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POROZUMIENIE
zawarte w dniu 9 wrzenia 2002 r. w Kwidzynie
pomiêdzy:
1. Gmin¹ Miejsk¹ Kwidzyn dzia³aj¹c¹ przez Zarz¹d Miejski w Kwidzynie, reprezentowany przez: Andrzeja
Krzysztofiaka  Burmistrza oraz Romana Berê  Zastêpcê Burmistrza, zwan¹ dalej Miastem Kwidzyn,
a
2. Powiatem Kwidzyñskim dzia³aj¹cym przez Zarz¹d Powiatu, reprezentowany przez Starostê Leszka Czarnobaja, zwanym dalej Powiatem Kwidzyñskim.

UCHWA£A Nr VII/263/02
Rady Gminy Kocierzyna
z dnia 5 padziernika 2002 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 5 ust. 5b ustawy z dnia
7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 199 6 r.
Nr 67, poz. 329 ze zm.) oraz uchwa³y Rady Miejskiej w Kwidzynie Nr XLV/387/2002 z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie powierzenia zadania prowadzenia Gimnazjum dla
Doros³ych i uchwa³y Rady Powiatu Nr LII/363/2002 z dnia
26 sierpnia 2002 r. w sprawie za³o¿enia Gimnazjum dla
Doros³ych w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5
w Kwidzynie, Miasto Kwidzyn i Powiat Kwidzyñski postanawiaj¹ co nastêpuje:
§1
Gmina Kwidzyn powierza, a Powiat Kwidzyñski przyjmuje zadanie prowadzenia Gimnazjum dla Doros³ych, dla
uczniów, którzy ukoñczyli 15 lat, a nie rokuj¹ ukoñczenia
gimnazjum dla m³odzie¿y w normalnym trybie.
§2
Gimnazjum dla Doros³ych bêdzie finansowane przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w ramach subwencji owiatowej i przekazywanej bezporednio do Powiatu Kwidzyñskiego.
§3
Porozumienie zawarto na czas nieokrelony.
§4
Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj¹ formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§5
Porozumienie wchodzi w ¿ycie w ci¹gu 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§6
Porozumienie zwarto w 2 jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po 1 dla ka¿dej ze stron.

Burmistrz
Z up. R. Bera
Z-ca Burmistrza

Pe³nomocnik Burmistrza
Ds. Owiaty, Kultury i Sportu
J. Piotrkowska
Burmistrz
A. Krzysztofiak
Starosta Powiatu
L. Czarnobaj

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³ek nr 174/22, 174/23,
174/13, 174/29, 174/9, 174/10 i 174/11 na terenie wsi
Korne gmina Kocierzyna (zmiana do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy
Kocierzyna).
Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3, w zwi¹zku z art. 7-12, art. 18-25, art. 27-29, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
Nr 15 poz. 139 z 1999 r. z pón. zm.), oraz art. 18 ust. 2
pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r.poz. 1591) na wniosek
Zarz¹du Gminy, Rada Gminy Kocierzyna uchwala, co
nastêpuje:
§1
Do ustaleñ miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kocierzyna, zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Narodowej Miasta i Gminy Kocierzyna z dnia 27 kwietnia 1990 r. Nr XIV/54/90 wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:
Na terenie wsi Korne:
4. Dzia³ka nr 174/22 o powierzchni 1,5462ha i dzia³ka nr
174/23 o powierzchni 1,4524 ha przeznaczone w aktualnym planie gminy Kocierzyna pod stacjê benzynow¹ z us³ug¹ turystyczn¹ na pow.2,0ha, a w pozosta³ej
czêci pod uprawy polowe, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi
MN  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
o powierzchni dzia³ki min.1000 m2 i szer. dzia³ki min.
22,0 m,
 powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekroczyæ
20% powierzchni ca³kowitej dzia³ki.
 wysokoæ budynków mieszkalnych maks. 8,5 m liczon¹ do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu
posadzki parteru,
 mo¿liwoæ podpiwniczenia o wysokoci do maks.
0,6 m nad poziom terenu,
 budynki gospodarcze parterowe o wysokoci
maks. 5,0 m liczonej do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru,
 gara¿e dobudowane, wbudowane lub wolnostoj¹ce
 dachy spadziste,
 bry³a budynków dostosowana do architektury regionalnej i lokalnych tradycji.
1.1. Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
KD  teren dróg szer. 6,0 m i 10,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
KD1  poszerzenie istniej¹cych dróg lokalnych o 1,5 m
i 2,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych od strony projektowanej zabudowy.
KD2  poszerzenie istniej¹cej drogi krajowej G nr 20
relacji Gdynia-Miastko o 2,0 m do 8,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych, od strony projektowanej zabudowy.
KX  tereny przejæ pieszych szer.4,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
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Wjazd i wyjazd na przedmiotowy teren poprzez uk³ad
istniej¹cych i projektowanych dróg do drogi gminnej
o nr geodez.174/2 relacji Kocierzyna  Ownice, bez
mo¿liwoci bezporedniego wyjazdu na drogê krajow¹ G nr 20,
 istniej¹ce zjazdy z drogi krajowej nr 20 do likwidacji.
1.2 Uzbrojenie terenu:
Zaopatrzenie w wodê:
 z istniej¹cej wiejskiej sieci wodoci¹gowej, po jej realizacji w ci¹gu projektowanych dróg, po uzyskaniu warunków technicznych na dostawê wody
i okreleniu punktu w³¹czenia do sieci.
Odprowadzenie cieków sanitarnych:
 do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji, do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych, wywo¿one
przez specjalistyczne firmy pod warunkiem pod³¹czenia obiektów kubaturowych do wiejskiej sieci
wodoci¹gowej,
 w momencie realizacji zbiorczej kanalizacji sanitarnej, zbiorniki na cieki nale¿y zlikwidowaæ zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty
pod³¹czyæ do sieci,
 do pozwolenia na budowê nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê na odbiór cieków podpisan¹
z komunalnym przedsiêbiorstwem.
Odprowadzenie wód opadowych:
 powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej
dzia³ki.
Usuwanie odpadów sta³ych:
 po segregacji winny byæ zagospodarowane przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwa.
Zaopatrzenie w ciep³o:
 rozwi¹zania indywidualne z preferencj¹ paliw ekologicznych.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:
 z istniej¹cej sieci N.N. i .N. po uzyskaniu warunków technicznych z zak³adu energetycznego,
 opracowaæ koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ terenu przeznaczonego pod zabudowê, na etapie decyzji o warunkach zabudowy.
 koncepcjê wraz z planem uzgodniæ w zakresie sieci 15 KV i 0,4 KV z zak³adem energetycznym,
 usuniêcie kolizji z istniej¹c¹ sieci¹ energetyczn¹
winno siê odbywaæ kosztem i staraniem inwestorów z którymi ta sieæ koliduje.
2.0.Ustalenia inne:
 nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni dzia³ki, gatunkami zgodnymi z warunkami siedliskowymi,
 powierzchnia aktywna przyrodniczo nie powinna
byæ mniejsza ni¿ 50% ogólnej powierzchni dzia³ki
(do powierzchni tej zalicza siê zadrzewienia jak
i trawniki),
 zachowaæ odleg³oæ zabudowy min.30,0 m od skraju pasa jezdnego drogi krajowej nr 20,
 na dzia³kach przylegaj¹cych do dróg oznaczonych
symbolem KD wskazana jest lokalizacja jednego
rzêdu drzew wzd³u¿ granicy posesji od strony drogi,
 zaleca siê wprowadzenie pasów zieleni izolacyjnej
szer. min.6,0 m na granicy terenów przyleg³ych do
drogi krajowej,
 wszelkie urz¹dzenia infrastruktury technicznej na-
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le¿y lokalizowaæ poza liniami rozgraniczaj¹cymi
drogi krajowej,
 odleg³oæ planowanej zabudowy od drogi krajowej winna byæ ustalona w oparciu o ocenê prognozowanego poziomu natê¿enia ha³asu emitowanego przez ruch pojazdów poruszaj¹cych siê na
drodze krajowej,
 w przypadku zamierzeñ inwestora zlokalizowania
obiektów w strefie uci¹¿liwoci drogi, do jego obowi¹zków nale¿y równie¿ wykonanie urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami wynikaj¹cymi z s¹siedztwa drogi,
 podzia³ terenu nie bêdzie powodowa³ realizacji zjazdów na drogê krajow¹,
 maksymaln¹ iloæ budynków mieszkalnych w oparciu o szczelne zbiorniki bezodp³ywowe ogranicza
siê do liczby 20,
 urz¹dzenia reklamowe lokalizowaæ w odleg³oci
min.25,0 m od krawêdzi jezdni docelowej drogi
krajowej G nr 20.
5. Dzia³ka nr 174/13 o powierzchni 0,78 ha przeznaczona
w aktualnym planie gminy Kocierzyna pod rzemios³o
us³ugowe, z us³ug¹ turystyczn¹, przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z rzemios³em
nieuci¹¿liwym i handlem.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi.
MN/UR/UH  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³ugami z zakresu rzemios³a nieuci¹¿liwego i handlu,
 wielkoæ dzia³ki min. 1000 m2,
 wysokoæ budynków maks. 8,5 m liczon¹ do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru,
 mo¿liwoæ podpiwniczenia o wysokoci maks. 0,6
m nad poziom terenu,
 powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekroczyæ
25%powierzchni ca³kowitej dzia³ki,
 budynki gospodarcze lub us³ugowe parterowe o
wysokoci maks. 5,0 m liczonej do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru,
 gara¿e wbudowane, dobudowane lub wolnostoj¹ce
 dachy spadziste,
 bry³a budynku dostosowana do architektury regionalnej i lokalnych tradycji,
 budynki mieszkalne w³aciciela dzia³ki zabezpieczyæ
od uci¹¿liwego oddzia³ywania us³ug,
 obiekty mieszkalne i pomieszczenia 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,
 uci¹¿liwoci powodowane prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹ ograniczyæ do granic w³asnoci terenu dzia³ki
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
Wjazdy i wyjazdy na istniej¹c¹ drogê gminn¹.
KD  tereny dróg szerokoci 10,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
Zasady lokalizacji miejsc postojowych
 dla budynków jednorodzinnych na w³asnych dzia³kach (gara¿e) oraz czasowe miejsca postojowe w
obrêbie ulicy,

Poz. 626

 1845 

 dla budynków z us³ugami, na dzia³kach w³asnych
gara¿e, oraz czasowe miejsca postojowe w obrêbie dzia³ki i 20% miejsc postojowych w zatokach
przykrawê¿nikowych dróg istniej¹cych po ich modernizacji i dróg projektowanych.
1.2.Uzbrojenie terenu:
Zaopatrzenie w wodê:
 z istniej¹cej wiejskiej sieci wodoci¹gowej, po jej realizacji w ci¹gu dróg istniej¹cych i projektowanych
po uzyskaniu warunków technicznych na dostawê
wody i okreleniu punktu w³¹czenia do sieci.
Odprowadzenie cieków sanitarnych:
 do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji, do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych, wywo¿one
przez specjalistyczne firmy pod warunkiem pod³¹czenia obiektów kubaturowych do wiejskiej sieci
wodoci¹gowej,
 do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej zakazuje siê lokalizacji us³ug i rzemios³a zu¿ywaj¹cych du¿e iloci wody i wytwarzaj¹ce znaczne iloci cieków,
 cieki odprowadzane docelowo do zbiorczej kanalizacji sanitarnej, winny odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom zanieczyszczeñ dla oczyszczalni
która je odbiera,
 po realizacji zbiorczej kanalizacji sanitarnej zbiorniki na cieki nale¿y zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ
do tej sieci,
 do pozwolenia na budowê nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê na odbiór cieków podpisan¹
z komunalnym przedsiêbiorstwem.
Odprowadzenie wód opadowych:
 wody opadowe z terenu dzia³ek zabudowy jednorodzinnej powierzchniowo do gruntu w granicach
w³asnej dzia³ki,
 wody opadowe z parkingów i placów manewrowych na terenie dzia³ek z us³ugami nale¿y przed
odprowadzeniem do gruntu podczyciæ w separatorach ropopochodnych i piasku,
 z dachów obiektów kubaturowych powierzchniowo do gruntu.
Usuwanie odpadów sta³ych:
 po segregacji winny byæ zagospodarowane przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwa,
 odpady komunalne nale¿y segregowaæ w miejscu
ich powstawania i sk³adowaæ oddzielnie od odpadów poprodukcyjnych, które winny byæ zagospodarowywane w miejscu ich powstawania, a tylko
te które nie mo¿na powtórnie wykorzystaæ nale¿y
przekazaæ specjalistycznym przedsiêbiorstwom w
celu ich utylizacji,
 osad z separatora okresowo winien byæ zagospodarowywany przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo, posiadaj¹ce niezbêdne urz¹dzenia do transportu i utylizacji tego typu odpadów niebezpiecznych.
Zaopatrzenie w ciep³o:
 rozwi¹zania indywidualne z preferencj¹ paliw ekologicznych.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:
 z istniej¹cej sieci N.N. i .N. po uzyskaniu warunków technicznych z zak³adu energetycznego,
 opracowaæ koncepcjê zasilania w energiê elektrycz-
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n¹ terenu przeznaczonego pod zabudowê, na etapie decyzji o warunkach zabudowy,
 koncepcjê wraz z planem uzgodniæ w zakresie sieci 15KV i 0,4KV z zak³adem energetycznym,
 usuniêcie kolizji z istniej¹c¹ sieci¹ energetyczn¹
winno odbywaæ siê kosztem i staraniem inwestorów z którymi ta sieæ koliduje.
2.0.Ustalenia inne:
 nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ co najmniej 20% ogólnej powierzchni dzia³ki gatunkami zgodnymi z warunkami siedliskowymi, na terenie dzia³ek zabudowy jednorodzinnej i co najmniej 10% na terenie
dzia³ek z us³ugami,
 na dzia³kach przylegaj¹cych do dróg oznaczonych
symbolem KD wskazana jest lokalizacja jednego
rzêdu drzew wzd³u¿ granicy posesji od strony drogi,
 na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 2000 m2 obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy
drzew lub krzewów zajmuj¹cych min. 3% powierzchni i nie mniej ni¿ 50 m2,
 powierzchnia aktywna przyrodniczo nie powinna
byæ mniejsza ni¿ 30% ogólnej powierzchni dzia³ki
lub terenu dla zabudowy mieszkaniowej i 20% dla
zabudowy us³ugowej i rzemielniczej (do powierzchni tej zaliczyæ mo¿na obowi¹zuj¹ce do zlokalizowania zadrzewienie i grupy zieleni i trawniki,
 zachowaæ odleg³oæ zabudowy min. 10,0 m od
ciany lasu i normatywn¹ odleg³oæ od linii energetycznych.
6. Dzia³ka nr 174/29 o powierzchni 2,9654 ha, przeznaczona w aktualnym planie gminy Kocierzyna pod uprawy polowe i drogi, przeznacza siê pod zabudowê
mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z rzemios³em nieuci¹¿liwym i handlem.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi.
MN/UR/UH  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³ugami z zakresu rzemios³a nieuci¹¿liwego i handlu,
 wielkoæ dzia³ki min. 1000 m2 o szerokoci dzia³ki
min. 20,0 m,
 wysokoæ budynków maks. 8,5 m liczon¹ do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru,
 mo¿liwoæ podpiwniczenia o wysokoci maks. 0,6 m
nad poziom terenu,
 powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekroczyæ
25%powierzchni ca³kowitej dzia³ki,
 budynki gospodarcze lub us³ugowe parterowe o
wysokoci maks. 5,0 m liczonej do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru,
 gara¿e wbudowane, dobudowane lub wolnostoj¹ce
 dachy spadziste,
 bry³a budynku dostosowana do architektury regionalnej i lokalnych tradycji,
 budynki mieszkalne w³aciciela dzia³ki zabezpieczyæ
od uci¹¿liwego oddzia³ywania us³ug,
 obiekty mieszkalne i pomieszczenia na pobyt ludzi
znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami,
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 uci¹¿liwoci powodowane prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹ ograniczyæ do granic w³asnoci terenu dzia³ki
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
KD  tereny dróg szerokoci 5,0 m, 6,0 m, i 10,0 m w
liniach rozgraniczaj¹cych, droga szerokoci 5,0 m 
jako droga przeciwpo¿arowa,
KD1  poszerzenie istniej¹cych dróg od 2,0 m do 3,0
m w liniach rozgraniczaj¹cych, od strony projektowanej zabudowy.
Wjazd i wyjazd na przedmiotowy teren poprzez uk³ad
istniej¹cych i projektowanych dróg do drogi gminnej
o nr geodez.174/2 relacji Kocierzyna  Ownice, bez
mo¿liwoci bezporedniego wyjazdu na drogê krajow¹ G nr 20.
Zasady lokalizacji miejsc postojowych:
 dla budynków jednorodzinnych na w³asnych dzia³kach (gara¿e) oraz czasowe miejsca postojowe w
obrêbie ulicy,
 dla budynków z us³ugami, na dzia³kach w³asnych
gara¿e, oraz czasowe miejsca postojowe w obrêbie dzia³ki i 20% miejsc postojowych w zatokach
przykrawê¿nikowych dróg istniej¹cych po ich modernizacji i dróg projektowanych.
1.2.Uzbrojenie terenu:
Zaopatrzenie w wodê:
 z istniej¹cej wiejskiej sieci wodoci¹gowej, po jej realizacji w ci¹gu dróg istniej¹cych i projektowanych
po uzyskaniu warunków technicznych na dostawê
wody i okreleniu punktu w³¹czenia do sieci.
Odprowadzenie cieków sanitarnych:
 do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji, do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych, wywo¿one
przez specjalistyczne firmy pod warunkiem pod³¹czenia obiektów kubaturowych do wiejskiej sieci
wodoci¹gowej,
 do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej zakazuje siê lokalizacji us³ug i rzemios³a zu¿ywaj¹cych du¿e iloci wody i wytwarzaj¹ce znaczne iloci cieków,
 cieki odprowadzane docelowo do zbiorczej kanalizacji sanitarnej, winny odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom zanieczyszczeñ dla oczyszczalni
która je odbiera,
 po realizacji zbiorczej kanalizacji sanitarnej zbiorniki na cieki nale¿y zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ
do tej sieci,
 do pozwolenia na budowê nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê na odbiór cieków podpisan¹
z komunalnym przedsiêbiorstwem.
Odprowadzenie wód opadowych:
 wody opadowe z terenu dzia³ek zabudowy jednorodzinnej powierzchniowo do gruntu w granicach
w³asnej dzia³ki,
 wody opadowe z parkingów i placów manewrowych na terenie dzia³ek z us³ugami nale¿y przed
odprowadzeniem do gruntu podczyciæ w separatorach ropopochodnych i piasku,
 z dachów obiektów budowlanych powierzchniowo
do gruntu.
Usuwanie odpadów sta³ych:
 po segregacji winny byæ zagospodarowane przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwa,
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 odpady komunalne nale¿y segregowaæ w miejscu
ich powstawania i sk³adowaæ oddzielnie od odpadów poprodukcyjnych., które winny byæ zagospodarowywane w miejscu ich powstawania, a tylko
te które nie mo¿na powtórnie wykorzystaæ nale¿y
przekazaæ specjalistycznym przedsiêbiorstwom w
celu ich utylizacji,
 osad z separatora okresowo winien byæ zagospodarowywany przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo, posiadaj¹ce niezbêdne urz¹dzenia do transportu i utylizacji tego typu odpadów niebezpiecznych.
Zaopatrzenie w ciep³o:
 rozwi¹zania indywidualne z preferencj¹ paliw ekologicznych.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:
 z istniej¹cej sieci N.N. i .N. po uzyskaniu warunków technicznych z zak³adu energetycznego,
 opracowaæ koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ terenu przeznaczonego pod zabudowê, na etapie decyzji o warunkach zabudowy,
 koncepcjê wraz z planem uzgodniæ w zakresie sieci 15KV i 0,4KV z zak³adem energetycznym,
2.0.Ustalenia inne:
 nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ co najmniej 20% ogólnej powierzchni dzia³ki gatunkami zgodnymi z warunkami siedliskowymi, na terenie dzia³ek zabudowy jednorodzinnej i co najmniej 10% na terenie
dzia³ek z us³ugami,
 na dzia³kach przylegaj¹cych do dróg (oznaczonych
na rysunku projektu planu symbolem KD i KD1)
wskazana jest lokalizacja jednego rzêdu drzew
wzd³u¿ granicy posesji od strony drogi,
 na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 2000 m2 obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy
drzew i krzewów zajmuj¹cych min. 3% powierzchni i nie mniej ni¿ 50 m2,
 powierzchnia aktywna przyrodniczo nie powinna
byæ mniejsza ni¿ 30% ogólnej powierzchni dzia³ki
lub terenu dla zabudowy mieszkaniowej i 20% dla
zabudowy us³ugowej i rzemielniczej (do powierzchni tej zaliczyæ mo¿na obowi¹zuj¹ce do zlokalizowania zadrzewienia i grupy zieleni i trawniki,
 zachowaæ odleg³oæ zabudowy min. 10,0 m od
ciany lasu,
 maksymaln¹ iloæ budynków mieszkalnych i us³ugowych w oparciu o szczelne zbiorniki bezodp³ywowe ogranicza siê do liczby 20.
7. Dzia³ka nr 174/9 o powierzchni 0,91 ha, dzia³ka nr 174/
10 o powierzchni 1,00 ha i dzia³ka nr 174/11 o powierzchni 1,54 ha przeznaczone w aktualnym planie
gminy Kocierzyna pod wytwórnie prefabrykatów,
przeznacza siê pod dzia³alnoæ gospodarcz¹ nieuci¹¿liw¹.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi.
UI  tereny zabudowy us³ug gospodarczych nieuci¹¿liwych ró¿nych bran¿,
 wielkoæ dzia³ek min. 1200 m2 o szerokoci dzia³ki
min. 22,0 m,
 wysokoæ budynków maks. 9,0 m liczon¹ do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru,
 mo¿liwoæ podpiwniczenia o wysokoci maks. 0,3
m nad poziom terenu,
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 dachy spadziste,
 powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekroczyæ
30% powierzchni ca³kowitej dzia³ki,
 obiekty i pomieszczenia 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,
 uci¹¿liwoci powodowane prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, ograniczyæ do granic w³asnoci
terenu dzia³ki.
ZP  tereny zieleni izolacyjnej.
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
KD  tereny dróg szerokoci 10,0 m i 12,0 m w liniach
rozgraniczaj¹cych, zakoñczone placykiem do zawracania przy szerokoci drogi 10,0 m  placyk 12,5 x
12,5 m, przy szerokoci drogi 12,0 m  placyk 15,0 x
15,0 m,
KD1  poszerzenie istniej¹cej drogi dojazdowej o 2,0
m w liniach rozgraniczaj¹cych od strony projektowanej zabudowy.
Wjazd i wyjazd na przedmiotowy teren poprzez uk³ad
istniej¹cych i projektowanych dróg do drogi gminnej
o nr geodez.174/2 relacji Kocierzyna  Ownice, bez
mo¿liwoci bezporedniego wyjazdu na drogê krajow¹ G nr 20,
 istniej¹ce zjazdy z drogi krajowej nr 20 do likwidacji.
Zasady lokalizacji miejsc postojowych
 dla budynków z us³ugami, czasowe miejsca postojowe w obrêbie dzia³ki i 20% miejsc postojowych
w zatokach przykrawê¿nikowych dróg istniej¹cych
projektowanych, z wy³¹czeniem drogi krajowej.
1.2.Uzbrojenie terenu:
Zaopatrzenie w wodê:
 z istniej¹cej wiejskiej sieci wodoci¹gowej, po jej realizacji w ci¹gu istniej¹cych i projektowanych dróg
i po uzyskaniu warunków technicznych na dostawê wody i okreleniu punktu w³¹czenia do sieci.
Odprowadzenie cieków sanitarnych:
 do czasu realizacji zbiorczej kanalizacji, do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych, wywo¿one
przez specjalistyczne firmy pod warunkiem pod³¹czenia obiektów kubaturowych do wiejskiej sieci
wodoci¹gowej,
 do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej zakazuje siê lokalizacji us³ug i dzia³alnoci
gospodarczej zu¿ywaj¹cych du¿e iloci wody i wytwarzaj¹ce znaczne iloci cieków,
 cieki odprowadzane docelowo do zbiorczej kanalizacji sanitarnej, winny odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom zanieczyszczeñ dla oczyszczalni
która je odbiera,
 po realizacji zbiorczej kanalizacji sanitarnej zbiorniki na cieki nale¿y zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ
do tej sieci,
 do pozwolenia na budowê nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê na odbiór cieków podpisan¹
z komunalnym przedsiêbiorstwem.
Odprowadzenie wód opadowych:
 wody opadowe z parkingów i placów manewrowych na terenie dzia³ek nale¿y przed odprowadzeniem do gruntu podczyciæ w separatorach ropopochodnych i piasku,
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 z dachów obiektów budowlanych powierzchniowo
do gruntu.
Usuwanie odpadów sta³ych:
 po segregacji winny byæ zagospodarowane przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwa,
 odpady komunalne nale¿y segregowaæ w miejscu
ich powstawania i sk³adowaæ oddzielnie od odpadów poprodukcyjnych., które winny byæ zagospodarowywane w miejscu ich powstawania, a tylko
te których nie mo¿na powtórnie wykorzystaæ nale¿y przekazaæ specjalistycznym przedsiêbiorstwom
w celu ich utylizacji,
 osad z separatora okresowo winien byæ zagospodarowywany przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo, posiadaj¹ce niezbêdne urz¹dzenia do transportu i utylizacji tego typu odpadów niebezpiecznych.
Zaopatrzenie w ciep³o:
 rozwi¹zania indywidualne z preferencj¹ paliw ekologicznych.
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:
 z istniej¹cej sieci N.N. i .N. po uzyskaniu warunków technicznych z zak³adu energetycznego,
 opracowaæ koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ terenu przeznaczonego pod zabudowê, na etapie decyzji o warunkach zabudowy,
 koncepcjê wraz z planem uzgodniæ w zakresie sieci 15KV i 0,4KV z zak³adem energetycznym,
 usuniêcie kolizji z istniej¹c¹ sieci¹ energetyczn¹
winno siê odbywaæ kosztem i staraniem inwestorów z którymi ta sieæ koliduje.
2.0.Ustalenia inne:
 nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ co najmniej 10% ogólnej powierzchni dzia³ki gatunkami zgodnymi z warunkami siedliskowymi,
 na dzia³kach przylegaj¹cych do dróg oznaczonych
na rysunku projektu planu symbolem KD wskazana jest lokalizacja jednego rzêdu drzew wzd³u¿ granicy posesji od strony drogi,
 na dzia³kach o powierzchni powy¿ej 2000 m2 obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy
drzew i krzewów zajmuj¹cych min. 3% powierzchni i nie mniej ni¿ 30 m2,
 powierzchnia aktywna przyrodniczo nie powinna
byæ mniejsza ni¿ 30% ogólnej powierzchni dzia³ki
(do powierzchni tej zaliczyæ równie¿ obowi¹zuj¹ce
do zlokalizowania zadrzewienia i grupy zieleni
i trawniki,
 zachowaæ odleg³oæ zabudowy min. 10,0 m od
ciany lasu i normatywn¹ odleg³oæ od linii energetycznych,
 zaleca siê wprowadzenie pasów zieleni izolacyjnej
szerokoci min.5,0 m wzd³u¿ drogi krajowej na granicy terenów przylegaj¹cych do niej,
 wszelkie urz¹dzenia infrastruktury technicznej nale¿y lokalizowaæ poza liniami rozgraniczaj¹cymi
drogi krajowej,
 odleg³oæ planowanej zabudowy od drogi krajowej winna byæ ustalana w oparciu o ocenê prognozowanego poziomu natê¿enia ha³asu emitowanego przez ruch pojazdów poruszaj¹cych siê po
drodze krajowej, min. 25,0 m od krawêdzi jezdni
drogi krajowej nr 20,
 w przypadku zamierzeñ inwestora zlokalizowania
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obiektów w strefie uci¹¿liwoci drogi krajowej nr 20
do jego obowi¹zków nale¿y równie¿ wykonanie urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami wynikaj¹cymi z s¹siedztwa tej drogi,
 podzia³ terenu na poszczególne inwestycje nie bêdzie
powodowa³ realizacji zjazdów na drogê krajow¹ G nr 20,
 urz¹dzenia reklamowe lokalizowaæ w odleg³oci min.
25,0 m od krawêdzi jezdni docelowej drogi krajowej
G nr 20.

szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.

§2

UCHWA£A Nr I/13/03
Rady Gminy Kocierzyna
z dnia 21 lutego 2003 r.

Integraln¹ czêæ uchwa³y stanowi¹ rysunki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Rysunek nr 4  dzia³ka nr 174/22 i dzia³ka nr 174/23
wie Korne w skali 1:1000.
Rysunek nr 5  dzia³ka nr 174/13 wie Korne w skali
1:1000.
Rysunek nr 6  dzia³ka nr 174/29 wie Korne w skali
1:1000.
Rysunek nr 7  dzia³ki nr 174/9, 174/10 i 174/11 wie
Korne w skali 1:1000
stanowi¹ce zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kocierzyna.
Na rysunkach planu ustalono nastêpuj¹ce elementy planu:
a) granice terenu objêtego planem,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania cile okrelone,
c) linie zabudowy nieprzekraczalne,
d) granice stref ochronnych.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci dla:
a) budownictwa mieszkaniowego  10%,
b) budownictwa mieszkaniowego z us³ugami  25%,
c) us³ug gospodarczych  30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku, w celu og³oszenia jej
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Kocierzynie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wydawanie z tych
dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidaczniania w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych do niego niniejsz¹
uchwa³¹.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Kocierzyna zatwierdzony uchwa³¹
Rady Narodowej Miasta i Gminy Kocierzyna z dnia
27 kwietnia 1990 r. Nr XIV/54/90 we fragmentach objêtych granicami niniejszej zmiany.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od jej og³o-

Przewodnicz¹cy
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w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³ki nr 387 na terenie wsi £ubiana gmina Kocierzyna.
Na podstawie art. 26 i art. 18 ust. 3, w zwi¹zku z art. 7-12, art. 18-25, art. 27-29, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
Nr 15 poz. 139 z 1999 r. z pón. zm.), oraz art. 18 ust. 2
pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) na wniosek
Wójta Gminy, Rada Gminy Kocierzyna uchwala, co nastêpuje:
§1
Na terenie wsi £ubiana dzia³ka nr 387 o powierzchni
3,54 ha przeznaczona pod uprawy polowe, przeznacza
siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
1.0.Ustalenia szczegó³owe przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi.
MN  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
o powierzchni dzia³ek min. 800 m2 i szerokoci dzia³ki min. 20,0 m,
 powierzchnia zabudowana nie mo¿e przekroczyæ
20% powierzchni ca³kowitej dzia³ki,
 wysokoæ budynków mieszkalnych maks. 10,5 m
liczon¹ do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu
posadzki parteru,
 mo¿liwoæ podpiwniczenia o wysokoci do maks.
0,6 m nad poziom terenu,
 budynki gospodarcze parterowe o wysokoci
maks. 5,0 m liczonej do najwy¿szej krawêdzi dachu od poziomu posadzki parteru,
 gara¿e dobudowane, wbudowane lub wolnostoj¹ce
 dachy dwuspadowe o k¹cie nachylenia 45o i pokryciach ceramicznych,
 bry³a budynków dostosowana do architektury regionalnej i lokalnych tradycji,
 udzia³ powierzchni biologicznie czynnej nie mniej
ni¿ 50% ogólnej powierzchni dzia³ki, w tym pod
zadrzewienia w formie grup zieleni nie mniej ni¿
25% ogólnej powierzchni dzia³ki.
1.1.Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
KD  tereny dróg szerokoci 8,0 m i 10,0 m w liniach
rozgraniczaj¹cych.
KD1  poszerzenie istniej¹cej drogi publicznej o 2,5 m
w liniach rozgraniczaj¹cych od strony projektowanej
zabudowy.
1.2 Uzbrojenie terenu.
Zaopatrzenie w wodê:
 z istniej¹cej wiejskiej sieci wodoci¹gowej, po jej
realizacji w ci¹gu projektowanych dróg, po uzyska-
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niu warunków technicznych na dostawê wody i okrelenie punktu w³¹czenia do sieci.
Odprowadzenie cieków:
 do gminnej oczyszczalni w sposób zorganizowany, po realizacji sieci kanalizacji sanitarnej w ci¹gu
projektowanych dróg, równolegle z realizacj¹ zamierzeñ planu.
Odprowadzenie wód opadowych:
 powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej
dzia³ki.
Usuwanie odpadów sta³ych:
 po segregacji winny byæ zagospodarowane przez
specjalistyczne przedsiêbiorstwa.
Zaopatrzenie w ciep³o:
 rozwi¹zania indywidualne z preferencj¹ paliw ekologicznych,
Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:
 z istniej¹cej sieci N.N i .N. po uzyskaniu warunków technicznych z zak³adu energetycznego,
 opracowaæ koncepcjê zasilania w energiê elektryczn¹ obszaru objêtego planem, na etapie decyzji o
warunkach zabudowy,
 koncepcjê wraz z planem uzgodniæ w zakresie sieci 15KV i 0,4KV z zak³adem energetycznym,
 usuniêcie kolizji z istniej¹c¹ sieci¹ energetyczn¹
winno siê odbywaæ kosztem i staraniem inwestorów z którymi ta sieæ koliduje.
2.0.Ustalenia inne:
 nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ min. 20% ogólnej powierzchni dzia³ki, gatunkami zgodnymi z warunkami siedliskowymi,
 powierzchnia aktywna przyrodniczo nie powinna
byæ mniejsza ni¿ 50% ogólnej powierzchni dzia³ki
(do powierzchni tej zalicza siê równie¿ zadrzewienia i trawniki),
 na dzia³kach przylegaj¹cych do dróg oznaczonych
symbolem KD, wskazana jest lokalizacja jednego
rzêdu drzew wzd³u¿ granicy posesji od strony drogi,
 zachowaæ odleg³oæ zabudowy min.30,0 m od ciany lasu,
 zachowaæ normatywn¹ odleg³oæ zabudowy od linii energetycznej i gazociàgu ¸200
 w strefie uci¹¿liwoci gazoci¹gu nie wolno urz¹dzaæ sk³adowisk materia³ów oraz postoju ciê¿kiego sprzêtu mechanicznego, lokalizowaæ szklarni
i tuneli foliowych,
 w odleg³oci 3 m od osi gazoci¹gu nie nale¿y sadziæ drzew i krzewów oraz budowaæ sta³ych ogrodzeñ, konstrukcja ogrodzenia winna byæ rozbieralna lub samonona w miejscu skrzy¿owania z gazoci¹giem,
 ewentualna droga dojazdowa na terenie dzia³ek w
miejscu skrzy¿owania z gazoci¹giem w/c powinna
byæ zabezpieczona przed naciskami pochodz¹cymi od pojazdów samochodowych przez np. wy³o¿enie p³ytami drogowymi,
 wszelkie zamierzenia inwestycyjne w zakresie budownictwa nadziemnego i podziemnego w bezporednim s¹siedztwie gazoci¹gu wysokiego cinienia oraz w miejscu skrzy¿owania, nale¿y ka¿dorazowo uzgadniaæ z u¿ytkownikiem gazoci¹gu.

go planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 387
w £ubianie w skali 1:1000.
Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy planu:
a) granice terenu objêtego planem
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania cile okrelone,
c) linie zabudowy nieprzekraczalne,
d) granice stref ochronnych.

§2

§1

Integraln¹ czêæ uchwa³y stanowi rysunek miejscowe-

§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci dla:
a) budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego  20%.
§4
Zobowi¹zuje siê Wójta 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 Kocierzynie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wydawanie z tych
dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Szulist
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UCHWA£A Nr I/14/2003
Rady Gminy Kocierzyna
z dnia 21 lutego 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi £ubiana 
dla cz. dz. geod. 5/2 w gminie Kocierzyna.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. Nr 15
z 1999 r., poz. 139, zmiany: Nr 41 poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157,
Nr 120 poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5 poz. 42 i Nr 14
poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154,
poz. 1804) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558 i Nr 113,poz. 984) Rada Gminy Kocierzyna
uchwala, co nastêpuje:
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-
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strzennego fragmentu wsi £ubiana obejmuj¹cego cz.
dz. geod. 5/2 o pow. ok. 0,52 ha, stanowi¹cy zmianê
do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Kocierzyna uchwalonego
Uchwa³¹ Rady Narodowej Miasta i Gminy Kocierzyna Nr XIV/54/1990 z dnia 27 kwietnia 1990 r. (Dz.
Urz.Woj. Gd. Nr 16 z dnia 15 czerwca 1990 r. poz. 118,
z pón. zm.).
2. Granice terenu objêtego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedstawiono na za³¹czniku graficznym  Rysunku planu w skali 1:1000 (za³¹cznik nr 1 do niniejszej Uchwa³y).
§2
1. Ustalenia planu zawarte s¹ w czêci tekstowej i graficznej planu.
2. Ustalenia tekstowe dla terenów wydzielonych liniami
rozgraniczaj¹cymi przedstawiono w postaci kart dla poszczególnych terenów  § 4 niniejszej Uchwa³y, zawieraj¹cych 7 grup ustaleñ:
 oznaczenie identyfikacyjne,
 funkcja terenu,
 zasady zagospodarowania terenu,
 zasady podzia³u na dzia³ki,
 zasady kszta³towania zabudowy,
 zasady obs³ugi komunikacyjnej,
 zasady obs³ugi infrastrukturalnej.
3. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu na Rysunku planu
 za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y s¹:
 granica opracowania, obowi¹zywania ustaleñ planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach,zagospodarowania,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 linie podzia³u wewnêtrznego (na dzia³ki),
 wymagany w urz¹dzeniu terenu pas zieleni izolacyjno-krajobrazowej,
 istniej¹cy gazoci¹g do uwzglêdnienia w urz¹dzeniu
i zagospodarowaniu terenu,
 oznaczenia wydzielonych terenów, dla których w tekcie ustanowiono ustalenia szczegó³owe.
MN,U  tereny mieszkaniowo-us³ugowe.
KDX  ci¹g pieszo-jezdny, droga wewnêtrzna.
Pozosta³e oznaczenia graficzne maj¹ charakter informacyjny.
§3
1. Uchwala siê nastêpuj¹ce definicje pojêæ u¿ywanych w
tekcie ustaleñ planu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy  linie zabudowy
podstawowej bry³y budynku (dotyczy zabudowy
mieszkaniowej, us³ugowej), których nie mo¿na przekroczyæ; dopuszcza siê wysuniêcie przed liniê zabudowy maks. 1,5 m czêci budynku (do 20% szerokoci frontu), zw³aszcza schodów zewnêtrznych,
zejæ i zjazdów do piwnic i gara¿y wbudowanych;
linia nie dotyczy budynków gara¿owych,
2) powierzchnia przyrodniczo czynna  powierzchnia
terenu niezabudowana i nieutwardzona, lecz aktywna przyrodniczo, czyli pokryta warstw¹ gleby z rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹,
zbiornikami lub ciekami wodnymi lub naturalnymi
obiektami przyrody nieo¿ywionej,
3) uci¹¿liwoæ dla otoczenia  ka¿da dzia³alnoæ powo-

duj¹ca pogorszenie warunków zamieszkiwania, która
w normalnych warunkach powoduje osi¹gniêcie lub
przekroczenie 80% dopuszczalnych norm okrelonych
prawem dla bezpieczeñstwa ludzi, zwierz¹t, mienia
i rodowiska przyrodniczego, w szczególnoci powoduj¹ca zanieczyszczenie rodowiska oraz np. emituj¹ca nieprzyjemny zapach, dym, wymagaj¹ca sk³adowanie odpadów na otwartej przestrzeni, generuj¹ca uci¹¿liwy ruch drogowy lub ha³as o du¿ym natê¿eniu w porze nocnej itp. lub w inny widoczny i oczywisty sposób pogarszaj¹ca warunki ¿ycia s¹siadów w najbli¿szym otoczeniu,
4) powierzchnia zabudowy  powierzchnia budynku po
obrysie zewnêtrznym w stosunku do powierzchni dzia³ki, wyra¿ona w [%],
5) wysokoæ zabudowy  wysokoæ budynku mierzona
od poziomu gruntu (rednia pod obrysem budynku)
do najwy¿szego elementu pokrycia budynku (w przypadku dachu p³askiego  górna p³aszczyzna stropodachu, w przypadku dachu stromego  najwy¿sza kalenica dachu).
Pojêcia u¿yte w znaczeniu powy¿szych definicji oznaczono w tekcie ustaleñ planu symbolem (*).
§4
1. Ustalenia tekstowe dla terenów wydzielonych liniami
rozgraniczaj¹cymi na za³¹czniku nr 1 do niniejszej
Uchwa³y   Rysunek planu  w skali 1:1000, s¹ nastêpuj¹ce:
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 1. MN,U
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, dla zabudowy wolnostoj¹cej,
przy czym na jednej wydzielonej dzia³ce budowlanej mo¿e byæ zlokalizowany jeden dom mieszkalny,
zawieraj¹cy nie wiêcej jak dwa mieszkania; dopuszcza siê sytuowanie gara¿y
 funkcja dopuszczalna  us³ugi nieuci¹¿liwe wbudowane, towarzysz¹ce funkcji podstawowej, pod warunkiem, ¿e zajmuj¹ nie wiêcej jak 30% powierzchni
u¿ytkowej ogó³em; us³ugi typu us³ugi rzemielnicze,
us³ugi biurowe itp., z wykluczeniem us³ug handlu
oraz aptek
 funkcja wykluczona  wszelkie funkcje mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ negatywnie na rodowisko w rozumieniu przepisów szczególnych, wykluczona zabudowa gospodarcza towarzysz¹ca zab. mieszkaniowo-us³ugowej i hodowlana
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 nieprzekraczalne linie zabudowy* obowi¹zuj¹ce  jak
na rys. planu  za³. nr 1 do Uchwa³y  w tym: 6 m od
linii rozgraniczaj¹cej drogi wewnêtrznej 2KDX oraz
10 m od terenu kolejowego i 6 m od linii rozgraniczaj¹cej ul. D³ugiej  drogi gminnej
 maksymalna powierzchnia zabudowy* ka¿dej dzia³ki  40%
 minimalna powierzchnia przyrodniczo  czynna* ka¿dej dzia³ki  20%
 wzd³u¿ granicy z s¹siaduj¹cym terenem kolejowym
 wymóg realizacji pasa wielopiêtrowej zieleni izolacyjno-krajobrazowej o szerokoci min. 5 m  jak
na rysunku planu; na dzia³ce wzd³u¿ ul. D³ugiej w
zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ przebieg ist-
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niej¹cego gazoci¹gu; warunki inwestowania w s¹siedztwie gazoci¹gu uzgodniæ z gestorem sieci gazowej
ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki budowlane  linie
podzia³u wewnêtrznego (na dzia³ki budowlane)
wskazano na rysunku planu  za³. nr 1 do niniejszej
uchwa³y; dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek na potrzeby jednego inwestora; dopuszcza siê korektê linii
podzia³u wewnêtrznego o ok. 2 m, uzasadnion¹ w
projekcie podzia³u geodezyjnego, przy czym powierzchnia wydzielonych dzia³ek nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 500 m2
 projekt geodezyjnego podzia³u terenu winien obejmowaæ ca³y teren 1.MN,U w liniach rozgraniczaj¹cych
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 maksymalna wysokoæ zabudowy* zabudowy  8,5 m
 dachy dwu lub wielospadowe, o spadkach po³aci
40o-51o, ustawione kalenic¹ g³ówna równolegle do
ciagu pieszo-jezdnego 2KDX
 zespó³ zabudowy sytuowany na jednej wydzielonej
dzia³ce, winien tworzyæ sharmonizowany pod wzglêdem formy, kolorystyki i zastosowanych materia³ów
elewacyjnych i pokryciowych dachu zespó³ zabudowy
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazdy od strony drogi wewnêtrznej  oznaczonej
na rys. planu symbolem 2KDX
 zapewniæ miejsca postojowe dla zabudowy mieszkaniowej na w³asnej dzia³ce  w iloci 1 miejsce na
1 dom, miejsca parkingowe dla us³ug dopuszcza siê
sytuowaæ w terenie 2KDX
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego
 odprowadzenie cieków sanitarnych  do istniej¹cej kanalizacji sanitarnej wiejskiej z odprowadzeniem
do oczyszczalni cieków w £ubianie;
 wody opadowe z dachów nale¿y zagospodarowaæ
na w³asnej dzia³ce, z terenów utwardzonych, dróg,
dojazdów, parkingów, utwardzonych placów  do
kanalizacji deszczowej istniej¹cej i projektowanej; po
podczyszczeniu w separatorach i oczyszczalnikach
 ogrzewanie indywidualne, z zastosowaniem paliw
niskoemisyjnych lub bezemisyjnych
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej i proj.
do rozbudowy sieci nn
 zaopatrzenie w gaz  z istn. sieci gazowej nc lub c
 gromadzenie odpadów sta³ych  w szczelnych pojemnikach, umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê
odpadów, z wywozem w miejsce wskazane przez
Urz¹d Gminy; ew. odpady poprodukcyjne i uci¹¿liwe zagospodarowaæ zgodnie z wymogami przepisów szczególnych

1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 2.KDX
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja  wewnêtrzna droga dojazdowa z ci¹giem
pieszym i miejscami parkingowymi, z preferencjami dla ruchu pieszego, dla obs³ugi przyleg³ych terenów mieszkaniowo-us³ugowych oraz us³ugowych;
szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu  za³. nr 1 do uchwa³y  min. 10 m
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 dopuszcza siê parkowanie przykrawê¿nikowe oraz na
wyznaczonych miejscach parkingowych
 dopuszcza siê ruch rowerowy, dopuszcza siê zastosowanie rozwi¹zañ technicznych i organizacyjnych jak dla
strefy ruchu uspokojonego
 dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych
sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
 wody opadowe z terenów utwardzonych, dróg, dojazdów, parkingów nale¿y odprowadziæ do istn. i projektowanej kanalizacji deszczowej; po podczyszczeniu w
separatorach i oczyszczalnikach
§5
Ustala siê procentow¹ stawkê, o której mowa w art. 36
ust 3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci
nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania w wysokoci 30%.
§6
1. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Kocierzyna
2. Zobowi¹zuje siê Wójta 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 Kocierzynie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie
i wydania tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na
zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w rysunku obowi¹zuj¹cego planu ogólnego gminy Kocierzyna granic obszaru objêtego ustaleniami niniejszego planu.
§7
W granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu
traci moc Miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Kocierzyna uchwalony Uchwa³¹
Rady Narodowej Miasta i Gminy Kocierzyna Nr XIV/54/
1990 z dnia 27 kwietnia 1990 r. (Dz. Urz.Woj. Gd. Nr 16
z dnia 15 czerwca 1990 r. poz. 118 z pón. zm.).
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 7 ust. 1 i 2, który wchodzi
w ¿ycie z dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Szulist
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UCHWA£A Nr II/15/2002
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 3 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody
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i odprowadzania cieków obowi¹zuj¹cego na terenie
Gminy Kobylnica.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220) oraz
art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu
cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) Rada Gminy Kobylnica
uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków obowi¹zuj¹cy na terenie Gminy Kobylnica, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kobylnica.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Gawrych
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr II/15/2002
Rady Gminy Kobylnica
z dnia 3 grudnia 2002 r.
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA CIEKÓW
Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Celem niniejszego regulaminu jest okrelenie praw
i obowi¹zków przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanlizacyjnego oraz odbiorców us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych wiadczonych przez to przedsiêbiorstwo,
wynikaj¹cych z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) oraz z przepisów wykonawczych do tej ustawy:
1) ustanowienie warunków przy³¹czania do sieci, zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy,
2) udostêpnienie wszystkim potencjalnym odbiorcom
us³ug informacji o mo¿liwociach dostêpu i warunkach przy³¹czenia do sieci,
3) udostêpnienie istniej¹cym i przysz³ym odbiorcom informacji nt. wzajemnych praw i obowi¹zków przedsiêbiorstw wodoci¹gowo-kanalizacyjnych i odbiorców us³ug.
2. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia
w wodê oraz zbiorowego odprowadzenia cieków na
terenie Gminy Kobylnica.
3. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodê rozumie siê dzia³alnoæ polegaj¹c¹ na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody prowadzon¹ przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo  kanalizacyjne.
4. Przez zbiorowe odprowadzenie cieków rozumie siê

dzia³alnoæ polegaj¹c¹ na odprowadzaniu i oczyszczaniu cieków prowadzon¹ przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo  kanalizacyjne.
§2
1. Dzia³alnoæ wodno  kanalizacyjn¹ o której mowa w
§ 1 ust. 3 i 4 prowadzi przedsiêbiorstwo wodno  kanalizacyjne, zwane dalej Przedsiêbiorstwem.
2. Odbiorc¹ us³ug w znaczeniu niniejszego regulaminu
jest ka¿dy, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowo  kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê
i zbiorowego odprowadzania cieków, na podstawie
zawartej umowy, zwany dalej Odbiorc¹.
3. Dostarczanie wody lub odprowadzanie cieków odbywa siê na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodê
lub odprowadzeniu cieków, zawartej pomiêdzy Odbiorc¹ a Przedsiêbiorstwem.
4. Na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodê lub
zbiorowego odprowadzenia cieków jest wymagane
uzyskanie zezwolenia wydawanego przez Wójta Gminy Kobylnica w drodze decyzji.
5. Zezwolenie mo¿e byæ wydane na wniosek przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego, które:
1) ma na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej siedzibê
i adres, oddzia³ lub przedstawicielstwo w rozumieniu przepisów o dzia³alnoci gospodarczej,
2) posiada rodki finansowe lub udokumentuje mo¿liwoæ ich uzyskania w wysokoci niezbêdnej do prawid³owego prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia
w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków,
3) posiada rodki techniczne odpowiednie do zakresu
dzia³alnoci, o której mowa w ust.1.
Rozdzia³ 2
Minimalny poziom us³ug wiadczonych przez
przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne
§3
Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowi¹zek zapewniæ:
1) zdolnoæ posiadanych urz¹dzeñ wodoci¹gowych
i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganych ilociach oraz dostaw wody i odprowadzania cieków w sposób ci¹g³y i niezawodny, a tak¿e zapewniæ nale¿yt¹ jakoæ dostarczanej wody i odprowadzanych cieków,
2) spe³nienie wymagañ w zakresie jakoci us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych, okrelonych w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w
wodê i zbiorowego odprowadzania cieków,
3) spe³nienie warunków wprowadzania ograniczeñ dostarczania wody w przypadku wyst¹pienia jej niedoboru, okrelonych w zezwoleniu, o którym mowa
w pkt 2.
4) usuwaæ awarie oraz dokonywaæ niezbêdnych napraw na swój koszt z wyj¹tkiem napraw uszkodzeñ
i usuwania zatorów spowodowanych z winy Odbiorcy us³ug, których koszty obci¹¿aj¹ Odbiorcê.
§4
1. Woda dostarczana do hydrantów mo¿e byæ wykorzystywana wy³¹cznie do celów przeciwpo¿arowych.
2. Woda do picia i na potrzeby gospodarcze winna odpowiadaæ jakociowo wymaganiom okrelonym przez
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ministra w³aciwego do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem w³aciwym ds. gospodarki wodnej.
3. Odbiorcy us³ug zobowi¹zani s¹ do korzystania z zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powoduj¹cy pogorszenia jakoci us³ug wiadczonych przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne oraz nie utrudniaj¹cy dzia³alnoci przedsiêbiorstwa, w szczególnoci do:
1) u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób eliminuj¹cy mo¿liwoæ wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na skutek cofniêcia siê wody z instalacji
wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody lub wody z
instalacji centralnego ogrzewania,
2) zabezpieczenia przed dostêpem osób nie uprawnionych do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest
wodomierz,
3) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie
powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
4) umo¿liwienia upowa¿nionym przedstawicielom
przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego
wstêpu na teren nieruchomoci i do pomieszczeñ
w celach okrelonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu,
5) poinformowania przedsiêbiorstwa wodoci¹gowokanalizacyjnego o w³asnych ujêciach wody, w celu
prawid³owego ustalania op³at za odprowadzanie
cieków,
6) wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej i wykorzystywania przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie
w celach okrelonych w warunkach przy³¹czenia do
sieci,
7) poniesienia kosztów wynik³ych z uszkodzeñ mechanicznych urz¹dzeñ pomiarowych, powsta³ych z winy
odbiorcy.
Rozdzia³ 3
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów z
odbiorcami us³ug oraz wykonywanie umów
§5
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie cieków okrelaj¹ przepisy art. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzeniu cieków.
§6
Dostarczanie wody lub odprowadzanie cieków odbywa siê na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodê lub
odprowadzanie cieków zawartej miêdzy przedsiêbiorstwem wodoci¹gowo-kanalizacyjnym a odbiorc¹ us³ug.
§7
1. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne jest
obowi¹zane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w
wodê lub odprowadzanie cieków z osob¹, której nieruchomoæ zosta³a przy³¹czona do sieci i która wyst¹pi³a z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy, je¿eli
przy³¹cze wodoci¹gowe lub kanalizacyjne zosta³o wykonane zgodnie z przepisami prawa i warunkami technicznymi.
2. Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ zawarcia umo-
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wy na dostawê wody lub odprowadzenie cieków, jeli wnioskodawca nie spe³ni³ warunków okrelonych
w niniejszym regulaminie oraz odmówiæ zawarcia umowy osobie, której nieruchomoci zosta³a przy³¹czona
niew³aciwie do sieci, w szczególnoci gdy pod³¹czenie wykonane zosta³o poprzez urz¹dzenia, przy³¹cza,
itp., nale¿¹ce do osób trzecich. W tej sytuacji Przedsiêbiorstwo na pimie okrela wnioskodawcy przyczynê odmowy zawarcia umowy oraz czynnoci, jakie
winien wykonaæ wnioskodawca dla jej ustalenia.
§8
1. Umowa, o której mowa w § 5 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) dokumentów upowa¿niaj¹cych do wstêpu na teren nieruchomoci i do pomieszczeñ odbiorcy
us³ug,
6) ustaleñ zawartych w zezwoleniu, o których mowa
w art. 18 ustawy,
7) okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoci stron za niedotrzymanie warunków umowy,
w tym warunków wypowiedzenia,
8) okrelenie granic rozdzia³u w³asnoci stron,
9) ustaleñ zakresu odpowiedzialnoci stron za szkody wynik³e z braku zachowania ci¹g³oci i jakoci
wiadczonych us³ug,
10) trybu rozstrzygania wynik³ych sporów.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 5 stanowi
upowa¿nienie podpisane przez kierownika przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego okrelaj¹ce
czynnoci, których wykonanie wymaga wstêpu na teren nieruchomoci us³ug, w szczególnoci obejmuj¹ce: dokonanie odczytu i sprawdzenia prawid³owoci
dzia³ania urz¹dzenia pomiarowego i wodomierza g³ównego lub wodomierzy w lokalach, wykonanie prac konserwacyjno-remontowych oraz kontrolê korzystania z
us³ug zgodnie z umow¹.
§9
1. Umowa, o której mowa w § 5 mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada tytu³ prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma byæ dostarczana woda
lub z którego maj¹ byæ odprowadzane cieki albo z
osob¹, która korzysta z nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym.
2. Umowa mo¿e byæ zawarta na czas nieokrelony lub
okrelony.
3. Umowa zawarta na czas nieokrelony zawiera postanowienia dotycz¹ce mo¿liwoci jej rozwi¹zania za wypowiedzeniem oraz dopuszcza mo¿liwoæ jej rozwi¹zania na zgodny wniosek stron.
4. Umowa ulega rozwi¹zaniu ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku trwa³ego odciêcia dostawy wody
lub zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego, w sytuacjach
okrelonych w art. 8 ust. 1 ustawy.
5. Rozwi¹zanie lub wyganiêcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiêbiorstwo rodków technicznych uniemo¿liwiaj¹cych dalsze korzystanie z us³ug.
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§ 10
Je¿eli nieruchomoæ jest zabudowana budynkami wielolokalowymi umowa, o której mowa w § 4, zawierana
jest z w³acicielem budynku, lokalu lub z zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej.
§ 11
Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne
zawiera umowy z korzystaj¹cymi z lokali osobami, o których mowa w § 8 i 9, je¿eli:
1) we wszystkich lokalach s¹ zainstalowane wodomierze w sposób uzgodniony z przedsiêbiorstwem wodoci¹gowo-kanalizacyjnym,
2) zainstalowane wodomierze spe³niaj¹ wymagania
Polskich Norm oraz wymagania uzgodnione z przedsiêbiorstwem wodoci¹gowo-kanalizacyjnym odnonie ich typu,
3) mo¿liwy jest odczyt wskazañ wodomierzy,
4) wnioskodawca i przedsiêbiorstwo wodoci¹gowokanalizacyjne ustalili sposób rozliczeñ ró¿nicy wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz
zasady ich utrzymania,
5) mo¿liwe jest przerwanie dostarczania wody do lokalu bez zak³óceñ dostaw wody w pozosta³ych lokalach.
§ 12
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne mo¿e wyraziæ zgodê na zawarcie umów z korzystaj¹cymi z lokali osobami,
o których mowa w § 8 i 9 równie¿ w przypadku, gdy nie
s¹ spe³nione warunki, o których mowa w § 10
§ 13
Podpisanie umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie cieków nastêpuje po podpisaniu przez strony
protokó³ów z prób i odbiorów prac budowlano-monta¿owych wykonanych w zwi¹zku z przy³¹czeniem do sieci.
§ 14
1. Treæ umowy o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie cieków nie mo¿e ograniczaæ praw i obowi¹zków
stron, wynikaj¹cych z przepisów ustawy, z przepisów
wykonawczych do ustawy oraz z niniejszego regulaminu.
2. W umowach Przedsiêbiorstwo mo¿e zawrzeæ postanowienia o zastosowaniu kar umownych lub op³at dodatkowych w przypadku naruszenia przez Odbiorcê
umowy powoduj¹cego wyst¹pienie kosztów Przedsiêbiorstwa nieuzasadnionych zwyk³¹ eksploatacj¹, w tym
równie¿ w przypadku odprowadzania do systemu kanalizacyjnego cieków przekraczaj¹cych dopuszczalne
wartoci wskaników zanieczyszczeñ okrelone w obowi¹zuj¹cych przepisach oraz substancji okrelonych w
art. 9 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzeniu cieków.
3. Przedsiêbiorstwo ma prawo trwale odci¹æ dostawê
wody lub zamkn¹æ przy³¹cze kanalizacyjne w przypadkach okrelonych w art. 8 ustawy oraz czasowo wstrzymaæ dostawê wody lub odbiór cieków w przypadku
naruszenia przez Odbiorcê postanowieñ ustawy, regu-

laminu lub umowy, a tak¿e w przypadku nie zastosowania siê do zaleceñ Przedsiêbiorstwa zmierzaj¹cych
do przywrócenia stanu w³aciwego.
§ 15
Odbiorca winien zapewniæ niezawodne dzia³anie wodomierzy i urz¹dzeñ pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi
lub skutkami niskich temperatur, a tak¿e prawid³owe utrzymanie studzienki czy te¿ pomieszczenia, w którym s¹ zamontowane oraz dostêpu osób nieuprawnionych do tych
pomieszczeñ.
1. Odbiorca us³ug zobowi¹zany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiêbiorstwa o wszelkich
stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza g³ównego lub urz¹dzenia pomiarowego w tym o zerwaniu
plomby.
2. Odbiorca zobowi¹zany jest do natychmiastowego
usuwania wszelkich awarii zaistnia³ych na przy³¹czu,
a w przypadku nie wywi¹zania siê Odbiorcy z wy¿ej
okrelonego obowi¹zku Przedsiêbiorstwo ma prawo dokonaæ zastêpczej naprawy przy³¹cza, bez zlecenia na koszt Odbiorcy.
3. W przypadku niemo¿noci lub znacznego utrudnienia wykonania naprawy zastêpczej Przedsiêbiorstwo
ma prawo czasowo wstrzymaæ dostawê wody lub
odprowadzanie cieków do czasu usuniêcia awarii
przez Odbiorcê i zg³oszenia do odbioru wykonanych
prac.
4. W przypadku trwa³ego lub czasowego odciêcia przy³¹czy Odbiorca ponosi koszty zwi¹zane z odciêciem
oraz ich ponownym pod³¹czeniem.
§ 16
Odbiorca powinien nadto:
a) powiadomiæ Przedsiêbiorstwo o wszelkich zmianach
technicznych w instalacji wewnêtrznej, które mog¹
mieæ wp³yw na dzia³anie sieci,
b) racjonalnie gospodarowaæ wod¹ i u¿ywaæ j¹ zgodnie
z przeznaczeniem,
c) u¿ytkowaæ instalacjê wodoci¹gow¹ w sposób eliminuj¹cy mo¿liwoci wyst¹pienia ska¿enia chemicznego
lub bakteriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na
skutek cofniêcia siê wody z instalacji wodoci¹gowej,
powrotu ciep³ej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,
d) u¿ytkowaæ instalacjê i przy³¹cze kanalizacyjne w sposób nie powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
e) poinformowaæ Przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo  kanalizacyjne o w³asnych ujêciach wody w celu prawid³owego ustalania op³at za odprowadzanie cieków,
powiadomiæ Przedsiêbiorstwo o zmianach w³asnociowych nieruchomoci lub zmianach u¿ytkownika lokalu.
§ 17
Taryfowe ceny i stawki op³at, jako okrelane, zgodnie
z przepisami ustawy przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne i zatwierdzane uchwa³¹ Rady Gminy w
Kobylnicy, nie podlegaj¹ ustalaniu w oparciu o umowê o
zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie cieków.
§ 18
Integraln¹ czêæ umowy o zaopatrzenie w wodê i od-
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prowadzanie cieków stanowi za³¹cznik, sk³adany przez
odbiorcê us³ug przy zawieraniu umowy i aktualizowany
ka¿dorazowo po zmianie warunków korzystania z us³ug,
okrelaj¹cy charakterystykê zu¿ycia wody oraz rodzaj,
iloæ, a w przypadku przemys³owych odbiorców us³ug,
równie¿ jakoæ odprowadzanych cieków.
Rozdzia³ 4
Sposób rozliczeñ w oparciu o ceny
i stawki op³at ustalone w taryfach
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5) przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne na
wniosek odbiorcy us³ug dokonuje sprawdzenia prawid³owoci dzia³ania wodomierza,
6) w przypadku gdy sprawdzenie prawid³owoci dzia³ania nie potwierdza zg³oszonej przez odbiorcê us³ug niesprawnoci wodomierza, pokrywa on koszty sprawdzenia.
Rozdzia³ 5
Warunki przy³¹czania do sieci

§ 19

§ 22

Odbiorca jest zobowi¹zany do terminowego regulowania nale¿noci za dostawê wody i odprowadzanie cieków.

Zakres budowy urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych realizowanej i finansowanej przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne oraz przez osobê ubiegaj¹c¹ siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci okrelaj¹ przepisy ustawy, stanowi¹c:
1) przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjne s¹
obowi¹zane zapewniæ realizacjê budowy i rozbudowy urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych, ustalonych przez gminê w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji,
2) realizacjê budowy przy³¹czy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza g³ównego i urz¹dzenia pomiarowego zapewnia na w³asny koszt osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci,
3) koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza
g³ównego pokrywa przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne, a urz¹dzenia pomiarowego odbiorca us³ug.

§ 20
Podstawowe zasady rozliczeñ za zaopatrzenie w wodê
i odprowadzanie cieków okrelaj¹ przepisy ustawy o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków stanowi¹, ¿e:
1) rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków s¹ prowadzone przez
przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjne z odbiorcami us³ug na podstawie okrelonych w taryfach cen i stawek op³at oraz iloci dostarczonej wody
i odprowadzonych cieków,
2) iloæ wody dostarczonej do nieruchomoci ustala
siê na podstawie wskazania wodomierza g³ównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciêtne normy zu¿ycia wody, ustalane na podstawie rozporz¹dzenia o którym mowa w art. 27 ustawy,
3) iloæ odprowadzonych cieków ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych,
4) w razie braku urz¹dzeñ pomiarowych iloæ odprowadzonych cieków ustala siê na podstawie umowy jako równ¹ iloci wody pobranej lub okrelonej
w umowie,
5) w rozliczeniach odprowadzonych cieków, iloæ bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie
w przypadkach, gdy wielkoæ jej zu¿ycia na ten cel
ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy us³ug,
§ 21
Zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia, o którym mowa
w art. 27 ustawy:
1) odbiorca us³ug dokonuje zap³aty za dostarczon¹
wodê i odprowadzone cieki w terminie nie d³u¿szym ni¿ 14 dni od daty dostarczenia rachunku,
2) zg³oszenie przez odbiorcê us³ug zastrze¿eñ do wysokoci rachunku nie wstrzymuje jego zap³aty,
3) w przypadku stwierdzenia nadp³aty, zostanie ona
zaliczona na poczet przysz³ych nale¿noci, a na ¿¹danie odbiorcy us³ug jej zwrot nastêpuje w ci¹gu 14
dni od daty z³o¿enia wniosku w tej sprawie,
4) w przypadku niesprawnoci wodomierza g³ównego, je¿eli umowa nie stanowi inaczej, iloæ pobranej
wody ustala siê na podstawie redniego zu¿ycia
wody w okresie 6 miesiêcy przed stwierdzeniem niesprawnoci wodomierza, a gdy nie jest to mo¿liwe
 na podstawie redniego zu¿ycia wody w analogicznym okresie roku ubieg³ego lub iloczynu redniomiesiêcznego zu¿ycia wody w roku ubieg³ym
i liczby miesiêcy niesprawnoci wodomierza,

§ 23
1. W przypadkach, gdy plany inwestycyjne w³acicieli lub
zarz¹dców nieruchomoci wyprzedzaj¹ plan inwestycyjny przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego,
mog¹ oni wybudowaæ na w³asny koszt, w porozumieniu z tym przedsiêbiorstwem i Gmin¹ Kobylnica urz¹dzenia wodoci¹gowe i kanalizacyjne niezbêdne do korzystania z us³ug.
2. Urz¹dzenia, o których mowa w ust. 1 mog¹ podlegaæ
odp³atnemu przekazaniu Gminie Kobylnica na zasadach
okrelonych w art. 31 ustawy.
§ 24
Przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej
mo¿e nast¹piæ na podstawie umowy o przy³¹czenie i po
spe³nieniu technicznych warunków przy³¹czenia, okrelonych przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne, zwanych dalej warunkami przy³¹czenia.
§ 25
1. Z wnioskiem o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej mo¿e wystêpowaæ osoba, posiadaj¹ca tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, która
ma byæ przy³¹czona do sieci.
2. Osoba, o której mowa w ust. 1, sk³ada w przedsiêbiorstwie wodoci¹gowo-kanalizacyjnym wniosek o okrelenie warunków przy³¹czenia.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, ustala
przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne.
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4. Do wniosku o wydanie warunków technicznych nale¿y za³¹czyæ 2 egzemplarze podk³adu geodezyjnego nieruchomoci, kopiê tytu³u prawnego do nieruchomoci oraz decyzjê o warunkach zabudowy.
§ 26
1. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne okrela
warunki przy³¹czenia i przekazuje wnioskodawcy, w
terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia z³o¿enia wniosku, o którym mowa w § 17
2. Przedsiêbiorstwo nie odpowiada za uchybienia terminów okrelonych w zdaniu poprzednim w przypadku
nie do³¹czenia do wniosku wszelkich niezbêdnych dokumentów.
3. Warunki przy³¹czenia powinny okrelaæ w szczególnoci:
1) miejsca i sposób przy³¹czenia sieci wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy,
2) przep³yw obliczeniowy wody lub urz¹dzenia sanitarne i techniczne, w których zu¿ywana jest woda
i odprowadzane s¹ cieki,
3) wymagania dotycz¹ce:
a) miejsca zainstalowania wodomierza g³ównego,
b) miejsca zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego,
c) jakoci odprowadzanych cieków,
4) termin wa¿noci warunków przy³¹czenia.
§ 27
Przedsiêbiorstwo mo¿e odmówiæ ponownego przy³¹czenia do sieci i zawarcia umowy na dostawê wody i odprowadzanie cieków, jeli nie zosta³y usuniête przeszkody bêd¹ce przyczyn¹ zaniechania wiadczenia us³ug okrelonych w art. 8 ustawy.
§ 28
Uprawnieni przedstawiciele Przedsiêbiorstwa maj¹
prawo wstêpu na teren nieruchomoci lub pomieszczeñ
ka¿dego, kto korzysta z us³ug, w celu przeprowadzenia
kontroli urz¹dzenia pomiarowego, wodomierza g³ównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach i dokonania ich wskazania, dokonania badañ i pomiarów, przeprowadzenia przegl¹du i napraw urz¹dzeñ posiadanych
przez Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo  kanalizacyjne, a
tak¿e sprawdzenia iloci i jakoci cieków wprowadzanych do sieci.
Rozdzia³ 6
Mo¿liwoci uzyskiwania informacji
o dostêpnoci do us³ug
wodoci¹gowo-kanalizacyjnych
§ 29
Potencjalni odbiorcy us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych mog¹ uzyskaæ informacje dotycz¹ce dostêpnoci
tych us³ug:
1) w Urzêdzie Gminy w Kobylnicy, który udostêpnia nieodp³atnie wgl¹d:
a) w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
b) w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
c) w regulamin wiadczenia us³ug,
d) w warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie
zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego
odprowadzania cieków,
e) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,

2) w przedsiêbiorstwach wodoci¹gowo-kanalizacyjnych,
udostêpniaj¹cych nieodp³atnie wgl¹d:
a) w wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,
b) w plany inwestycyjne,
c) w regulamin wiadczenia us³ug.
Rozdzia³ 7
Sposób postêpowania w przypadku
niedotrzymania ci¹g³oci us³ug i odpowiednich
parametrów dostarczanej wody i odprowadzanych
cieków, a w szczególnoci sposoby za³atwiania
reklamacji i wymiany informacji
§ 30
1. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne zobowi¹zane jest do udzielania odbiorcom us³ug informacji dotycz¹cych wystêpuj¹cych zak³óceñ zaopatrzenia
w wodê i odprowadzania cieków oraz awarii urz¹dzeñ
wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
cieków mo¿e nast¹piæ bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy wystêpuj¹ warunki stwarzaj¹ce zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia i rodowiska lub uniemo¿liwiaj¹ce wiadczenia us³ug, w szczególnoci gdy:
1) z powodu awarii sieci nie ma mo¿liwoci prowadzenia zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania cieków,
2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezporednie
zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia lub rodowiska.
3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
cieków, o którym mowa w ust. 2, przedsiêbiorstwo
niezw³ocznie informuje odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjêty.
4. W razie przerwy w dostawie wody przekraczaj¹cej 12
godzin, Przedsiêbiorstwo powinno zapewniæ zastêpczy punkt poboru wody dla ludnoci lub dowóz wody
beczkowozem i poinformowaæ odbiorców o lokalizacji miejsca poboru wody w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 31
Je¿eli strony nie ustali³y w umowie o zaopatrzenie w
wodê i odprowadzanie cieków inaczej, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wymagania w zakresie udzielania informacji
i odpowiedzi, w zwi¹zku z niedotrzymaniem ci¹g³oci
us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej wody
i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej cieków:
1) udzielenie informacji na ¿¹danie odbiorców nastêpuje w ci¹gu:
a) 12 godzin  na telefoniczne ¿¹danie okrelenia przewidywanego terminu usuniêcia przerw i zak³óceñ w
wiadczeniu us³ug,
b) 7 dni  na pisemne ¿¹danie usuniêcia przerw i zak³óceñ, o których mowa w pkt a,
c) 14 dni  na pisemne i telefoniczne skargi i za¿alenia,
wymagaj¹ce przeprowadzenia postêpowania wyjaniaj¹cego.
§ 32
Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne zobowi¹zane jest do zawiadomienia odbiorców us³ug o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków z wyprzedzeniem
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umo¿liwiaj¹cym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym ni¿ 12 miesiêcy.
§ 33
1. Odbiorca us³ug ma prawo zg³aszania reklamacji dotycz¹cych iloci i jakoci wiadczonych us³ug oraz wysokoci op³at za us³ugi.
2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone s¹ na
pimie osobicie przez zainteresowanego w siedzibie
przedsiêbiorstwa, listem poleconym lub za pomoc¹
poczty elektronicznej i rozpatrywane s¹ przez organ
zarz¹dzaj¹cy przedsiêbiorstwem.
Rozdzia³ 10
Postanowienia koñcowe
§ 34
Regulamin wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§ 35
W sprawach nie objêtych niniejszym regulaminem
obowi¹zuj¹ przepisy prawa, a w szczególnoci ustawa
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 oraz postanowienia umowy.

630
UCHWA£A Nr III/28/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zabornia rejon ul. Leszczynowej i Jab³oniowej w miecie Gdañsku.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804), art. 18
ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591), z 2002 r. Nr 23 poz. 220) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zabornia rejon ul. Leszczynowej i Jab³oniowej w miecie Gdañsku obejmuj¹cy obszar ograniczony:
1) od pó³nocy  granicami planów zagospodarowania
przestrzennego Kartuska II i Kartuska III,
2) od zachodu  ulic¹ Leszczynow¹ i rezerw¹ terenow¹ pod projektowan¹ liniê SKM (wraz z t¹ rezerw¹),
3) od po³udniowego-wschodu  ulic¹ Jab³oniow¹,
jak na rysunku planu stanowi¹cym za³¹cznik graficzny
do niniejszej uchwa³y.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 18 te-
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renów (oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od 001
do 018) wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz
ich przeznaczenie wed³ug klasyfikacji strefowej. Pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod okrelon¹ grupê funkcji,
oznaczon¹ symbolem dwucyfrowym oraz pod sieci
i urz¹dzenia sieciowe infrastruktury technicznej.
2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
23  wszelkie formy budownictwa mieszkaniowego.
31  strefa mieszana us³ugowo  mieszkaniowa zawieraj¹ca strefy 23 i 33.
us³ugi na dolnych kondygnacjach, w budynkach wolnostoj¹cych itd.  w ustalonych planem proporcjach
pomiêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹ i us³ugow¹.
33  us³ugi:
administracja publiczna, us³ugi handlu detalicznego,
us³ugi kultury, us³ugi zdrowia i opieki spo³ecznej, us³ugi owiaty, us³ugi nauki, us³ugi gastronomii, us³ugi ³¹cznoci, us³ugi sportu, us³ugi turystyki i wczasów, us³ugi
rzemios³a (poza zak³adami obs³ugi samochodów,
warsztatami samochodowymi, stacjami paliw), parkingi
i gara¿owiska kubaturowe, biura instytucji komercyjnych, banki, mariny, miejsca kultu religijnego, ma³e hurtownie o wielkoci przewozów nie przekraczaj¹cej przewozów zwi¹zanych z handlem detalicznym, ogrody
zoologiczne i miejsca pokazu zwierz¹t,
inne us³ugi na zasadzie analogii do funkcji wymienionych powy¿ej lub o analogicznym stopniu uci¹¿liwoci,
urz¹dzenia infrastruktury technicznej potrzebne do obs³ugi obiektów wymienionych powy¿ej.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
Uwaga! Us³ugi rzemios³a nie s¹ rozumiane jako dzia³alnoæ produkcyjna, ale tylko jako dzia³alnoæ us³ugowa, np.: fryzjer, szewc, tapicer, stolarz naprawiaj¹cy
meble, itp.
41  strefa produkcyjno  us³ugowo  sk³adowa.
Jest to strefa umo¿liwiaj¹ca wszelk¹ dzia³alnoæ komercyjn¹ pod warunkiem, ¿e dana produkcja i zastosowane technologie uniemo¿liwiaj¹ powstanie zagro¿eñ dla
rodowiska i ¿ycia ludnoci, nawet w przypadku awarii, poza: przemys³em chemicznym, metalurgicznym,
wydobywczym, przemys³em wymagaj¹cym sk³adowania du¿ych iloci materia³ów w stanie sypkim pod go³ym niebem, produkcj¹ o znacznej skali uci¹¿liwoci
wynikaj¹cej z wielkoci produkcji, przewozów koniecznych dla tej produkcji, generacji ruchu, emisji zanieczyszczeñ oraz iloci odpadów poprodukcyjnych.
Dopuszcza siê strefê 33 plus stacje paliw, punkty naprawy samochodów, warsztaty samochodowe, sk³ady (poza nieobudowanymi sk³adami materia³ów sypkich), hurtownie, ma³e zak³ady produkcyjne, drobn¹
wytwórczoæ, przemys³ elektroniczny, produkcjê urz¹dzeñ elektrycznych i mechanicznych (poza produkcj¹
rodków produkcji i pojazdów), porty ¿eglugi pasa¿erskiej, produkcjê nieuci¹¿liw¹, produkcjê spo¿ywcz¹
(poza wielkimi zak³adami miêsnymi i przetwórstwem
ryb),
azyle dla zwierz¹t, hodowle psów, zajezdnie tramwajowe i autobusowe, tereny sk³adowania samochodów
osobowych i samochodów ciê¿arowych.
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Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ komercyjn¹.
62  zieleñ dostêpna:
parki, lasy, skwery, zielone tereny rekreacyjne itd., elementy liniowej infrastruktury technicznej.
Dopuszcza siê funkcje zwi¹zane z obs³ug¹ u¿ytkowników jak np. wypo¿yczalnie sprzêtu turystycznego, rowerów, ma³a gastronomia, szalety, obs³uga turystyczna, ma³a architektura, dzia³alnoæ handlowa i gastronomiczna z obiektów nie wymagaj¹cych pozwolenia
na budowê, jak np. sprzeda¿ z pojazdów mechanicznych lub przenonych straganów rozstawionych tylko
na czas sprzeda¿y (wymagane pozwolenie w³aciciela
lub w³adaj¹cego terenem).
81  drogi, ulice lokalne i dojazdowe oraz publiczne
ci¹gi pieszo  jezdne.
82  drogi i ulice zbiorcze.
83  drogi i ulice g³ówne oraz drogi i ulice g³ówne o
ruchu przyspieszonym.
Dopuszcza siê lokalizacjê kiosków sprzedaj¹cych bilety komunikacji zbiorowej i artyku³y zwyczajowo sprzedawane w kioskach typu RUCH w obrêbie dróg 81,

Lp.

1
1.
2.
3.
4.

Rodzaj funkcji

2
Domy studenckie, hotele pracownicze
Hotele, pensjonaty
Motele
Sklepy o powierzchni sprzeda¿owej
do 2000 m2, domy towarowe
wielokondygnacyjne

5.

Targowiska, hale targowe

6.

Restauracje, kawiarnie, bary

7.

Biura, urzêdy, poczty, banki

8.

Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie
adwokackie

9.

Kocio³y, kaplice

10.

Domy parafialne, domy kultury

11.

Kina, teatry
Hale widowiskowe i widowiskowosportowe, stadiony

12.

Poz. 630
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§3

1. Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
1) intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni ca³kowitej wszystkich kondygnacji naziemnych po obrysie z wy³¹czeniem tarasów i balkonów do powierzchni dzia³ki,
2) wysokoæ zabudowy  wysokoæ mierzona od naturalnej warstwicy terenu w najni¿szym punkcie obrysu budynku do kalenicy lub najwy¿szego punktu
na pokryciu kubatury bez masztów odgromnikowych, anten i kominów w metrach.
2. Ustalone w planie zasady podzia³u terenów na dzia³ki
nie dotycz¹ wydzieleñ geodezyjnych dla sieci i urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej.
3. Wody opadowe lub roztopowe ujête w systemy kanalizacyjne, pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczonych
wymagaj¹ oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczególnymi.
§4
1. Ustala siê wskaniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

Podstawa
odniesienia
3
10 ³ó¿ek
10 ³ó¿ek
1 pokój

Wskaniki miejsc postojowych
Obszary ekstensywnej zabudowy
miejskiej
Uwagi
Strefa nieograniczonego
parkowania
4
5
MIN 2,3
MIN 6
1,2

1000 m2
pow. sprzeda¿owej

MIN 25

1000 m2
pow. ca³kowitej
100
miejsc konsumpc.
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej
100 miejsc siedz¹cych

MIN 25

100 miejsc siedz¹cych

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

1000 m2
pow. u¿ytkowej
1 pomieszczenie
do nauczania
1 pomieszczenie
do nauczania
10 studentów
1 oddzia³
10 ³ó¿ek

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

MIN 24
MIN 30
MIN 30
MIN 12
MIN 8
MIN 22

13.

Obiekty muzealne i wystawowe

14.

Szko³y podstawowe i gimnazja

15.

Szko³y rednie

16.
17.
18.

Szko³y wy¿sze, obiekty dydaktyczne
Przedszkola, wietlice
Szpitale, kliniki

19.

Place sk³adowe, hurtownie, magazyny

1000 m2
pow. sk³adowej

MIN 4,5

20.

Zak³ady przemys³owe, rzemios³o

21.

100 zatrudn.
100 m2
pow. u¿ytkowej

MIN 20

Rzemios³o us³ugowe

MIN 1,5
MIN 1,5
MIN 1,5
MIN 3
MIN 6

MIN 3

Nie prowadz¹ce
handlu
detalicznego
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2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powy¿sze wskaniki stosuje siê odpowiednio.
§5
Ustalenia planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2317
 Zabornia rejon ul. Leszczynowej i Jab³oniowej
1. NUMER TERENU 001
2. POWIERZCHNIA 1,42 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 41
Strefa produkcyjno  us³ugowo  sk³adowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,7,
2) zasady podzia³u  min 600 m2,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 12,0 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 40%,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ul. Leszczynowej (poza granic¹ planu), ulicy 009-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) zachowanie istniej¹cego zbiornika wodnego glinianki,
2) zakaz zrzutu cieków do istniej¹cego zbiornika wodnego glinianki, obudowa zbiornika materia³ami naturalnymi,
3) minimum 30% powierzchni terenu dzia³ki nale¿y
przeznaczyæ pod powierzchniê biologicznie czynn¹, w tym 15% pod zadrzewienia,
4) maksymalne zachowanie istniej¹cego drzewostanu,
5) dla parkingów powy¿ej 10 miejsc postojowych
wprowadziæ zadrzewienia wg wskanika 1 drzewo
na 5 miejsc postojowych.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
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13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê ogrzewanie z
ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2317
 Zabornia rejon ul. Leszczynowej i Jab³oniowej
1. NUMER TERENU 002
2. POWIERZCHNIA 0,97 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 31
Strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa zawieraj¹ca strefy 23 i 33, us³ugi do 100 m2 powierzchni u¿ytkowej w budynku mieszkalnym
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
zabudowa wielorodzinna, obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2, budynki
wy³¹cznie us³ugowe
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,6,
2) zasady podzia³u  min 600 m2,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 12 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 35%,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ul. Leszczynowej (poza granic¹ planu), ulicy Jeziorowej 009-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej lub zagospodarowanie na terenie,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 1860 

11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) zachowanie i oczyszczenie zbiornika wodnego-glinianki, obudowa zbiornika materia³ami naturalnymi,
2) maksymalne zachowanie istniej¹cego drzewostanu,
3) minimum 50% powierzchni terenu dzia³ki nale¿y
przeznaczyæ pod powierzchniê biologicznie czynn¹,
4) teren czêciowo po³o¿ony jest w Ogólnomiejskim
Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie OSTAB.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) dopuszcza siê us³ugi niekolizyjne z funkcj¹ mieszkaniow¹ w lokalach u¿ytkowych dysponuj¹cych
odrêbnym wejciem z zewn¹trz lub wejciem
wspólnym z najwy¿ej jednym mieszkaniem,
b) obowi¹zuj¹ dachy spadziste o k¹cie nachylenia
min 30o maks. 45o,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2317
 Zabornia rejon ul. Leszczynowej i Jab³oniowej
1. NUMER TERENU 003 2. POWIERZCHNIA 1,48 ha 3.
FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 31
Strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa zawieraj¹ca
strefy 23 i 33, us³ugi do 100 m2 powierzchni u¿ytkowej
w budynku mieszkalnym
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
zabudowa wielorodzinna, obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2, budynki wy³¹cznie us³ugowe
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,6,
2) zasady podzia³u  min 600 m2 dla zabudowy jednorodzinnej wolnostoj¹cej, dla ma³ych domów mieszkalnych min 800 m2, dla zabudowy bliniaczej min
350 m2 dla zab. szer. min. 250m2 szer. frontu min
7,20 m,

Poz. 630

3) wysokoæ zabudowy  maks. 12 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 35%,
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne dla zabudowy
mieszkaniowej jak na rysunku planu.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ul. Jeziorowej 009-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej lub zagospodarowanie na terenie,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) minimum 50% powierzchni terenu dzia³ki nale¿y
przeznaczyæ pod powierzchniê biologicznie czynn¹,
2) maksymalne zachowanie istniej¹cego drzewostanu,
3) umocnienie skarp materia³em naturalnym i zieleni¹,
4) teren czêciowo po³o¿ony jest w ogólnomiejskim
systemie terenów aktywnych biologicznie OSTAB.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
czêæ terenu w strefie uci¹¿liwoci komunikacyjnej ulicy 014-83,
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) dopuszcza siê us³ugi niekolizyjne z funkcj¹ mieszkaniow¹ w lokalach u¿ytkowych dysponuj¹cych
odrêbnym wejciem z zewn¹trz lub wejciem
wspólnym z najwy¿ej jednym mieszkaniem,
b) obowi¹zuj¹ dachy spadziste o k¹cie nachylenia
min 30o maks. 45o,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1810  2317
 Zabornia rejon ul. Leszczynowej i Jab³oniowej
1. NUMER TERENU 004
2. POWIERZCHNIA 0,15 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 62
Zieleñ dostêpna, ciek wodny (rów S-1)
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê,
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
ci¹g pieszo-rowerowy (cie¿ka rowerowa odseparowana) na kierunku wsch.-zach.
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ulicy Leszczynowej (poza granic¹
planu),
2) woda  nie ustala siê,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
4) gaz  nie ustala siê,
5) ogrzewanie  nie ustala siê,
6) cieki  nie ustala siê,
7) wody opadowe  powierzchniowo,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) obudowa rowu S-1 materia³ami naturalnymi,
2) zachowanie i uzupe³nienie istniej¹cego drzewostanu,
3) preferowane naturalne nawierzchnie ci¹gów pieszych,
4) teren po³o¿ony jest w ogólnomiejskim systemie terenów aktywnych biologicznie OSTAB.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: droga technologiczna dla
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utrzymania i eksploatacji rowu S-1 w granicach terenu,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2317
 Zabornia rejon ul. Leszczynowej i Jab³oniowej
1. NUMER TERENU 005
2. POWIERZCHNIA 4,00 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 31
Strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa zawieraj¹ca strefy 23 i 33, us³ugi do 100 m2 powierzchni u¿ytkowej w budynku mieszkalnym
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2, budynki wy³¹cznie us³ugowe
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,8,
2) zasady podzia³u  min 600 m2 dla zabudowy jednorodzinnej wolnostoj¹cej, dla ma³ych domów mieszkalnych min 800 m2, dla zabudowy bliniaczej min
350 m2 dla zabudowy szeregowej min. 250 m2 szer.
frontu min 7,20 m,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 16 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 35%,
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne dla zabudowy
mieszkaniowej jak na rysunku planu.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ul. Leszczynowej (poza granic¹ planu),
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej lub zagospodarowanie na terenie,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) na terenie OSTAB minimum 50% powierzchni nale¿y przeznaczyæ pod powierzchniê biologicznie
czynn¹, na pozosta³ych 40%,
2) 20% powierzchni biologicznie czynnej nale¿y przeznaczyæ pod zieleñ w formie grup drzew i krzewów,
3) maksymalne zachowanie istniej¹cego drzewostanu, szczególnie szpaleru drzew,
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4) pas terenu przylegaj¹cy do rowu S-1 i do ul. Leszczynowej po³o¿ony jest w ogólnomiejskim systemie terenów aktywnych biologicznie OSTAB.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
czêæ terenu w strefie uci¹¿liwoci komunikacyjnej ulicy 014-83,
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%,
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: dopuszcza siê us³ugi niekolizyjne z funkcj¹ mieszkaniow¹ w lokalach u¿ytkowych, dysponuj¹cych odrêbnym wejciem z zewn¹trz lub wejciem wspólnym z najwy¿ej jednym
mieszkaniem,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2317 
Zabornia rejon ul. Leszczynowej i Jab³oniowej
1. NUMER TERENU 006
2. POWIERZCHNIA 2,24 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 31
Strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa zawieraj¹ca
strefy 23 i 33, us³ugi do 50% powierzchni u¿ytkowej
ogó³em na dzia³ce
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,8,
2) zasady podzia³u  min 600 m2 dla zabudowy jednorodzinnej wolnostoj¹cej, dla ma³ych domów mieszkalnych min 800 m2, dla zabudowy bliniaczej min
350 m2, dla zabudowy szeregowej min. 250 m2 szer.
frontu min 7,20 m, dla zabudowy wielorodzinnej
nie ustala siê
3) wysokoæ zabudowy  maks. 16 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 35%,
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne dla zabudowy
mieszkaniowej jak na rysunku planu.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY

10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
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1) drogi  dojazd z ulicy 017-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej lub zagospodarowanie na terenie,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) minimum 40% powierzchni terenu dzia³ki nale¿y
przeznaczyæ pod powierzchniê biologicznie czynn¹,
2) 20% powierzchni biologicznie czynnej nale¿y przeznaczyæ pod zieleñ w formie grup drzew i krzewów,
3) wprowadzenie pasa zadrzewieñ wzd³u¿ ulicy Armii Krajowej 012-83 jak na rysunku planu.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
czêæ terenu w strefie uci¹¿liwoci komunikacyjnej ulicy 012-83 i 014-83,
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%,
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: w przypadku zachowania
istniej¹cego podzia³u w³asnociowego nale¿y zapewniæ s³u¿ebnoæ drogow¹ do dzia³ek nr 438 i 437
od ulicy 017-81
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê scalenie dzia³ek i wtórny podzia³ w obrêbie strefy z uwzglêdnieniem dojazdu od ulicy
017-81
b) zalecany ci¹g widokowy wzd³u¿ po³udniowej
granicy strefy,
c) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2317 
Zabornia rejon ul. Leszczynowej i Jab³oniowej
1. NUMER TERENU 007
2. POWIERZCHNIA 3,07 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 62
Zieleñ dostêpna  park dzielnicowy, zbiornik retencyjny Jab³oniowa, ciek wodny (rów S-1)

Poz. 630
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4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê,
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê,
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
ci¹g pieszo-rowerowy (cie¿ka rowerowa odseparowana) na kierunku wsch-zach oraz pn-pd
8. PARKINGI
wyklucza siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ulicy 017-81,
2) woda  nie ustala siê,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  nie ustala siê,
5) ogrzewanie  nie ustala siê,
6) cieki  nie ustala siê,
7) wody opadowe  powierzchniowo,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) teren po³o¿ony jest w ogólnomiejskim systemie terenów aktywnych biologicznie OSTAB,
2) naturalne nawierzchnie ci¹gów pieszych,
3) umocnienie brzegów zbiornika retencyjnego surowcami naturalnymi,
4) wprowadzenie zieleni przywodnej oraz rolinnoci
w formie grup drzew i krzewów.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: droga technologiczna dla
utrzymania i eksploatacji rowu S-1 i zbiornika retencyjnego w granicach terenu,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zalecany przebieg ci¹gu pieszo-rowerowego jak na rysunku planu.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2317 
Zabornia rejon ul. Leszczynowej i Jab³oniowej
1. NUMER TERENU 008
2. POWIERZCHNIA 1,69 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 62
Zieleñ dostêpna  park dzielnicowy, ciek wodny (rów
S-1)
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê,
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
ci¹g pieszo-rowerowy (cie¿ka rowerowa odseparowana) na kierunku wsch-zach,
8. PARKINGI
wyklucza siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ulicy 017-81,
2) woda  nie ustala siê,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  nie ustala siê,
5) ogrzewanie  nie ustala siê,
6) cieki  nie ustala siê,
7) wody opadowe  powierzchniowo
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) teren po³o¿ony jest w Ogólnomiejskim Systemie
Terenów Aktywnych Biologicznie,
2) zachowanie i uzupe³nienie zieleni w formie grup
drzew i krzewów,
3) obudowa cieku S-1 materia³ami naturalnymi,
4) naturalne nawierzchnie ci¹gów pieszych.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: droga technologiczna dla
utrzymania i eksploatacji rowu S-1 w granicach
terenu,
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2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: zalecany przebieg ci¹gu pieszorowerowego jak na rysunku planu.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2317 
Zabornia rejon ul. Leszczynowej i Jab³oniowej
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 009
2. POWIERZCHNIA 0,22 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
Ul. Jeziorowa ULICA DOJAZDOWA D1/2
jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, szerokoæ pasa
ruchu 2,5 m
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu nie mniej ni¿ 10,0 m
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) maksymalne zachowanie istniej¹cego drzewostanu,
2) odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji
deszczowej.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) ulica zakoñczona placem do zawracania,
b) stawka procentowa 0%.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2317 
Zabornia rejon ul. Leszczynowej i Jab³oniowej
1. NUMER TERENU 010
2. POWIERZCHNIA 2,09 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 33
Us³ugi centrum dzielnicowe
us³ugi sportu i rekreacji, turystyki, kultury, funkcja
mieszkalna integralnie zwi¹zana z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
pozosta³e funkcje strefy 33, obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powyýej 2000 m2
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE

7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
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1) intensywnoæ zabudowy  min 0,7,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ulicy 017-81, z ulicy Jab³oniowej
016-81 dopuszczalny jeden zjazd na prawe skrêty,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej lub zagospodarowanie na terenie,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) minimum 40% powierzchni terenu dzia³ki nale¿y
przeznaczyæ pod powierzchniê biologicznie czynn¹,
2) ochrona ukszta³towania terenu,
3) na parkingach powy¿ej 10 miejsc postojowych
wprowadziæ zadrzewienia wg wskanika 1 drzewo
na 5 miejsc postojowych.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê scalenie dzia³ek w obszarze strefy,
b) zalecana lokalizacja dominanty kompozycyjnej
w postaci budynku w miejscu jak na rysunku
planu,
c) zalecane przeprowadzenie ci¹gu pieszego ³¹cz¹cego teren z terenami us³ugowymi po wschodniej stronie ulicy poprzez k³adkê ponad ulic¹ Jab³oniow¹,
d) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2317 
Zabornia rejon ul. Leszczynowej i Jab³oniowej
1. NUMER TERENU 011
2. POWIERZCHNIA 0,78 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 33
Us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
obiekty handlowe o powierzchni sprzedaýowej powy¿ej 2000 m2
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  min 1,0,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ulicy 017  81, z ulicy Jab³oniowej
016-81 poprzez wspólny zjazd na prawe skrêty na
styku dzia³ek nr 73 i 74 i jezdniê serwisow¹ wzd³u¿
ulicy 016-82 z mo¿liwoci¹ wykorzystania czêci
terenu 016-82 pod tê jezdniê,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej lub zagospodarowanie na terenie,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) minimum 30% powierzchni terenu dzia³ki nale¿y
przeznaczyæ pod powierzchniê biologicznie czynn¹
2) na parkingach powy¿ej 10 miejsc postojowych
wprowadziæ zadrzewienia wg wskanika 1 drzewo
na 5 miejsc postojowych
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
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16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê scalenie dzia³ek w obszarze strefy,
b) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2317 
Zabornia rejon ul. Leszczynowej i Jab³oniowej
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 012
2. POWIERZCHNIA 8,18 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 83
ULICA G£ÓWNA G 2/2 ulica Armii Krajowej
dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, szerokoæ pasa ruchu 3,5 m, prêdkoæ projektowa Vp = 80 km/h
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu
5. PARKINGI
dopuszcza siê parkingi w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy pod warunkiem wykluczenia dojazdu z jezdni g³ównej i ³¹cznic, dojazd mo¿liwy spoza linii rozgraniczaj¹cych ulicy
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) wprowadzenie dwurzêdowego szpaleru drzew
wzd³u¿ linii rozgraniczaj¹cych ulicy oraz pasa zadrzewieñ na styku z terenem 006 -31 jak na rysunku planu,
2) po po³udniowej stronie jezdni wzd³u¿ terenu 00631, w miarê potrzeby realizacja urz¹dzeñ technicznej ochrony akustycznej,
3) stworzenie zapory umo¿liwiaj¹cej pozostawienie
po³udniowej czêci zbiornika wodnego glinianki,
4) maksymalne zachowanie istniej¹cego drzewostanu,
5) odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji
deszczowej.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Projektowana linia napowietrzna 110 kV
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa 0%,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: wêze³ typu karo (pe³ne relacje) z
ulic¹ tzw. Now¹ Abrahama 013-83, 014-83.
KARTA
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TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2317
 Zabornia rejon ul. Leszczynowej i Jab³oniowej
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 013
2. POWIERZCHNIA 2,01 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 83
ULICA G£ÓWNA G2/2 tzw Nowa Abrahama
dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, szerokoæ pasa ruchu 3,5 m. Prêdkoæ projektowa Vp=60km/h
Trasa tramwajowa, trasa rowerowa g³ówna
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu
5. PARKINGI
dopuszcza siê parkingi w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy pod warunkiem wykluczenia dojazdu z jezdni g³ównej i ³¹cznic, dojazd mo¿liwy spoza linii rozgraniczaj¹cych ulicy
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) po zachodniej stronie jezdni w miarê potrzeby realizacja urz¹dzeñ technicznej ochrony akustycznej,
2) wprowadzenie obustronnych zadrzewieñ,
3) odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji
deszczowej,
4) zachowanie istniej¹cego kierunku odp³ywu wód powierzchniowych.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Istniej¹ca linia 110 kV.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) torowisko tramwajowe w pasie dziel¹cym jezdnie,
b) stawka procentowa 0%,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) cie¿ka rowerowa jednostronna dwukierunkowa,
b) skrzy¿owanie z ³¹cznicami pó³nocnymi ulicy 01283 skanalizowane.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2317 
Zabornia rejon ul. Leszczynowej i Jab³oniowej
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 014
2. POWIERZCHNIA 3,10 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 83
ULICA G£ÓWNA G2/2 tzw Nowa Abrahama
dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, szerokoæ pasa ruchu 3,5 m. Prêdkoæ projektowa Vp=60km/h
Trasa tramwajowa, trasa rowerowa g³ówna
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu
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5. PARKINGI
wyklucza siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) w obszarze most ekologiczny (tj. przejcie ulicy
obiektem in¿ynierskim nad rowem S -1) jak na rysunku planu,
2) zachowanie istniej¹cej ci¹g³oci przyrodniczej obszaru OSTAB wzd³u¿ rowu S-1, umo¿liwienie swobodnego przep³ywu pod ulic¹ wód rowu,
3) po zachodniej stronie jezdni, wzd³u¿ terenów 00331 i 005-31 w miarê potrzeby realizacja urz¹dzeñ
technicznej ochrony akustycznej,
4) wprowadzenie obustronnych zadrzewieñ,
5) maksymalne zachowanie istniej¹cego drzewostanu,
6) odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji
deszczowej,
7) nale¿y przewidzieæ miejsce pod lokalizacjê technicznych rodków ochrony przed uci¹¿liwociami komunikacyjnymi.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) torowisko tramwajowe w pasie dziel¹cym jezdnie,
b) stawka procentowa 0%,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) cie¿ka rowerowa jednostronna dwukierunkowa,
b) skrzy¿owanie z ³¹cznicami po³udniowymi ulicy
012-83 skanalizowane,
c) skrzy¿owanie z ulic¹ Jab³oniow¹ w etapie z wyspa centraln¹, docelowo z przejciem jezdni
g³ównych nad ulic¹ Jab³oniow¹.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2317 
Zabornia rejon ul. Leszczynowej i Jab³oniowej
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 015
2. POWIERZCHNIA 1,08 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 82
Ul. Jab³oniowa ULICA ZBIORCZA Z1/2
Jedna jezdnia dwa pasy ruchu, szerokoæ pasa 3,5 m,
trasa rowerowa zbiorcza, chodniki
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu
5. PARKINGI
wyklucza siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
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7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Istniej¹cy kolektor Morena o rednicy 1,60 x 2,40 m
u³o¿ony w nasypie
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) zjazdy ograniczone wy³¹cznie do jednego wspólnego zjazdu do terenów po³o¿onych po wschodniej stronie ulicy oraz zjazdu drogi serwisowej
do obs³ugi kolektora i terenów zieleni 008-62 po
stronie zachodniej,
b) stawka procentowa 0%.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) cie¿ka (droga) dla rowerów i pieszych po zachodniej stronie kolektora Morena,
b) chodniki po wschodniej stronie ulicy,
c) skrzy¿owanie z ulic¹ Warszawsk¹ o geometrii
skrzy¿owania z wysp¹ centraln¹,
d) zaleca siê przeprowadzenie ci¹gu pieszego ³¹cz¹cego tereny 008-62 i 010-33 z terenami us³ugowymi po wschodniej stronie ulicy k³adk¹ nad
jezdni¹.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2317 
Zabornia rejon ul. Leszczynowej i Jab³oniowej
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 016 2. POWIERZCHNIA 0,67 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 82
Ul. Jab³oniowa fragment ULICA ZBIORCZA Z2/2
Dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, szerokoæ pasa ruchu 3,5 m, trasa tramwajowa, trasa rowerowa zbiorcza, chodnik
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) maksymalne zachowanie istniej¹cego drzewostanu,
2) wprowadzenie pasa zakrzewieñ z pojedynczymi
drzewami pomiêdzy cie¿k¹ rowerow¹ a jezdni¹,
3) odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji
deszczowej.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
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10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) cie¿ka (droga) rowerowa dwukierunkowa,
b) torowisko tramwajowe w pasie dziel¹cym jezdnie,
c) stawka procentowa 0%,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) przed projektowanymi zjazdami zaleca siê zastosowanie pasa wy³¹czenia,
b) skrzy¿owanie z ulic¹ 014 -83 o geometrii skrzy¿owania z wysp¹ centraln¹,
c) zaleca siê przeprowadzenie ci¹gu pieszego w rejonie skrzy¿owania z ulic¹ 017-81 w drugim poziomie,
d) zalecane ograniczenie relacji skrzy¿owania z ulic¹ 017-81 wy³¹cznie do prawych skrêtów.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2317 
Zabornia rejon ul. Leszczynowej i Jab³oniowej
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 017
2. POWIERZCHNIA 0,33 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
ULICA DOJAZDOWA D1/2
Jedna jezdnia dwa pasy ruchu, szerokoæ pasa ruchu
3,0 m, chodniki
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 12,0 m
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) nale¿y wykonaæ przepust umo¿liwiaj¹cy swobodny przep³yw pod jezdni¹ wód rowu S-1 oraz migracjê drobnych zwierz¹t,
2) odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji
deszczowej,
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) ulica zakoñczona placem do zawracania,
b) stawka procentowa 0%,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) chodnik po wschodniej stronie ulicy, po zachodniej stronie ci¹g pieszy poza liniami rozgraniczaj¹cymi ulicy,
b) skrzy¿owanie z ul. Jab³oniow¹ 016-81 zalecane
ograniczenie relacji wy³¹cznie do prawych skrêtów.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2317 
Zabornia rejon ul. Leszczynowej i Jab³oniowej
1. NUMER TERENU 018
2. POWIERZCHNIA 0,45 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 41
Strefa produkcyjno  us³ugowo  sk³adowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,7,
2) zasady podzia³u  min 600 m2,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 12,0 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 40%,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ulicy 009-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) minimum 30% powierzchni terenu dzia³ki nale¿y
przeznaczyæ pod powierzchniê biologicznie czynn¹, w tym 15% pod zadrzewienia,
2) dla parkingów powy¿ej 10 miejsc postojowych
wprowadziæ zadrzewienia wg wskanika 1 drzewo
na 5 miejsc postojowych.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,

3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
§6
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zabornia rejon
ul. Leszczynowej i Jab³oniowej w Gdañsku w skali
1:2000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granicê planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach i ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) przeznaczenie terenu wg klasyfikacji strefowej,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
5) Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie OSTAB,
6) ci¹gi piesze,
7) strefy bezpieczeñstwa linii wysokiego napiêcia,
8) starodrzew do zachowania i ochrony,
9) pasy zadrzewieñ,
10) most ekologiczny.
§7
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta Gdañska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
§8
Trac¹ moc we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu:
1) miejscowy ogólny plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gdañska zatwierdzony Uchwa³¹ Nr LXV/
484/93 Rady Miasta Gdañska z dnia 29 czerwca 1993 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 18 poz. 102 z 30 wrzenia 1993 r.),
2) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gdañsk Po³udnie zatwierdzony uchwa³¹ Nr XXX/
181/88 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 28 maja 1988 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 21 poz. 150 z dnia 12 wrzenia
1989 r.),
3) miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania przestrzennego dzielnicy mieszkaniowej Gdañsk-Jasieñ,
zatwierdzony uchwa³¹ Nr XLI/281/92 Rady Miasta
Gdañska z dnia 17 marca 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr
13, poz. 69 z dnia 11 czerwca 1992 r.)
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 7, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek
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Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kolbudy.

same zasady zagospodarowania pod okrelon¹ grupê
funkcji, oznaczon¹ literami lub literami i cyframi.
Komunikacja i transport
KM  Tereny urz¹dzeñ komunikacji miejskiej i zbiorowej, dworce i zajezdnie autobusowe i trolejbusowe,
przystanki, wêz³y integracyjne.
KL  Drogi i ulice lokalne
KD  Drogi i ulice dojazdowe
Uwaga: W ka¿dej strefie dopuszcza siê lokalizacjê ma³ych obiektów infrastruktury technicznej obs³uguj¹cych
dan¹ strefê oraz sieci podziemnych infrastruktury miejskiej.
2. Ucilenie warunków zagospodarowania oraz okrelenie dopuszczalnego sposobu kszta³towania zabudowy,
dla poszczególnych wydzielonych terenów zawarte s¹
w kartach terenów w § 3 ust 2. Zakres funkcji dopuszczonych w danej strefie mo¿e byæ ograniczony regulacjami zawartymi w karcie danego terenu.

§3

§3

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

1. Wyjanienie pojêæ u¿ytych w kartach terenów:
1) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  od naturalnej
warstwicy terenu do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury, bez masztów odgromnikowych, anteni kominów, w metrach (budynek lub
budowla nie powinna przekraczaæ dopuszczalnej
wysokoci w ¿adnym punkcie naturalnego terenu),
2) linie zabudowy okrelone planem nie dotycz¹ okapów i gzymsów wysuniêtych nie wiêcej ni¿ 0,5 m
oraz balkonów lub loggii wysuniêtych nie wiêcej ni¿
1,0 m,
3) powierzchnia biologicznie czynna  to grunt rodzimy pokryty rolinnoci¹ oraz woda powierzchniowa na dzia³ce budowlanej, a tak¿e 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urz¹dzonych jako
sta³e trawniki lub kwietniki na pod³o¿u zapewniaj¹cym ich naturaln¹ wegetacjê, o powierzchni nie
mniejszej ni¿ 10 m2,
4) wymagania parkingowe  wymagana minimalna liczba miejsc postojowych, któr¹ nale¿y zapewniæ na
terenie dzia³ki budowlanej lub w pobli¿u  na terenie, do którego inwestor ma tytu³ prawny,
5) stawka procentowa  jednorazowa op³ata wnoszona na rzecz gminy, okrelona w stosunku procentowym do wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem planu, na zasadach okrelonych
w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Karty terenów:

UCHWA£A Nr II/14/2002
Rady Gminy Kolbudy
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie zmiany nazwy ulicy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 i art. 41 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 Kolbudy uchwala, co nastêpuje:
§1
We wsi Lublewo dokonuje siê zmiany nazwy ulicy
Cmentarnej na Bukow¹.
§2

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
S. Grochocki
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UCHWALA Nr III/58/2002
Rady Miasta Gdyni
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czêci dzielnicy Leszczynki w
Gdyni, rejon zajezdni przy ul. Zakrêt do Oksywia.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9, art. 10, art. 11, art. 18 oraz art. 28 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, zmiany z 1999 r. Nr 41,
poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136,
Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 14,
poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154,
poz. 1804, Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 113, poz. 984), art. 18
ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984)
Rada Miasta Gdyni uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czêci dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon zajezdni przy ul. Zakrêt do Oksywia, oznaczony numerem
ewidencyjnym 0804 obejmuj¹cy obszar o powierzchni
1,82 ha, którego granice obejmuj¹ dzia³ki nr: 46, 203/45,
204/45, 273/44, 274/43, 583/37, 584/37.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 4 tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczonymi symbolem dwucyfrowym od 01 do 04 oraz ich przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej. Strefê funkcyjn¹
stanowi czêæ obszaru miasta, teren lub tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi, w której obowi¹zuj¹ te

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0804
1) NUMER TERENU 01
2) POWIERZCHNIA 1,55 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
KM  TERENY URZ¥DZEÑ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
I ZBIOROWEJ  zajezdnia trolejbusowa
4) WARUNKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
a) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  do 15 m;
b) linie zabudowy:
 nieprzekraczalne linie zabudowy: w odleg³oci 6
m od linii rozgraniczaj¹cej ul. Zakrêt do Oksywia;
w odleg³oci 6 m od linii rozgraniczaj¹cej ul. Opata Hackiego;
5) WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziennik Urzêdowy
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6)

7)
8)

9)
10)
11)
12)
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a) procent powierzchni biologicznie czynnej  min.
10%;
b) wymagania parkingowe:
 1 miejsce postojowe na ka¿dych 3 zatrudnionych;
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) drogi  dojazd od ul. Zakrêt do Oksywia 02 KL 1/2
i ul. Opata Hackiego;
b) woda  z sieci wodoci¹gowej;
c) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej;
d) gaz  z sieci gazowej;
e) ogrzewanie  z miejskiej sieci ciep³owniczej lub innych nieemisyjnych róde³ ciep³a; dopuszcza siê
niskoemisyjne ród³a ciep³a w przypadku inwestora przemys³owego, który wymaga z racji stosowanej technologii produkcji innego nonika ciep³a np.
para wodna, olej termiczny, woda grzewcza o temperaturze powy¿ej 135 oC, itp. lub inwestora innego, je¿eli przed³o¿y analizê techniczno-ekonomiczn¹ uzasadniaj¹c¹ racjonalnoæ wprowadzenia danego ród³a ciep³a;
f) cieki sanitarne  do sieci kanalizacji sanitarnej, cieki technologiczne wg wymagañ szczególnych;
g) wody opadowe  do sieci kanalizacji deszczowej;
z utwardzonych nawierzchni dróg i parkingów za
porednictwem separatorów zawiesin i substancji
ropopochodnych;
h) odpady sta³e  selekcjonowanie i wywóz do miejsc
ich unieszkodliwiania lub odzysku.
WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOCI
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
a) postuluje siê zachowanie istniej¹cych drzew oznaczonych na rysunku planu;w przypadku wykonywania wykopów w odleg³oci mniejszej ni¿ 3,0 m
od pnia drzewa, stosowaæ zabiegi minimalizuj¹ce
kolizje z systemem korzeniowym drzew (np. wykopy rêczne, os³anianie korzeni);
b) w budynkach nale¿y stosowaæ stolarkê o podwy¿szonej izolacyjnoci akustycznej zapewniaj¹cej normatywny poziom ha³asu;
c) od strony kompleksu sakralnego oraz zabudowy
przy ul. Drzyma³y postuluje siê wprowadzenie pasa
zieleni izolacyjnej o szerokoci 4  6 m, z³o¿onego
z drzew liciastych i iglastych lub ekranów akustycznych, wzglêdnie innych rozwi¹zañ przestrzennych
zapewniaj¹cych ochronê akustyczn¹.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce:
 w projekcie zagospodarowania terenu 01 KM
nale¿y uwzglêdniæ potrzebê modernizacji istniej¹cego uk³adu drogowego tj. ulic Zakrêt do Oksywia i Opata Hackiego oraz w³¹czenia w ul. Morsk¹ z uwzglêdnieniem mo¿liwoci ruchu pojazdów na prawe skrêty;
 dopuszcza siê mo¿liwoæ instalacji anten telefo-
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nii komórkowej pod warunkiem uwzglêdnienia masztu telefonii w projekcie budowlanym obiektu i sharmonizowania go z architektur¹ budynku;
 dopuszcza siê reklamy na budynkach w pasie parteru oraz na cianach elewacji pozbawionych okien.
Reklamy nad górn¹ krawêdzi¹ elewacji i reklamy
wolnostoj¹ce s¹ dopuszczone pod warunkiem okrelenia ich wielkoci i zasad rozmieszczenia odpowiednio w projektach budowlanych obiektu i projektach zagospodarowania terenu;
b) informacje o obiektach i terenach chronionych na podstawie przepisów szczególnych:
 teren po³o¿ony jest w obrêbie strefy ochronnej G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110;
 wody opadowe pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczonych (baz transportowych, dróg i parkingów) o trwa³ej nawierzchni musz¹ odpowiadaæ wymogom okrelonym w przepisach szczególnych
(ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne  Dz. U.
Nr 115 z 2001 r., poz. 1229 z pón. zmian¹, Rozporz¹dzenie MOZNIL z dnia 5 listopada 1991 r.  Dz. U.
Nr 116 z 1991 r., poz. 503 z pón. zm., w sprawie
klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadaæ cieki wprowadzane do wód lub do ziemi);
 wzd³u¿ ulic Zakrêt do Oksywia i Opata Hackiego, czêciowo na terenie 01 KM przebiega istniej¹cy ciep³oci¹g. Ewentualna zmiana przebiegu lub zapewnienie dostêpu do sieci w uzgodnieniu z OPEC.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0804
DLA ULIC I DRÓG
1) NUMER TERENU 02
2) POWIERZCHNIA 0,06 ha
3) ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
KL 1/2  ULICA LOKALNA 1x2, ul. Zakrêt do Oksywia
4) SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
a) zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza siê korektê
linii rozgraniczaj¹cych ulicy na etapie projektu budowlanego.
5) PARKINGI
nie ustala siê
6) WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê
7) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
nie ustala siê
8) ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
9) STAWKA PROCENTOWA
0%
10) INNE ZAPISY
a) informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
 teren po³o¿ony jest w obrêbie strefy ochronnej
G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0804
DLA ULIC I DRÓG
1) NUMER TERENU 03

2) POWIERZCHNIA 0,15 ha
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3) ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
KD 1/2  ULICA DOJAZDOWA 1x2, ul. Drzyma³y
4) SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
a) 10,0 m (zgodnie z rysunkiem planu).
5) PARKINGI
nie ustala siê
6) WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê
7) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
nie ustala siê
8) ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
9) STAWKA PROCENTOWA
0%
10) INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce:
 w przypadku zmiany przeznaczenia terenu, po³o¿onego pomiêdzy Estakad¹ Kwiatkowskiego
i ul. Drzyma³y, na urz¹dzenia komunikacji miejskiej
i zbiorowej
oraz innego rozwi¹zania dojazdu do ul. Ramu³ta
(04 KD 1/2):
 teren 03 KD 1/2 podlega w³¹czeniu do terenu 01
KM i regulacjom dla niego obowi¹zuj¹cym,
 przez teren 01 KM nale¿y zapewniæ publiczny
przejazd awaryjny, ³¹cz¹cy najkrótsz¹ drog¹ ul.
Opata Hackiego z ul. Ramu³ta (04 KD 1/2), z zachowaniem ca³odobowej przejezdnoci.
b) informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
 teren po³o¿ony jest w obrêbie strefy ochronnej
G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0804
DLA ULIC I DRÓG
1) NUMER TERENU 04
2) POWIERZCHNIA 0,06 ha
3) ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
KD 1/2  ULICA DOJAZDOWA 1x2, ul. Ramu³ta
5) SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
a) ok. 16 m (zgodnie z rysunkiem planu).
6) PARKINGI
nie ustala siê
7) WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie ustala siê
8) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
nie ustala siê
9) ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10) STAWKA PROCENTOWA
0%
11) INNE ZAPISY
a) informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
 teren po³o¿ony jest w obrêbie strefy ochronnej
G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110.
§4
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego pla-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

nu zagospodarowania przestrzennego czêci dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon zajezdni przy ul. Zakrêt
do Oksywia w skali 1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik do
niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granice planu;
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania;
3) oznaczenia identyfikacyjne oraz przeznaczenie terenów w liniach rozgraniczaj¹cych;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy.
Pozosta³e oznaczenia na rysunku planu stanowi¹ informacje lub zalecenia i nie s¹ ustaleniami planu.
§5
Zobowi¹zuje siê Prezydenta Miasta Gdyni do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem;
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego;
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na okres 14 dni na
tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta Gdyni.
§6
Traci moc Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gdyni, zatwierdzony Uchwa³¹ Nr XXII/
115/88 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 4 lutego 1988 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 13, poz. 91) w granicach ustalonych
niniejszym planem.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 5, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski
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UCHWA£A Nr III/13/2002
Rady Gminy w Konarzynach
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie odp³atnoci za przedszkole.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, zm. Nr 62
poz. 558, zm. Nr 113 poz. 984, zm. Nr 127 poz. 1089) oraz
art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie
owiaty w brzmieniu nadanym art. 1 pkt 13 lit. c ustawy
z dnia 21 lipca 1995 r. o systemie owiaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 101 poz. 504) Rada Gminy
w Konarzynach uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê op³atê w wysokoci 30 z³ miesiêcznie od
dziecka za wiadczenia prowadzonego przez gminê przedszkola.
§2
Ustala siê op³atê w wysokoci 25 z³ miesiêcznie na drugie i nastêpne dziecko w rodzinie.

Dziennik Urzêdowy
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§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Dyrektorowi Zespo³u Szkó³ Publicznych w Konarzynach.
§4
Traci moc uchwa³a Nr XXV/163/2001 Rady Gminy w
Konarzynach z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie odp³atnoci za przedszkole.
§5
Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Warsiñski
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UCHWA£A Nr III/41/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla dzia³ki nr 302/33 we wsi
Borkowo, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984) oraz zgodnie z art. 10,
art. 11, art. 18, art. 26, art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139; zmiany: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109
poz.1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14,
poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154,
poz. 1804 z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112)
Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla dzia³ki nr 302/33 we wsi Borkowo, gmina ¯ukowo, dzia³kê przeznacza siê pod budownictwo
mieszkaniowe. Dotychczasowe przeznaczenie tereny
budownictwa letniskowego.
§2
1. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y,
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y,
3) ustalenia graficzne zawarte w za³¹czniku graficznym
nr 4/I.3 do niniejszej uchwa³y, tj. na rysunku planu,
stanowi¹cym integraln¹ czêæ planu, w zakresie
okrelonym w legendzie w punkcie: 1. ustalenia
planu.
2. ustala siê nastêpuj¹ce warunki realizacyjne dla poszczególnych obszarów objêtych planami:
1) w obrêbie terenów budowlanych i dróg zapewniæ
zaopatrzenie wodne dla celów komunalnych, technologicznych i ganiczych,
2) rozwój infrastruktury, a w szczególnoci gospodarka wodno-ciekowa winny poprzedzaæ realizacjê
zabudowy na poszczególnych terenach objêtych
planem.

3. Ustala siê definicje u¿ytych pojêæ w ustaleniach niniejszego planu:
1) procent zabudowy: okrela maksymaln¹ wielkoæ
dopuszczaln¹ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki lub dzia³ek objêtych jedn¹ inwestycj¹,
2) nieprzekraczalne linie zabudowy: linie wyznaczone
na rysunku planu, których nie mo¿e przekroczyæ lico
budynków,
3) tereny zieleni: powierzchnia terenu pokryta gleb¹ z
rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹, ciekami lub
zbiornikami wodnymi. Do powierzchni zieleni zalicza siê zieleñ krajobrazow¹.
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
§3
1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MN
przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy 6,0 m od krawêdzi
dróg dojazdowych
b) maksymalny procent zabudowy: 30%
c) rodzaj zabudowy: budynki parterowe z poddaszem
mieszkalnym. Dach o spadku w przedziale 40º 
45º, maksymalna wysokoæ budynków od poziomu terenu do kalenicy nie wiêcej ni¿ 11.0m, poziom
posadowienia do 0.50 od poziomu terenu.
d) dopuszcza siê budowê gara¿y
e) tereni zieleni winny stanowiæ min. 30% powierzchni
dzia³ki.
2. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) wjazd z istniej¹cej drogi gminnej
b) parkowanie na terenie w³asnej dzia³ki
3. Zasady obs³ugi w zakresie obs³ugi infrastruktury in¿ynieryjnej:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego
b) odprowadzanie cieków: do kanalizacji wiejskiej
c) odprowadzenia wód opadowych na teren w³asnej
dzia³ki.
d) Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
na paliwa niskoemisyjne
e) Energia elektryczna: z istniej¹cej sieci na warunkach
ustalonych przez w³aciwy zak³ad energetyczny.
f) Odpady komunalne: gromadzenie w pojemnikach
wywóz na sk³adowisko odpadów, z którego korzysta gmina
4. Ustalenia inne dla ca³ego obszaru objêtego planem:
1) teren po³o¿ony jest w granicach Zewnêtrznego Terenu Ochrony Poredniej ujêcia wody Straszyn z
rzeki Raduni  obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6
sierpnia 1993 r. o ustaleniu stref ochronnych ujêcia
wody Straszyn z rzeki Raduni.
2) teren po³o¿ony jest w zasiêgu Kartuskiego Obszaru
chronionego Krajobrazu obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone w rozporz¹dzeniu Nr 5/94 Wojewody Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. z 1994 r. Nr 27, poz. 139) zmiana; Rozporzadzenie Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 59/98 poz. 294),
3) ustala siê 30% stawkê procentowa s³u¿¹c¹ nalicza-
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niu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci.
USTALENIA KOÑCOWE
§4
1. Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres
14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów, przedstawiaj¹cych zmianê 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 na rysunku planu wymienionego w § 5 granic terenu objêtego niniejszym planem.
§5
Traci moc Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy ¯ukowo zatwierdzony uchwa³¹ Rady
Gminy i Miasta ¯ukowo Nr XVIII/99/91 z dnia 19 grudnia
1991 r. opublikowan¹ w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 2 poz. 6
z 1992 r., wraz z pón. zm., w granicach obowi¹zywania
niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem pkt 1 § 4, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski
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UCHWA£A Nr III/42/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla dzia³ki nr 491 do 501, 502/1,
502/2, 505 do 510 i czêæ dzia³ki nr 270/10 we wsi Borkowo, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984) oraz zgodnie z art. 10,
art. 11, art. 18, art. 26, art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139; zmiany: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109
poz.1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14,
poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154,
poz. 1804 z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112)
Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§1

1. Uchwala siê Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla dzia³ki nr 491 do 501, 502/1, 502/2, 505
do 510 i czêæ dzia³ki nr 270/10 we wsi Borkowo, gmina ¯ukowo, dzia³kê przeznacza siê pod budownictwo
mieszkaniowe. Dotychczasowe przeznaczenie  tereny budownictwa letniskowego.
§2
1. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y,
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y,
3) ustalenia graficzne zawarte w za³¹czniku graficznym
nr 2/I. 3 do niniejszej uchwa³y, tj. na rysunku planu,
stanowi¹cym integraln¹ czêæ planu, w zakresie
okrelonym w legendzie w punkcie: 1. ustalenia
planu.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki realizacyjne dla poszczególnych obszarów objêtych planami:
1) w obrêbie terenów budowlanych i dróg zapewniæ
zaopatrzenie wodne dla celów komunalnych, technologicznych i ganiczych,
2) rozwój infrastruktury, a w szczególnoci gospodarka wodno-ciekowa winny poprzedzaæ realizacjê
zabudowy na poszczególnych terenach objêtych
planem.
3. Ustala siê definicje u¿ytych pojêæ w ustaleniach niniejszego planu:
1) procent zabudowy: okrela maksymaln¹ wielkoæ
dopuszczaln¹ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki lub dzia³ek objêtych jedn¹ inwestycj¹,
2) nieprzekraczalne linie zabudowy: linie wyznaczone
na rysunku planu, których nie mo¿e przekroczyæ lico
budynków,
3) tereny zieleni: powierzchnia terenu pokryta gleb¹ z
rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹, ciekami lub
zbiornikami wodnymi. Do powierzchni zieleni zalicza siê zieleñ krajobrazow¹.
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
§3
1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MN
przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy 6,0 m od krawêdzi
dróg dojazdowych
b) maksymalny procent zabudowy: 30%
c) rodzaj zabudowy: budynki parterowe z poddaszem
mieszkalnym. Dach dwuspadowy o spadku w przedziale 40º  45º, maksymalna wysokoæ budynków od poziomu terenu do kalenicy nie wiêcej ni¿
9.0m, poziom posadowienia parteru do 0.50m nad
poziomem terenu.
d) adaptuje siê istniej¹c¹ zabudowê letniskow¹.
e) dopuszcza siê budowê gara¿y
f) tereni zieleni winny stanowiæ min. 30% powierzchni
dzia³ki. ZK  zieleñ krajobrazowa jak na rys. planu.
2. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) wjazd z istniej¹cej drogi dojazdowej KD i KW
b) parkowanie na terenie w³asnej dzia³ki

Dziennik Urzêdowy
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3. Zasady obs³ugi w zakresie obs³ugi infrastruktury in¿ynieryjnej:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego
b) odprowadzanie cieków: docelowo do kanalizacji
wiejskiej. Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do
zbiorników bezodp³ywowych pod warunkiem udokumentowania wywozu cieków do oczyszczalni. Po
realizacji kanalizacji sanitarnej zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ.
c) Odprowadzenia wód opadowych na teren w³asnej
dzia³ki.
d) Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
na paliwa niskoemisyjne
e) Energia elektryczna: z istniej¹cej sieci na warunkach
ustalonych przez w³aciwy zak³ad energetyczny.
Dzia³ki po³o¿one przy istniej¹cej linii 15kV doprowadziæ do zgodnoci z PN-E-5100-1, plany zagospodarowania dzia³ek uzgodniæ w Energa GKE S.A. Zak³ad Kartuzy.
f) Odpady komunalne: gromadzenie w pojemnikach
wywóz na sk³adowisko odpadów, z którego korzysta gmina
4. Ustalenia inne dla ca³ego obszaru objêtego planem:
1) teren po³o¿ony jest w granicach Zewnêtrznego Terenu Ochrony Poredniej ujêcia wody  Straszyn z
rzeki Raduni  obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6
sierpnia 1993 r. o ustaleniu stref ochronnych ujêcia
wody Straszyn z rzeki Raduni.
2) teren po³o¿ony jest w zasiêgu Kartuskiego Obszaru
chronionego Krajobrazu obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone w rozporz¹dzeniu nr 5/94 Wojewody gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. z 1994 r. Nr 27, poz. 139) zmiana; Rozporzadzenie Nr 11/98 z dnia 3 wrzenia 1998 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 59/98 poz. 294),
3) ustala siê 30% stawkê procentowa s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci
nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci, 5% w przypadku nieodp³atnego przejêcia dróg
przez Gminê ¯ukowo, o których mowa w za³¹czniku
do uchwa³y.
USTALENIA KOÑCOWE
§4
1. Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres
14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów, przedstawiaj¹cych zmianê 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 na rysunku planu wymienionego w § 5 granic terenu objêtego niniejszym planem.

§5
Traci moc Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy ¯ukowo zatwierdzony uchwa³¹ Rady
Gminy i Miasta ¯ukowo Nr XVIII/99/91 z dnia 19 grudnia
1991 r. opublikowan¹ w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 2, poz. 6
z 1992 r., wraz z pón. zm., w granicach obowi¹zywania
niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem pkt 1 § 4, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski
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UCHWA£A Nr III/43/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki Nr 52 obr. Chwaszczyno, gm. ¯ukowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984) oraz zgodnie z art. 10,
art. 11, art. 18, art. 26, art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139; zmiany: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109
poz.1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14,
poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154,
poz. 1804 z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112)
Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Obszar dzia³ki nr 52 obr. Chwaszczyno, o powierzchni
0,5 ha aktualnie bêd¹cy w u¿ytkowaniu rolnym, przeznacza siê na funkcjê: zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, wolnostoj¹cej (w za³¹czniku graficznym oznaczenie MN).
§2
1.0.SZCZEGÓ£OWE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Dla obszaru zabudowy mieszkaniowej MN:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostoj¹ca, na dzia³kach o powierzchni minimalnej 1000 m2,
b) w ramach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza siê
wprowadzenie drobnych us³ug i handlu w budynkach mieszkaniowych lub wolnostoj¹cych o niskiej
uci¹¿liwoci, przeznaczonych na obs³ugê lokalnej
wspólnoty mieszkaniowej,
c) wskazane jest kszta³towanie zabudowy w postaci
zabudowy zagrodowej wykorzystuj¹c istniej¹ce
wzorce regionalne,
d) dopuszcza siê budowê wolnostoj¹cych budynków
gospodarczych,
e) zakaz budowy obiektów tymczasowych,
f) linia zabudowy (wg za³¹cznika graficznego do uch-
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wa³y) w odleg³oci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych
dróg dojazdowych i drogi wewnêtrznej KW, z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki,
g) linia zabudowy (wg za³¹cznika graficznego do
uchwa³y) w odleg³oci 10,0 m od linii rozgraniczaj¹cych z drogami wewnêtrznymi KW, z mo¿liwoci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki,
h) dopuszczalna wysokoæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
mieszkalnych  maksymalnie 10,0 m;
i) dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0 m;
j) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
k) dopuszczalna maksymalna wysokoæ poziomu posadzki parteru: 1,00 m,
l) dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 1 kondygnacja pe³na + poddasze u¿ytkowe,
m) nale¿y sytuowaæ budynki kalenic¹ równolegle do
krawêdzi dróg dojazdowych,
n) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne,
o) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów: 210  350
i 450  500,
p) dozwolone pokrycia dachów z dachówki ceramicznej i materia³ów dachówko-podobnych.
2.0.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga w zakresie komunikacji w oparciu o:
 istniej¹c¹ drogê gmin¹,
 drogê dojazdow¹ KW o szerokoci 8,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych,
b) ustala siê nastêpuj¹ce zasady parkowania:
 lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie dzia³ek w³asnych.
3.0.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
komunalnego w liniach rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych, na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika sieci;
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej, zakaz rozwi¹zañ tymczasowych, na obszarze dzia³ki nale¿y przewidzieæ punkt
kontroli jakoci cieków technologicznych przed
odprowadzeniem do zbiorczej cieki kanalizacyjnej. cieki odprowadzane do wiejskiego uk³adu kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaæ wskanikom
dopuszczalnym dla oczyszczalni je odbieraj¹cej. Na
terenie posesji nale¿y przewidzieæ punkt poboru
cieków do badania ich jakoci przed odprowadzeniem do zbiorczej kanalizacji sanitarnej,
c) odprowadzenie wód opadowych z dachów  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnych
dzia³ek, z nawierzchni utwardzonych i parkingów 
po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych i piasku, do gruntu,
d) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowniczej, na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika sieci;
e) elektroenergetyka  z sieci energetycznej, na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika sieci;
f) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowa-niem paliw ekologicznych,
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g) usuwanie odpadów sta³ych:
 po segregacji wg grup asortymentowych winny
byæ zagospodarowane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo. Nale¿y segregowaæ wed³ug
grup asortymentowych,
 odpady komunalne winny byæ sk³adowana oddzielnie od odpadów technologicznych,
 odpady poprodukcyjne nale¿y przechowywaæ w
szczelnych pojemnikach, wskazane jest zagospodarowanie ich poprzez przetworzenie na surowce,
 odpady zanieczyszczone ropopochodnymi nale¿y gromadziæ w szczelnych, oznakowanych
pojemnikach ustawionych na szczelnych fundamentach i okresowo opró¿niane przez specjalistyczne komunalne przedsiêbiorstwo,
 osady z separatorów winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
4.0.USTALENIA INNE:
a) nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia i zakrzewienia, nale¿y wprowadziæ pasy zieleni izolacyjnej
wzd³u¿ dróg dojazdowych,
b) nale¿y pozostawiæ co najmniej 20% powierzchni
ogólnej ka¿dej dzia³ki jako powierzchniê biologicznie czynn¹,
c) wszelkie uci¹¿liwoci zwi¹zane z prowadzeniem
dzia³alnoci us³ugowej musz¹ swoje uci¹¿liwoci
zachowywaæ w granicach w³asnoci dzia³ki oraz odpowiadaæ normom przewidzianym dla budownictwa mieszkaniowego,
d) obiekty przeznaczone na sta³y pobyt ludzi musz¹
posiadaæ urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce przed uci¹¿liwociami prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej,
e) dzia³ka po³o¿ona jest w granicach zewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn z
rzeki Raduni i obowi¹zuje na nim zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6 sierpnia 1993 r. o ustanowieniu stref
ochronnych ujêcia wody powierzchniowej Straszyn.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, który jest jednoczenie za³¹cznikiem graficznym do niniejszej uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione
w legendzie za³¹cznika graficznego.
§4
Ustala siê 30% stawkê procentowa s³u¿¹c¹ naliczaniu
jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci, 5% w przypadku nieodp³atnego przejêcia dróg przez Gminê ¯ukowo, o których mowa w za³¹czniku do uchwa³y;
§5
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu og³oszenia jej
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie,
2) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania
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z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
3) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie planu wymienionych w § 1 zmian wprowadzonych niniejsz¹ uchwa³¹.
§6
Traci moc Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy ¯ukowo zatwierdzony uchwa³¹ Nr II/
10/1978 Gminnej Rady Narodowej w ¯ukowie z dnia
29 marca 1978 r. opubl. Dz.Urz.Woj. Rady Narodowej
w Gdañsku Nr 5, poz. 26 z 1978 r.
§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.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski
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UCHWA£A Nr III/44/2002
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 59/1, obrêb
Chwaszczyno, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984) oraz zgodnie z art. 10,
art. 11, art. 18, art. 26, art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139; zmiany: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109
poz.1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14,
poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154,
poz. 1804 z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112)
Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o powierzchni 1,0400 ha obejmuj¹cego dzia³kê nr 59/1, po³o¿onego we wsi Chwaszczyno w gminie ¯ukowo, w którym teren przeznacza siê
na:
 zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
§2
1.1.USTALA SIÊ NASTÊPUJ¥CE PRZEZNACZENIE TERENU ORAZ ZASADY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WYDZIELONYCH LINIAMI ROZGRANICZAJ¥CYMI:
MN  teren wolno stoj¹cej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej:
a) obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w
tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób
zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu,

b) powierzchnia dzia³ki  minimum 1000,0 m2,
c) powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 30%
powierzchni dzia³ki,
d) wysokoæ zabudowy  mierzona od poziomu terenu do kalenicy nie mo¿e przekroczyæ 10,5 m,
e) poziom posadzki parteru  maks. 0,8 m nad poziomem terenu,
f) dach dwu lub wielospadowy (nachylenie 22°  45°),
musi mieæ pokrycie nierozprzestrzeniaj¹ce ognia,
g) dopuszcza siê realizacjê funkcji dodatkowej  us³ug
nieuci¹¿liwych i nie wymagaj¹cych ciê¿kiego transportu,
h) dopuszcza siê lokalizacjê gara¿u wolno stoj¹cego
na samochód osobowy.
i) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6,0 m od granicy z drogami lokalnymi oznaczonymi numerami ewidencyjnymi 50 i 58.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) dojazd do terenu dzia³ki istniej¹cymi drogami.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
komunalnego na warunkach wyznaczonych przez
zarz¹dcê sieci,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej,
c) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej
sieci NN na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci,
d) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych nale¿y odprowadziæ do gruntu
w granicach dzia³ki, natomiast z nawierzchni parkingu dla us³ug  do kanalizacji deszczowej, po podczyszczeniu z zanieczyszczeñ ropopochodnych,
e) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji gazu butlowego lub z sieci gazu przewodowego prowadzonej w liniach rozgraniczaj¹cych dróg,
f) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualnie, z zastosowaniem paliw ekologicznych,
g) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wed³ug
grup asortymentowych  na gminne wysypisko
mieci, za porednictwem specjalistycznych jednostek.
1.4.ZASADY KSZTA£TOWANIA ZIELENI:
a) minimum 20% terenu nale¿y zagospodarowaæ zieleni¹; drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej
odleg³oci od granicy, aby nie zacienia³y s¹siednich dzia³ek;
b) nale¿y zachowaæ istniej¹ce drzewa oznaczone na
mapie sytuacyjno  wysokociowej.
1.5.POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH:
a) obszar po³o¿ony jest w zewnêtrznym terenie ochrony poredniej ujêcia wody powierzchniowej ,,Straszyn z rzeki Raduni. Obowi¹zuj¹ tu zakazy i nakazy okrelone w Decyzji nr O-V-7226/1/93 Woj. Gd.
z dnia 6 sierpnia 1993 r.).
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w § 1, wykonany na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali 1: 1000, na którym oznaczono:
a) granicê opracowania planu,
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b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) przeznaczenie terenów.
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4. Ustala siê rozchody bud¿etu Gminy Przodkowo na rok
2002 w wysokoci 339.600 z³, zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 7*.

§4

§2

Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.

Dochody i wydatki okrelone w § i obejmuj¹:
1. Dochody i wydatki zwi¹zane z realizaj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3*.
2. Dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych w wysokoci 80.000 z³
3. Wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
w wysokoci 80.000 z³.

§5
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie,
4) 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
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 Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski
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UCHWA£A Nr XXVI/299/2001
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 20 grudnia 2001 r.
w sprawie bud¿etu Gminy Przodkowo na rok 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit d, e pkt 10
oraz art 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym t.j. w Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74
z pón. zm.) art. 48, 49, 109, 110, 112, 116, 124, 128 ust. 1-3 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155 poz. 1014 z
pón. zm.) Rada Gminy Przodkowo uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu Gminy Przodkowo na rok
2002 w wysokoci 9.366.379 z³, zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 1*.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu Gminy Przodkowo na rok
2002 w wysokoci 10.226.779 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2*.
3. Ustala siê przychody bud¿etu Gminy Przodkowo na rok
2002 w wysokoci 1.200.000 z³, zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 7*.

*) Za³¹czników Nr 1-7 nie publikuje siê.

§3
Ustala siê przychody i wydatki gminnego funduszu
ochrony rodowiska i gospodarki wodnej zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4*.
§4
1. Ustala siê wykaz zadañ inwestycyjnych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6* do uchwa³y.
2. Ustala siê limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokoci 4. 072.966 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5*.
§5
Ustala siê rezerwê ogóln¹ w wysokoci 20.000 z³.
§6
1. Upowarznia siê Zarz¹d Gminy do zaci¹gania kredytów
i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku
bud¿etowego deficytu bud¿etu Gminy do kwoty
400.000 z³.
2. Wy¿ej wymieniony kredyt musi byæ sp³acony do koñca roku bud¿etowego.
3. Upowarznia siê Zarz¹d Gminy do samodzielnego zaci¹gania zobowi¹zañ finansowych do kwoty 1.500.000
z³.
4. Upowarznia siê Zarz¹d Gminy do lokowania wolnych
rodków bud¿etowych na rachunkach w innych bankach.
§7
Upowarznia siê Zarz¹d Gminy do:
1) dokonywania przeniesieñ w planie wydatków miêdzy
rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Rzeszewicz
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UCHWA£A Nr 178/XXVII/2000
Rady Gminy Krokowa
z dnia 22 grudnia 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Bia³ogóra w granicach
opracowania okrelonych Uchwa³¹ Rady Gminy Krokowa z dnia 27 kwietnia 1995 r., Nr 51/X/95.
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Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7-12, art. 18-21,
art. 27-29 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1994 r. Nr 89
poz. 415 (t.j.: Dz. U. Nr 15 poz. 139 z 1999 r., z pón. zm.)
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 1996 r. Nr 13 poz. 74, ze zm. w: Dz. U. z 1996 r. Nr 56
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) Rada Gminy w Krokowej uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. Tereny objête za³¹cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa³y
po³o¿one w Bia³ogórze gm. Krokowa przeznacza siê
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ i pensjonatow¹ oraz letnisk indywidualnych. W zachodniej czêci wsi zak³ada siê powstanie obszarów rekreacyjnowypoczynkowych, turystyki zorganizowanej (pola namiotowe, campingi itp.). W centralnej czêci wsi wzd³u¿
g³ównej drogi zak³ada siê realizacjê zespo³ów us³ugowych (nieuci¹¿liwych) dla obs³ugi mieszkañców i turystów. W po³udniowo-zachodniej czêci wsi projekt zak³ada realizacjê us³ug owiaty, ogólnodostêpnego sportu i innych zwi¹zanych z obs³ug¹ wsi.
W zabudowie jednorodzinnej mog¹ byæ realizowane
budynki wolnostoj¹ce i bliniacze oraz ma³e domy
mieszkalne (do 4 lokali mieszkalnych).
Obszar objêty planem ograniczony jest:
 od zachodu granic¹ lasu,
 od wschodu dzia³kami o Nr ewidencyjnych 58/8, 58/
9, 58/10, 58/13, 58/14, 467, 500, 501, 502, 503, 484,
485, 494,
 od po³udnia granic¹ lasu, fragmentem drogi o nr ewidencyjnym 209,
 od pó³nocy granic¹ lasu.
2. Ustala siê, ¿e g³ówn¹ funkcj¹ obszaru bêdzie mieszkalnictwo o niskiej intensywnoci oraz us³ugi zwi¹zane z
obs³ug¹ mieszkañców i turystów.
3. Ustala siê, ¿e nie dopuszcza siê na tym obszarze us³ug
uci¹¿liwych dla otoczenia.
4. Ustala siê warunki zabudowy i standardy kszta³towania obiektów budowlanych (zabudowy) oraz zagospodarowania terenu.
 minimalna powierzchnia nowoprojektowanych dzia³ek nie mniejsza ni¿ od 800 m2  do 1200 m2
 w zale¿noci od po³o¿enia tych dzia³ek (patrz punkt
7 zalecane 1400 m2-2000 m2
 linie zabudowy  jak na rysunku planu  stanowi¹
linie nieprzekraczalne
 nieprzekraczalna wysokoæ zabudowy dla terenów
w obrêbie istniej¹cego zainwestowania  do 2,5 kondygnacji, dla pozosta³ych nowoprojektowanych
obiektów  1,5 kondygnacji.
 kierunki kalenic dachów okrelone bêd¹ w oparciu
o ustalenia ogólne przez s³u¿by architektoniczne
Gminy
 k¹t nachylenia po³aci dachowych 35o  45o
 maksymalny wskanik zabudowy: dla dzia³ek od
1000  1200 m2 20%, dla dzia³ek powy¿ej 1200 m2
nie wiêksza ni¿ 240 m2
 powierzchnia dzia³ki biologicznie czynna  zieleñ izolacyjna, zieleñ ozdobna, trawniki, drzewa i krzewy
owocowe i uprawy ogrodowe  min. 60%
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 ustala siê zabezpieczenie potrzeb parkingowych na
terenie w³asnym (w obrêbie dzia³ki):
 dla budownictwa jednorodzinnego  w iloci 2
miejsca postojowe na 1 dom mieszkalny
 dla budownictwa pensjonatowego  w iloci 3,5
miejsca postojowego na 10 miejsc noclegowych.
 dla obiektów handlowych i us³ugowych  w iloci 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni
u¿ytkowej.
 czasowe miejsca postojowe  w ramach linii rozgraniczaj¹cych ulic
 przed postawieniem budynków nale¿y przeprowadziæ odpowiednie badania gruntu
 maksymalna wysokoæ posadzki parteru 0,5 m od
poziomu gruntu/uzgodn. WKP/
5. Ustala siê materia³y elewacyjne wariantowo:
 tynki bia³e g³adkie z drewnianymi barwionymi elementami cian ryglowych (z belkowaniem)
 tynki w kolorach jasnych z faktur¹
 ceg³a licowa z barwionymi elementami cian ryglowych (z belkowaniem)
6. Ustala siê materia³y pokryæ dachowych wariantowo:
 dachówka holenderka
 dachówka zak³adkowa (marsylka)
 blachodachówka w kolorach ceramiki naturalnej,
brunatnym lub antracyt.
7. Ustala siê dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi o ró¿nych funkcjach lub zasadach zagospodarowania:
1 UH. UG  istniej¹cy, czêciowo zaaran¿owany zespó³
us³ugowy  do zachowania
2 UTw  istniej¹ce zespo³y wczasów i turystyki zbiorowej i zorganizowanej  do zachowania. Obowi¹zuje 30
m strefa ochronna od granicy lasu  wolna od zabudowy. Dopuszcza siê mo¿liwoæ realizacji funkcji mieszkaniowej jako drugorzêdnej jedynie wzd³u¿ pasa drogowego.
3 KS  Projektowany parking.
4 ¯l  Proj. zieleñ izolacyjna o charakterze rekreacyjnym z mo¿liwoci¹ aran¿acji us³ug z tzw. zieleni¹ towarzysz¹c¹ zwi¹zan¹ z wypoczynkiem (urz¹dzenie
ma³ej architektury nie wymagaj¹ce pozwolenia na budowê) uzgod. WKP.
5 PS/OL  strefa uci¹¿liwoci oczyszczalni i ograniczonego u¿ytkowania terenu/sposób u¿ytkowania okreli
opracowanie specjalistyczne/.
5 PS/L  u¿ytki rolne w strefie ochrony rezerwatu przyrody ustanowionej przez WKP pozostawienie w dotychczasowym u¿ytkowaniu. Sposób u¿ytkowania jak dla
strefy 5 PS/OU okreli opracowanie specjalistyczne.
6 NO  istniej¹ca oczyszczalnia cieków  do zachowania.
7.UTL  Projektowany zespó³ zabudowy letniskowej,
obowi¹zuje 30 m strefa ochronna od granic lasu wolna od zabudowy. Wskanik zabudowy  10%. Proponuje siê ³¹czenie zabudowy z bliniacz¹ celem zmniejszenia intensywnoci zabudowy w terenie, zabudowa
parterowa, dach spadzisty. Koncepcja zagospodarowania terenu wraz z propozycj¹ rozwi¹zañ architektonicznych podlegaj¹ uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w Gdañsku.
8 MN/MP  istniej¹cy, wydzielony teren dla potrzeb zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i pensjonatowej  do zachowania. Przed posadowieniem budyn-
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ków na terenach ³¹k i pastwisk nale¿y okreliæ warunki
nonoci gruntu i zalegania wód gruntowych.
9 MN/MP  Teren zabudowy jednorodzinnej, pensjonatowej i zagrodowej do zachowania.
10 Uop  Istniej¹ca szko³a podstawowa  do zachowania. Istnieje mo¿liwoæ przeniesienia szko³y na teren
oznaczony symbolem 35. Po ewentualnej likwidacji
szko³y teren mo¿e byæ przeznaczony dla funkcji mieszkaniowej lub us³ugowej zwi¹zanej z obs³ug¹ mieszkañców, pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych dotycz¹cych ochrony rodowiska, prawa budowlanego itp.
11 A  Urz¹d Morski  do zachowania.
12 A, UH, UG, UR, UT, UK, UZ, UI, UM, KS  projektowany zespó³ us³ugowy/mo¿liwoæ realizacji targowiska komercyjnego/zwi¹zany z obs³ug¹ mieszkañców
i turystów. Dopuszcza siê realizacjê funkcji mieszkaniowej w po³¹czeniu z us³ugami. Parkingi przy us³ugach.
13 WZ  istniej¹ce ujêcie wody/wraz z powiêkszeniem
terenu/  do zachowania.
14 K  projektowana pêtla autobusowa. Rozwi¹zane
technicznie zgodnie z projektem planu pêtli mo¿e rozwa¿yæ lokalizacjê niewielkich us³ug na tym terenie.
15 ZO, UH, UG, UI, MN  zespo³y us³ugowe zwi¹zane z
obs³ug¹ mieszkañców wsi i turystów. Dopuszcza siê
realizacjê funkcji mieszkaniowej.
16 UK  koció³ rzymsko-katolicki  do zachowania.
17 US  istniej¹ce boisko szkolne  do zachowania.
Istnieje mo¿liwoæ przeniesienia boiska na teren oznaczony w poz. 35 Uop, US, UI, MN/MP. Warunki jak w
punkcie 10 UOp.
18 MN/MP  projektowany teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i pensjonatowej. Wielkoæ dzia³ek 1200 m2, zalecana 2000 m2. Zabudowa bez podpiwniczenia. Przed lokalizacj¹ obiektów budowlanych
nale¿y okreliæ warunki nonoci gruntu i zalegania
wód gruntowych.
19 U, MN  Projektowana zabudowa us³ugowa zwi¹zana z obs³ug¹ mieszkañców i turystów. Wprowadzenie
zieleni towarzysz¹cej. Dopuszcza siê mo¿liwoæ realizacji niewielkiej funkcji mieszkaniowej na u¿ytkowym
poddaszu.
20 UII,UG, UI/MN, UI/KS  patrz powy¿ej.
21 MN/MP  projektowany zespó³ zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i pensjonatowej. Minimalna
wielkoæ dzia³ek  1000 m2. Obowi¹zuje 30 m strefa
ochronna od granicy lasów.
22 MN/mp  istniej¹cy podzia³ terenu dla funkcji mieszkaniowej, jednorodzinnej i pensjonatowej. Czêciowo
w realizacji. Na podstawie uzgodnieñ z WKP/oraz opini¹ Nadlenictwa Choczewo/ustala siê strefê od granicy lasu woln¹ od zabudowy pod nastêpuj¹cymi warunkami:
 obiekt musi byæ odgrodzony p³otem od ciany lasu
 obiekty winne byæ zabezpieczone urz¹dzeniem przeciwpo¿arowym (np. iskrownik przy kominie),
 zabudowa tylko do 1 kondygnacji.
23 MN/MP  Projektowana zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna i pensjonatowa. Obowi¹zuje 30m strefa od granicy lasu wolna od zabudowy.
24 ZP, KS  projektowana zieleñ parkowa z mo¿liwoci¹ realizacji parkingu.
25 UH, UK, UG, UK, UZ, UR, UI, MN, KS  projektowany zespó³ us³ugowy. Ze wzglêdu na po³o¿enie oraz
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walory terenu/centrum wsi, zieleñ, woda/nale¿y opracowaæ kompleksow¹ koncepcjê zagospodarowania
terenu z uwzglêdnieniem zieleni i wody oraz propozycj¹ funkcji mieszkaniowej. Projektowany parking ogólnodostêpny.
26 W, 27. ZP  patrz wy¿ej.
28 MN/MP  projektowane zespo³y zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i pensjonatowej. Minimalna
wielkoæ dzia³ek 800 m2 zalecana 1400 m2.
29 U/KS  projektowany teren zabudowy us³ugowej/
niewielkie obiekty/z parkingiem ogólnodostêpnym.
30 KS  projektowany parking osiedlowy.
31 MN/MP  projektowany zespó³ zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i pensjonatowej. Wielkoæ dzia³ek minimalna 800 m2  1000 m2, zalecana 1400 m2.
Obowi¹zuje 30 m strefa ochronna od granicy lasu,
wolna od zabudowy.
32 LS, 33 MN/MP  projektowany zespó³ zabudowy
mieszkaniowej, jednorodzinnej i pensjonatowej. Przyleg³y las oznaczony symbolem 32 LS mo¿e byæ w³¹czony w powierzchniê dzia³ki bez zmiany sposobu u¿ytkowania. Obowi¹zuje 30 m strefa ochronna od granicy lasu, wolna od zabudowy.
34 Utw  istniej¹cy zespó³ o funkcji rekreacyjno-turystycznej zorganizowanej do zachowania.
35 Uop, US, UI, MN/MP  projektowany teren dla us³ug
owiaty/szko³a podstawowa/ogólnodostêpnego sportu i innych us³ug zwi¹zanych z obs³ug¹ mieszkañców
wsi. Mo¿liwoæ lokalizacji niewielkich terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i pensjonatowej
jako funkcji drugorzêdnej. Obowi¹zuje 30 m strefa
ochronna od granicy lasu wolna od zabudowy.
36.KS  projektowany parking ogólnodostêpny.
37.US  istniej¹cy mini golf  do zachowania.
38.UG  istniej¹ce us³ugi  do zachowania.
39.US  projektowane tereny us³ug turystycznych, gastronomicznych i rekreacyjnych  w tym korty tenisowe.
40.IS  istniej¹ce tereny o charakterze specjalnym  do
zachowania.
41.UTw  istniej¹cy zespó³ o funkcji rekreacyjno-turystycznej zorganizowanej  do zachowania.
42.MN/MP  projektowana zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna i pensjonatowa
43 i 45.U KS  projektowane zespo³y us³ug zwi¹zanych
z obs³ug¹ mieszkañców wsi i turystów wraz z parkingiem. Dopuszcza siê realizacjê mieszkalnictwa jako
funkcji drogorzêdnej. Dla posadowienia obiektów kubaturowych (na ter. 45) nale¿y okreliæ warunki nonoci gruntu oraz zalegania wód gruntowych, a tak¿e obowi¹zuje 10 m strefa ochrony lasu wolna od zabudowy.
44.MN/MP  projektowana zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna i pensjonatowa
46.MN/MP  projektowana zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna i pensjonatowa, Przed lokalizacj¹ budynków nale¿y okreliæ warunki nonoci gruntu oraz zalegania wód gruntowych. Obowi¹zuje strefa ochronna 10 m od granicy lasu wolna od zabudowy (uzgodn.
WKP).
47.UTw/MN  projektowane tereny dla potrzeb funkcji
rekreacyjno-turystycznej zorganizowanej (campingi,
pola namiotowe itp.) wraz z us³ugami towarzysz¹cymi. Dopuszcza siê realizacjê funkcji mieszkaniowej jako
drogorzêdnej.
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47 UTw  projektowane tereny dla potrzeb funkcji rekreacyjno-turystycznej zorganizowanej (campingi, pola
namiotowe itp). Dla posadowienia obiektów kubaturowych nale¿y okreliæ warunki nonoci gruntu oraz
zalegania wód gruntowych. Obowi¹zuje 10 m strefa
ochrony lasu wolna od zabudowy (uzg. WKP).
48.Ls/UTw  istniej¹cy zespó³ rekreacyjno-turystyczny
na obszarze lenym. Zakaz realizacji obiektów kubaturowych wymagaj¹cych zmiany przeznaczenia terenu
lenego na inne cele (uzg. WKP).
49.MN/MP/U  istniej¹cy podzia³ terenu o funkcji mieszkalno-pensjonatowej z us³ugami nieuci¹¿liwymi dla
potrzeb mieszkañców i turystów, czêciowo w realizacji do zachowania. Obowi¹zuje 10 m strefa ochronna
od granicy lasu wolna od zabudowy (uzg, WKP).
50.51. UTw  projektowany teren o funkcji rekreacyjno-turystycznej zorganizowanej (camping, pola namiotowe itp.) Obowi¹zuje 30 m strefa ochronna od granicy lasu wolna od zabudowy.
Wprowadzenie zakrzewieñ i zadrzewieñ szczególnie
wzd³u¿ rowów, ochrona istniej¹cych rowów i zieleni dla
posadowienia obiektów kubaturowych zwi¹zanych z
obs³ug¹ zespo³u rekreacyjnego nale¿y okreliæ warunki nonoci gruntu oraz zalegania wód gruntowych
(szczególnie dla terenu 51 UTw) Dopuszcza siê mo¿liwoæ realizacji funkcji mieszkaniowej jako drugorzêdnej zwi¹zanej z obiektami kubaturowymi dla obs³ugi
zespo³u rekreacyjnego. Obiekty kubaturowe (wysokoæ
1 kondygnacji)  tylko wzd³u¿ pasa drogowego.
52. RLS  teren urz¹dzeñ obs³ug lenictwa  do zachowania.
53. KS  istniej¹cy parking ogólnodostêpny  do zachowania.
54.LS/UTw  istniej¹cy zespó³ o funkcji rekreacyjno-turystycznej zorganizowanej na obszarze lenym do zachowania, pod warunkiem dostosowania do obowi¹zuj¹cej w planie infrastruktury (kanalizacji itp.). Zakaz
realizacji nowych obiektów budowlanych wymagaj¹cych pozwolenia na budowê (uzgodnienie WKP).
55. EE  projektowane stacje trafo.
56.PP  projektowane przepompownie.
57.ZP/U/KS  projektowany teren zieleni parkowej z
mo¿liwoci¹ lokalizacji niewielkich us³ug z parkingiem.
58.TCHK  obszar chronionego krajobrazu. Zakaz podzia³ów geodezyjnych i tworzenia nowych siedlisk zapis potwierdzony w planie ochrony Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.
8. Ustala siê zasady obs³ugi z zakresu komunikacji:
001 KDIV  Istniej¹ca droga krajowa B.N.KLIV techniczne utrzymanie istniej¹cego pasa drogowego oraz parametrów drogi.
002 KL  istniej¹ca ulica lokalna  trasa drogi krajowej B.N. szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych:
a) w obszarze projektowanego zainwestowania  15,0 m
b) w obszarze istniej¹cej zabudowy  min. 12 m
003 KL  siniej¹ca ulica lokalna kontynuacja 002KL z
ustaleniem strefy uspokojonego, szerokoæ w liniach
rozgraniczaj¹cych 14,0 m
004KL  ulica lokalna, szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 15 m.
005 KL  istniej¹ca ulica lokalna kontynuacja 004 KL
korekta istniej¹cych linii rozgraniczaj¹cych do szerokoci min. 12,0 m
006 KL  istniej¹ca ulica lokalna, szerokoæ w liniach
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rozgraniczaj¹cych jak w stanie istniej¹cym, lecz nie
mniej jak 12,0 m.
007 KL  ulica lokalna  szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 13,0 m
008 KD  istniej¹ca ulica dojazdowa, szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak w stanie istniej¹cym, strefa ruchu uspokojonego.
009 KD  ulica dojazdowa, szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min. 10,0 m, strefa ruch uspokojonego.
010 KD  ulica dojazdowa, szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych min. 8,0 m, strefa ruchu uspokojonego.
011 KD  ulica dojazdowa, szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych (³¹cznie z rowem melioracyjnym)  14,0
m
012 KD  istniej¹ca ulica dojazdowa szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak w stanie istniej¹cym, lecz
nie mniej ni¿ 9,0 m, strefa ruchu uspokojonego.
013 KD  istniej¹ca ulica dojazdowa, szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak w stanie istniej¹cym, pieszo-jezdna szerokoæ 5,0 m, ruch jednokierunkowy.
014 KX  istniej¹ce ulice piesze, szerokoæ w liniach
rozgraniczaj¹cych jak w stanie istniej¹cym, lecz nie
mniej ni¿ 3,0 m
015 KX  ci¹g pieszy wydzielony, szerokoæ w liniach
rozgraniczaj¹cych minimum 4,0 m.
9. Ustala siê zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
GOSPODARKA WODNO-CIEKOWA:
 zaopatrzenie w wodê  wodoci¹g wiejski
 gospodarka ciekowa  w³asny system kanalizacji
sanitarnej z mechaniczno-biologiczn¹ oczyszczalni¹
cieków. W razie podjêcia decyzji o zwiêkszeniu iloci cieków, nale¿y wyst¹piæ o zmianê pozwolenia
wodno-prawnego
 wokó³ oczyszczalni cieków nale¿y utworzyæ tymczasow¹ strefê ochronn¹ o promieniu 100 m od granicy oczyszczalni do czasu ustalenia strefy rzeczywistej
 wody opadowe sp³ywaj¹ce z dróg, przed wprowadzeniem ich do rowów i kana³ów melioracyjnych
winny byæ oczyszczone w piaskowniach, wody odprowadzane z pêtli autobusowej i parkingów winny
byæ przeprowadzone przez urz¹dzenia do wytr¹cania zanieczyszczeñ ropopochodnych
GAZ:
 zaopatrzenie w gaz  ruroci¹giem magistralnym w
Wierzchucinie dla celów grzewczych i potrzeb gospodarstw domowych (w Bia³ogórze sieæ rozprowadzaj¹ca)
 dla budynków zamieszkania okresowego warunkiem
pod³¹czenia do sieci gazowej bêdzie wykonanie zabezpieczeñ technicznych wykrywaj¹cych obecnoæ
gazu oraz zabezpieczaj¹cych automatycznie odciêcie dop³ywu gazu w momencie wykrycia nieszczelnoci instalacji gazowej
 pod³¹czenie sieci redniego cinienia z instalacj¹ gazow¹ wewnêtrzn¹ odbywaæ siê bêdzie przez domowe reduktory dla ka¿dego z obiektów
 warunkiem zapewnienia doprowadzenia gazu do
ka¿dego z obiektów bêdzie wyst¹pienie bezporednio do dystrybutora
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CIEP£O:
 ogrzewanie budynków  docelowe: olej opa³owy,
gaz
USUWANIE NIECZYSTOCI.
Odpady sta³e winny byæ segregowane w miejscu ich
wytworzenia i zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa
ELEKTROENERGETYKA:
 na terenie projektowanej zabudowy zachodzi koniecznoæ budowy dwóch stacji transformatorowych w czêci wschodniej wsi/14/04 KV/wnêtrzowych zasilanymi kablami 15 KV, w czêci po³udniowej budowa 2 stacji s³upowych zasilanych z istniej¹cej linii napowietrznej
 z uwagi na mo¿liwoæ dogêszczenia istniej¹cej zabudowy nie wykluczona jest budowa dodatkowej
stacji transformatorowej
 przewiduje siê budowê sieci niskiego napiêcia z
nowo wybudowanych stacji trafo
 na powy¿szy zakres prac nale¿y opracowaæ projekt techniczny w oparciu o warunki techniczne, o
które nale¿y wyst¹piæ do ZE Gdañsk S.A. lub ZE
Wejherowo
 nie nale¿y projektowaæ masowo ogrzewania i przep³ywowych podgrzewaczy wody na bazie energii
elektrycznej
10. Ustala siê wysokoæ ogrodzeñ od strony drogi = 1,20 m
na cokoliku murowanym lub betonowym do 30 cm
(³¹czna wysokoæ do 1,50 m).
§2
Integraln¹ czêci¹ niniejszej uchwa³y jest opis i rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru objêtego granicami opracowania dla fragmentu wsi Bia³ogóra Gmina Krokowa. Na rysunku planu
oznaczono:
a) granice opracowania (granice terenu objêtego planem),
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) strefy ochronne od granicy lasu, rezerwatu przyrody i oczyszczalni.
§3
Uchwala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy w Krokowej 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 Krokowej,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych ustalenia planu i wydawania z tych dokumentów przedstawiaj¹cych ustalenia planu i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i wypisów  na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
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4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku wymienionego w § 5 planu  zmiany wprowadzonej do
niego niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Krokowa zatwierdzony uchwa³¹
Nr 100/XXIII/92 Rady Gminy Krokowa z dnia 24 lipca
1992 r. (og³oszony w Dz. Urz. Woj.Gd. Nr 19, poz. 107
z 27 sierpnia 1992 r.) na obszarze okrelonym granicami
planu, a w ca³oci miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego wsi Bia³ogóra zatwierdzony uchwa³¹
GRNW Krokowej Nr 77/XVII/87 z dnia 25 czerwca 1987 r.
opublikowany w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 20, poz. 127 z 30 padziernika 1987 r.
§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
uchwalenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. liwicki
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UCHWA£A Nr IV/22/2002
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Tczewa w rejonie ul. Armii Krajowej w Tczewie obejmuj¹cego obszar zawarty pomiêdzy: drog¹ krajow¹ nr 1, zabudow¹ wielorodzinn¹, ulic¹ Armii Krajowej oraz Kana³em M³yñskim.
Na podstawie art. 26, w zwi¹zku z art. 7-12, art. 18-25,
art. 27-29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15.poz. 139
zm.: Dz. U. z 1999 r Nr 41. poz. 412, Nr 111, poz. 1279;
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804; z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) 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; zm.: Dz. U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) w wykonaniu uchwa³y Nr XXXII/308/2001 Rady Miejskiej
w Tczewie z dnia 31.05.2001 r. o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa w rejonie
ul. Armii Krajowej w Tczewie na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miejska w Tczewie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa w rejonie ul. Armii Krajowej w Tczewie obejmuj¹cego obszar pomiêdzy: drog¹ krajow¹ Nr 1, zabudow¹ wielorodzinn¹, ulic¹ Armii Krajowej oraz Kana³em M³yñskim.
Dok³adny przebieg granic obowi¹zywania niniejszej
zmiany planu okrela za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y  rysunek zmiany planu.
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§2
1. Na ustalenia niniejszej zmiany planu sk³adaj¹ siê ³¹cznie:
1) ustalenia ogólne  zawarte w § 3 niniejszej uchwa³y;
2) ustalenia szczegó³owe dla obszarów o odmiennych
zasadach zagospodarowania  zawarte w § 4 niniejszej uchwa³y, stanowi¹cym karty ustaleñ dla obszarów;
3) ustalenia graficzne  zawarte na rysunku zmiany planu stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§3
1. Ustanawia siê nastêpuj¹ce definicje pojêæ oraz ustalenia ogólne obowi¹zuj¹ce na obszarze w granicach obowi¹zywania ustaleñ zmiany planu:
1) BUDYNEK MIESZKALNY  budynek przeznaczony
do wykonywania funkcji mieszkaniowej (dzia³alnoæ
wynikaj¹ca z zamieszkiwania oraz zwi¹zana z obs³ug¹ w³asnych gospodarstw domowych przez ich u¿ytkowników), który zawiera pomieszczenia mieszkalne i pomocnicze oraz mo¿e zawieraæ pomieszczenia techniczne lub gospodarcze.
2) BUDYNEK MIESZKALNO-US£UGOWY  budynek
mieszkalny, w którym dopuszcza siê wydzielenie pomieszczeñ przeznaczonych dla funkcji us³ugowych
dopuszczonych w niniejszej zmianie planie.
3) UCI¥¯LIWE ODDZIA£YWANIE  oddzia³ywanie, które w jakikolwiek sposób wp³ywa na zasoby rodowiska i jego podstawowe elementy tj. wodê, powietrze, ziemiê, standard akustyczny, walory przyrodnicze, standard ¿ycia cz³owieka, z przekroczeniem lub
bez przekroczenia dopuszczalnych norm lecz z obni¿eniem standardu.
Szkodliwe lub uci¹¿liwe oddzia³ywanie wyra¿a siê
np.: emisj¹ szkodliwych substancji do atmosfery, ha³asem, drganiami, promieniowaniem, wieceniem,
emisj¹ substancji zapachowych, zak³ócaniem fal radiowych, uci¹¿liwoci¹ dla funkcji mieszkaniowej ze
wzglêdu na przedmiot sk³adowania lub obs³ugê
transportow¹.
4) OBSZARY O ODMIENNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA  obszary wyznaczone zgodnie z rysunkiem zmiany planu, dla których formu³owane s¹
odrêbne ustalenia zmiany planu.
5) ELEWACJA FRONTOWA BUDYNKU  elewacja od
strony wyznaczonego w zmianie planu terenu uk³adu drogowego.
6) WYSOKOÆ BUDYNKU  wysokoæ liczona od poziomu terenu przy najni¿ej po³o¿onym wejciu do
budynku nie bêd¹cym wy³¹cznie wejciem do pomieszczeñ gospodarczych lub technicznych do górnej p³aszczyzny stropu lub stropodachu nad najwy¿sz¹ kondygnacj¹ u¿ytkow¹, ³¹cznie z gruboci¹ izolacji cieplnej bez uwzglêdnienia wyniesionych ponad tê p³aszczyznê maszynowni, dwigów i innych
pomieszczeñ technicznych.
7) WYSOKOÆ LINII OKAPU  najmniejsza z odleg³oci pomiêdzy doln¹ krawêdzi¹ linii okapu a jej rzutem prostopad³ym na teren.
8.A) K¥T POCHYLENIA DACHU:
a) dla czêci dachów, które nie s¹ mansardami 
k¹t pochylenia p³aszczyzny po³aci dachowej
mierzony wzglêdem p³aszczyzny poziomej,

b) dla czêci dachów, które s¹ mansardami  k¹t pochylenia p³aszczyzny przechodz¹cej przez kalenicê i liniê
okapu po³aci dolnej, mierzony wzglêdem p³aszczyzny
poziomej,
c) dach spe³niaj¹cy wymagania w zakresie k¹ta pochylenia musi przekrywaæ minimum 75% powierzchni rzutu
prostopad³ego budynku, przy czym musi to byæ dach
o minimum dwóch kierunkach spadków.
§4
1. Ustala siê podzia³ obszaru w granicach obowi¹zywania ustaleñ planu na obszary o odmiennych zasadach
zagospodarowania, których granice okrelaj¹ wyznaczone na rysunku zmiany planu obligatoryjne linie rozgraniczaj¹ce obszary o odmiennych zasadach zagospodarowania.
2. Ustalenia szczegó³owe dla wydzielonych obszarów o
odmiennych zasadach zagospodarowania zawarte s¹
w odpowiednich kartach ustaleñ, na które sk³adaj¹ siê:
1) Karta ustaleñ dla obszarów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami: A1, A2, A3, A4,
2) Karta ustaleñ dla obszarów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami: B1, B2, B3,
3) Karta ustaleñ dla obszaru oznaczonego na rysunku
zmiany planu symbolem C1,
4) Karta ustaleñ dla obszarów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami: D1, D2,
5) Karta ustaleñ dla obszarów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami: EL1, EL2,
6) Karta ustaleñ dla obszaru oznaczonego na rysunku
zmiany planu symbolem Z1,
7) Karta ustaleñ dla obszaru oznaczonego na rysunku
zmiany planu symbolem Z2,
8) Karta ustaleñ dla obszaru oznaczonego na rysunku
zmiany planu symbolem K,
9) Karta ustaleñ dla obszaru oznaczonego na rysunku
zmiany planu symbolem X,
10) Karta ustaleñ dla obszaru oznaczonego na rysunku
zmiany planu symbolem XY,
11) Karta ustaleñ dla obszaru oznaczonego na rysunku
zmiany planu symbolem Y1,
12) Karta ustaleñ dla obszaru oznaczonego na rysunku
zmiany planu symbolem Y2.
KARTA USTALEÑ DLA OBSZARÓW
OZNACZONYCH NA RYSUNKU PLANU SYMBOLAMI:
A1, A2, A3, A4
1. PRZEZNACZENIE OBSZARU
1.1. funkcje dopuszczone
1.1.1. Jako obligatoryjn¹ dla obszarów ustala siê funkcjê
mieszkaniow¹.
1.1.2. Dopuszcza siê funkcjê obs³ugi in¿ynieryjnej.
1.2.dopuszczone formy zabudowy
1.2.1. Obszary przeznaczone s¹ pod zabudowê mieszkaniow¹ w formie budynków mieszkalnych zawieraj¹cych
od 2 do 4 mieszkañ w³¹cznie albo pod zabudowê mieszkaniow¹ w formie budynków mieszkalnych zawieraj¹cych
5 i wiêcej mieszkañ przy czym dla wszystkich obszarów
objêtych jednym przedsiêwziêciem inwestycyjnym obowi¹zuje jedna forma zabudowy.
1.2.2. Dopuszcza siê zabudowê wynikaj¹c¹ z potrzeb funkcji obs³ugi in¿ynieryjnej.
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1.3.dopuszczone formy zagospodarowania niezabudowanej czêci obszaru
1.3.1. Zagospodarowanie niezabudowanej czêci obszarów dopuszcza siê w formie: obiektów ma³ej architektury, urz¹dzeñ budowlanych zwi¹zanych z obiektem budowlanym, zieleni.
2. PODZIA£Y OBSZARU
2.1.dopuszczone wydzielenia geodezyjne
2.1.1. Obowi¹zuj¹ wydzielenia geodezyjne przedstawione na rysunku zmiany planu.
2.1.2. Wewnêtrzne podzia³y geodezyjne obszarów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami A1, A2, A3,
A4 dopuszcza siê o ile wynikaj¹ one z projektu zagospodarowania bêd¹cego czêci¹ projektu budowlanego sporz¹dzonego dla przedsiêwziêcia inwestycyjnego obejmuj¹cego minimum ca³oæ obszaru A1 lub A2 lub A3 lub
A4.
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU
3.1.powierzchnia zabudowana
3.1.1. Powierzchnia zabudowana nie mo¿e byæ wiêksza
ni¿ 35% powierzchni dzia³ki.
3.2.kszta³towanie budynków
3.2.1. USYTUOWANIE BUDYNKÓW NA DZIA£CE
3.2.1.1. Minimum 60% ³¹cznej d³ugoci rzutu prostopad³ego zewnêtrznego obrysu cian zewnêtrznych wszystkich kondygnacji budynku, tworz¹cych elewacjê frontow¹ musi znaleæ siê na jednej linii zabudowy wyznaczonej równolegle do linii rozgraniczaj¹cej obszar, na którym zabudowa zostanie zrealizowana i teren uk³adu drogowego.
3.2.1.2. Dopuszcza siê sytuowanie budynków na granicy
z obszarem oznaczonym na rysunku zmiany planu symbolem X.
3.2.2. WYSOKOÆ BUDYNKÓW
3.2.2.1. Maksymaln¹ wysokoæ budynków ustala siê na
12,5 m.
3.2.3. WYSOKOÆ LINII OKAPU
3.2.3.1. Nie reguluje siê.
3.2.4. K¥T POCHYLENIA DACHU
3.2.4.1. Dopuszcza siê k¹t pochylenia dachu nie mniejszy
ni¿ 10° przy czym dla wszystkich budynków objêtych jednym przedsiêwziêciem inwestycyjnym obowi¹zuje jeden
k¹t pochylenia dachu.
3.2.5. POKRYCIE DACHU
3.2.5.1. Na pokrycie dachów dopuszcza siê stosowanie
wszelkich materia³ów dachówkopodobnych a w szczególnoci: dachówek ceramicznych, dachówek bitumicznych, dachówek ceramiczno-metalowych blach dachówkowych.
3.2.5.2 Dla wszystkich pokryæ dachowych budynków
objêtych jednym przedsiêwziêciem inwestycyjnym obowi¹zuje jeden rodzaj i jeden kolor pokrycia dachowego.
3.2.6. INNE SZCZEGÓLNE WYMAGANIA
3.2.6.1. Nie okrela siê.
3.3.zieleñ
3.3.1. Nie reguluje siê.
3.4.nawierzchnie
3.4.1. Nie reguluje siê.
3.5.obs³uga komunikacyjna i miejsca postojowe
3.5.1. W ramach przedsiêwziêcia inwestycyjnego wymagana jest realizacja przez inwestora, w granicach w³asnej
dzia³ki b¹d na innym terenie wskazanym przez gminê,
miejsc postojowych na potrzeby mieszkañców  w iloci
minimum 1 miejsce postojowe/1 gospodarstwo domowe.
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3.6.ogrodzenia
3.6.1. W przypadku stosowania ogrodzeñ od strony wyznaczonych w zmianie planu terenów uk³adu drogowego oraz od strony terenów zieleni dla ca³oci obszaru
objêtego jednym przedsiêwziêciem inwestycyjnym obowi¹zuje jeden typ ogrodzenia przy czym nie dopuszcza
siê ogrodzeñ z siatki ogrodzeniowej.
3.7.infrastruktura techniczna
3.7.1. Ka¿d¹ z dzia³ek nale¿y wyposa¿yæ co najmniej w
instalacje: wodoci¹gow¹, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczn¹ a w przypadku zabudowy mieszkaniowej
w formie budynków mieszkalnych zawieraj¹cych 5 i wiêcej mieszkañ równie¿ w instalacjê kanalizacji deszczowej
 w³¹czone do urz¹dzeñ stanowi¹cych elementy systemu obs³uguj¹cego miasto lub jego czêæ.
3.7.2. Wody opadowe z terenów parkingów utwardzonych realizowanych na potrzeby zabudowy mieszkaniowej w formie budynków mieszkalnych zawieraj¹cych 5
i wiêcej mieszkañ winny byæ odprowadzone do miejskiej
kanalizacji deszczowej a przed zrzutem do odbiornika
winny byæ oczyszczone ze zwi¹zków ropopochodnych.
3.7.3. Nie dopuszcza siê realizacji indywidualnych lub
grupowych oczyszczalni cieków b¹d zbiorników bezodp³ywowych.
3.7.4. Dla przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej, na potrzeby grzewcze oraz bytowe dopuszcza siê stosowanie
tylko i wy³¹cznie nieemisyjnych lub nisko emisyjnych róde³ ciep³a.
3.8.tymczasowe formy zagospodarowania, urz¹dzania
oraz u¿ytkowania obszaru
3.8.1. Nie okrela siê.
3.9.INNE, SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU*
3.9.1. Wykonywanie obiektów budowlanych w odleg³oci mniejszej ni¿ 50 m od stopy wa³u Kana³u M³yñskiego
dopuszcza siê wy³¹cznie pod warunkiem uzyskania zgody Marsza³ka Województwa Pomorskiego.
3.9.2. Zagospodarowanie ka¿dego z obszarów oznaczonych na rysunku planu symbolami: A1, A2, A3, A4 dopuszcza siê wy³¹cznie w ramach przedsiêwziêcia inwestycyjnego obejmuj¹cego minimum ca³oæ obszaru A1
lub A2 lub A3 lub A4, dla którego wydano jedno pozwolenie na budowê.
3.9.3. Odleg³oæ zabudowy projektowanej w granicach
obszaru A4 od zewnêtrznej krawêdzi jezdni drogi krajowej nr 1 powinna byæ ustalona w oparciu ocenê prognozowanego ha³asu emitowanego przez ruch pojazdów
poruszaj¹cych siê po drodze krajowej nr 1.
3.9.4. W przypadku zamierzeñ Inwestora zlokalizowania
obiektów w strefie uci¹¿liwoci drogi krajowej nr 1 zarz¹dca drogi nie bêdzie ponosi³ kosztów zwi¹zanych z
budow¹ urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami wynikaj¹cymi z s¹siedztwa drogi
krajowej.
4. POZOSTA£E USTALENIA PLANU
4.1.stawka procentowa
4.1.1. Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem niniejszej zmiany planu ustala siê w wymiarze 0%.
* w tym: wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego lub kulturowego, prawid³owego gospodarowania zasobami przyrody, ochrony gruntów rolnych i lenych oraz ochrony przed uci¹¿liwociami.
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KARTA USTALEÑ DLA OBSZARÓW
OZNACZONYCH NA RYSUNKU PLANU SYMBOLAMI:
B1, B2, B3
1. PRZEZNACZENIE OBSZARU
1.1 funkcje dopuszczone
1.1.1. Jako obligatoryjn¹ dla obszarów ustala siê funkcjê
mieszkaniow¹.
1.1.2. Dopuszcza siê funkcje us³ugowe z zakresu:
handlu detalicznego, gastronomii, rzemios³a us³ugowego, zdrowia, higieny, pielêgnacji, rekreacji, administracji,
kultury.
1.1.3. Prowadzona dzia³alnoæ us³ugowa nie mo¿e wywo³ywaæ uci¹¿liwego oddzia³ywania.
1.1.4. Dopuszcza siê funkcjê obs³ugi in¿ynieryjnej.
1.2.dopuszczone formy zabudowy
1.2.1. Obszary przeznaczone s¹ pod zabudowê mieszkaniow¹ w formie budynków mieszkalnych zawieraj¹cych
od 2 do 4 mieszkañ w³¹cznie albo pod zabudowê mieszkaniow¹ w formie budynków mieszkalnych zawieraj¹cych
5 i wiêcej mieszkañ przy czym dla wszystkich obszarów
objêtych jednym przedsiêwziêciem inwestycyjnym obowi¹zuje jedna forma zabudowy.
1.2.2. Integraln¹ czêæ budynków mieszkalnych stanowiæ
mog¹ zlokalizowane w parterach i dostêpne dla klientów:
od strony ul. Armii Krajowej b¹d od strony terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem XY b¹d od strony ulicy biegn¹cej na po³udniowo-zachodniej granicy obszaru
opracowania pomieszczenia na potrzeby funkcji us³ugowej.
1.2.3. Dopuszcza siê zabudowê wynikaj¹c¹ z potrzeb funkcji obs³ugi in¿ynieryjnej.
1.3.dopuszczone formy zagospodarowania niezabudowanej czêci obszaru
1.3.1. Zagospodarowanie niezabudowanej czêci obszarów dopuszcza siê w formie: obiektów ma³ej architektury, urz¹dzeñ budowlanych zwi¹zanych z obiektem budowlanym, zieleni.
2. PODZIA£Y OBSZARU
2.1.dopuszczone wydzielenia geodezyjne
2.1.1. Obowi¹zuj¹ wydzielenia geodezyjne przedstawione na rysunku zmiany planu.
2.1.2. Wewnêtrzne podzia³y geodezyjne obszarów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami B1, B2, B3
dopuszcza siê o ile wynikaj¹ one z projektu zagospodarowania bêd¹cego czêci¹ projektu budowlanego sporz¹dzonego dla przedsiêwziêcia inwestycyjnego obejmuj¹cego jako minimum ca³oæ obszaru B1 lub B2 lub B3.
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU
3.1.powierzchnia zabudowana
3.1.1. Powierzchnia zabudowana nie mo¿e byæ wiêksza
ni¿ 35% powierzchni dzia³ki.
3.2.kszta³towanie budynków
3.2.1. USYTUOWANIE BUDYNKÓW NA DZIA£CE
3.2.1.1. Dopuszcza siê sytuowanie budynków na granicy
z obszarem oznaczonym na rysunku zmiany planu symbolem XY.
3.2.2. WYSOKOÆ BUDYNKÓW
3.2.2.1. Maksymaln¹ wysokoæ budynków mieszkalnych
ustala siê na 12,5 m.
3.2.3. WYSOKOÆ LINII OKAPU
3.2.3.1. Nie reguluje siê.
3.2.4. K¥T POCHYLENIA DACHU
3.2.4.1. Dopuszcza siê k¹t pochylenia dachu nie mniejszy
ni¿ 10° przy czym dla wszystkich budynków objêtych jednym przedsiêwziêciem inwestycyjnym obowi¹zuje jeden
k¹t pochylenia dachu.
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3.2.5. POKRYCIE DACHU
3.2.5.1.Na pokrycie dachów dopuszcza siê stosowanie
wszelkich materia³ów dachówkopodobnych, a w szczególnoci: dachówek ceramicznych, dachówek bitumicznych, dachówek ceramiczno-metalowych blach dachówkowych.
3.2.5.2.Dla wszystkich pokryæ dachowych budynków
objêtych jednym przedsiêwziêciem inwestycyjnym obowi¹zuje jeden rodzaj i jeden kolor pokrycia dachowego.
3.2.6. INNE SZCZEGÓLNE WYMAGANIA
3.2.6.1.Nie okrela siê.
3.3.zieleñ
3.3.1. Nie reguluje siê.
3.4.nawierzchnie
3.4.1. Nie reguluje siê.
3.5.obs³uga komunikacyjna i miejsca postojowe
3.5.1. W ramach przedsiêwziêcia inwestycyjnego wymagana jest realizacja przez inwestora, w granicach w³asnej
dzia³ki b¹d na innym terenie wskazanym przez gminê,
miejsc postojowych na potrzeby mieszkañców  w iloci
minimum 1 miejsce postojowe/1 mieszkanie oraz na potrzeby osób korzystaj¹cych z funkcji us³ugowej w iloci
minimum 15 miejsc postojowych/1000 m2 powierzchni
u¿ytkowej funkcji us³ugowej.
3.5.2. Obs³ugê komunikacyjn¹ obszarów nale¿y zapewniæ
z obszarów oznaczonych na rysunku planu symbolem Y1.
3.6.ogrodzenia
3.6.1. W przypadku stosowania ogrodzeñ od strony wyznaczonych w zmianie planu terenów uk³adu drogowego dla ca³oci obszaru objêtego jednym przedsiêwziêciem inwestycyjnym obowi¹zuje jeden typ ogrodzenia
przy czym nie dopuszcza siê ogrodzeñ z siatki ogrodzeniowej.
3.7.infrastruktura techniczna
3.7.1. Ka¿d¹ z dzia³ek nale¿y wyposa¿yæ co najmniej w
instalacje: wodoci¹gow¹, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczn¹ a w przypadku zabudowy mieszkaniowej
w formie budynków mieszkalnych zawieraj¹cych 5 i wiêcej mieszkañ oraz funkcji us³ugowej równie¿ w instalacjê
kanalizacji deszczowej  w³¹czone do urz¹dzeñ stanowi¹cych elementy systemu obs³uguj¹cego miasto lub jego
czêæ.
3.7.2. Wody opadowe z terenów parkingów utwardzonych realizowanych na potrzeby zabudowy mieszkaniowej w formie budynków mieszkalnych zawieraj¹cych 5
i wiêcej mieszkañ oraz funkcji us³ugowej winny byæ odprowadzone do miejskiej kanalizacji deszczowej a przed
zrzutem do odbiornika winny byæ oczyszczone ze zwi¹zków ropopochodnych.
3.7.3. Nie dopuszcza siê realizacji indywidualnych lub
grupowych oczyszczalni cieków b¹d zbiorników bezodp³ywowych.
3.7.4. Dla przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej, na potrzeby grzewcze oraz bytowe dopuszcza siê stosowanie
tylko i wy³¹cznie nieemisyjnych lub nisko emisyjnych róde³ ciep³a.
3.8.tymczasowe formy zagospodarowania, urz¹dzania
oraz u¿ytkowania obszaru
3.8.1. Nie okrela siê.
3.9.INNE, SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU*
* w tym: wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego lub kulturowego, prawid³owego gospodarowania zasobami przyrody, ochrony gruntów rolnych i lenych oraz ochrony przed uci¹¿liwociami.
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3.9.1. Zagospodarowanie ka¿dego z obszarów oznaczonych na rysunku planu symbolami B1, B2, B3 dopuszcza
siê jedynie w ramach przedsiêwziêcia inwestycyjnego,
obejmuj¹cego minimum ca³oæ obszaru B1 lub B2 lub
B3 dla którego wydano jedno pozwolenie na budowê.
4. POZOSTA£E USTALENIA PLANU
4.1.stawka procentowa
4.1.1. Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem niniejszej zmiany planu ustala siê w wymiarze 0%.
KARTA USTALEÑ DLA OBSZARU
OZNACZONEGO NA RYSUNKU PLANU SYMBOLEM:
C1
1. PRZEZNACZENIE OBSZARU
1.1.funkcje dopuszczone
1.1.1. W granicach obszaru dopuszcza siê funkcjê mieszkaniow¹, funkcje us³ugowe z zakresu: handlu detalicznego, gastronomii, rzemios³a us³ugowego, zdrowia, owiaty, nauki, opieki spo³ecznej, higieny, pielêgnacji, rekreacji, administracji, kultury, zamieszkania zbiorowego, kultu
religijnego, funkcjê obs³ugi in¿ynieryjnej oraz funkcjê
obs³ugi komunikacyjnej.
1.1.2. Prowadzona dzia³alnoæ nie mo¿e wywo³ywaæ
uci¹¿liwego oddzia³ywania.
1.2.dopuszczone formy zabudowy
1.2.1. W granicach obszaru dopuszcza siê zabudowê
mieszkaniow¹ w formie budynków mieszkalnych zawieraj¹cych od 2 do 4 mieszkañ w³¹cznie, zabudowê mieszkaniow¹ w formie budynków mieszkalnych zawieraj¹cych
5 i wiêcej mieszkañ, zabudowê us³ugow¹ oraz zabudowê wynikaj¹c¹ z potrzeb funkcji obs³ugi in¿ynieryjnej.
1.2.2. Integraln¹ czêæ budynków mieszkalnych mog¹
stanowiæ pomieszczenia przeznaczone na potrzeby funkcji us³ugowej.
1.3.dopuszczone formy zagospodarowania niezabudowanej czêci obszaru
1.3.1. Zagospodarowanie niezabudowanej czêci obszarów dopuszcza siê w formie: obiektów ma³ej architektury, urz¹dzeñ budowlanych zwi¹zanych z obiektem budowlanym, zieleni.
2. PODZIA£Y OBSZARU
2.1.dopuszczone wydzielenia geodezyjne
2.1.1. Obowi¹zuj¹ wydzielenia geodezyjne przedstawione na rysunku zmiany planu.
2.1.2. Wewnêtrzne podzia³y geodezyjne obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolami C1 dopuszcza siê o ile
wynikaj¹ one z projektu zagospodarowania bêd¹cego
czêci¹ projektu budowlanego sporz¹dzonego dla przedsiêwziêcia inwestycyjnego obejmuj¹cego co najmniej
ca³oæ obszaru C1.
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU
3.1.powierzchnia zabudowana
3.1.1. Powierzchnia zabudowana nie mo¿e byæ wiêksza
ni¿ 35% powierzchni dzia³ki.
3.2.kszta³towanie budynków
3.2.1. USYTUOWANIE BUDYNKÓW NA DZIA£CE
3.2.1.1. Nie reguluje siê.
3.2.2. WYSOKOÆ BUDYNKÓW
3.2.2.1. Maksymaln¹ wysokoæ budynków mieszkalnych
i mieszkalno-us³ugowych ustala siê na 12,5 m.
3.2.2.2. Maksymaln¹ wysokoæ budynków us³ugowych
ustala siê na 13,5 m.
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3.2.3. WYSOKOÆ LINII OKAPU
3.2.3.1.Nie reguluje siê.
3.2.4. K¥T POCHYLENIA DACHU
3.2.4.1.Dopuszcza siê k¹t pochylenia dachu nie mniejszy
ni¿ 10° przy czym dla wszystkich budynków mieszkalnych
i mieszkalno-us³ugowych realizowanych w granicach
obszaru C1 obowi¹zuje jeden k¹t pochylenia dachu.
3.2.5. POKRYCIE DACHU
3.2.5.1.Na pokrycie dachów dopuszcza siê stosowanie
wszelkich materia³ów dachówkopodobnych, a w szczególnoci: dachówek ceramicznych, dachówek bitumicznych, dachówek ceramiczno-metalowych blach dachówkowych.
3.2.6. INNE SZCZEGÓLNE WYMAGANIA
3.2.6.1.Nie okrela siê.
3.3.zieleñ
3.3.1. Nie reguluje siê.
3.4.nawierzchnie
3.4.1. Nie reguluje siê.
3.5.obs³uga komunikacyjna i miejsca postojowe
3.5.1.
W ramach przedsiêwziêcia inwestycyjnego wymagana
jest realizacja przez inwestora, w granicach w³asnej dzia³ki
b¹d na innym terenie wskazanym przez gminê, miejsc
postojowych na potrzeby mieszkañców  w iloci minimum 1 miejsce postojowe/1 mieszkanie oraz na potrzeby osób korzystaj¹cych z funkcji us³ugowej w iloci minimum 15 miejsc postojowych/1000 m2 powierzchni u¿ytkowej funkcji us³ugowej.
3.5.2. Obs³ugê komunikacyjn¹ obszaru C1 nale¿y zapewniæ z obszarów oznaczonych na rysunku planu symbolem Y1.
3.6.ogrodzenia
3.6.1. W przypadku stosowania ogrodzeñ od strony wyznaczonych w zmianie planu terenów uk³adu drogowego oraz terenów zieleni dla ca³oci obszaru C1 obowi¹zuje jeden typ ogrodzenia przy czym nie dopuszcza siê
ogrodzeñ z siatki ogrodzeniowej.
3.7.infrastruktura techniczna
3.7.1. Ka¿d¹ z dzia³ek nale¿y wyposa¿yæ co najmniej w
instalacje: wodoci¹gow¹, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczn¹ a w przypadku zabudowy mieszkaniowej
w formie budynków mieszkalnych zawieraj¹cych 5 i wiêcej mieszkañ oraz zabudowy us³ugowej równie¿ w instalacjê kanalizacji deszczowej w³¹czone do urz¹dzeñ stanowi¹cych elementy systemu obs³uguj¹cego miasto lub
jego czêæ.
3.7.2. Wody opadowe z terenów parkingów utwardzonych realizowanych na potrzeby zabudowy mieszkaniowej w formie budynków mieszkalnych zawieraj¹cych 5
i wiêcej mieszkañ oraz zabudowy us³ugowej winny byæ
odprowadzone do miejskiej kanalizacji deszczowej a przed
zrzutem do odbiornika winny byæ oczyszczone ze zwi¹zków ropopochodnych.
3.7.3. Nie dopuszcza siê realizacji indywidualnych lub
grupowych oczyszczalni cieków b¹d zbiorników bezodp³ywowych.
3.7.4. Dla przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej, na potrzeby grzewcze oraz bytowe dopuszcza siê stosowanie
tylko i wy³¹cznie nieemisyjnych lub nisko emisyjnych róde³ ciep³a.
3.7.5. W pn.-zach. czêci obszaru znajduj¹ siê sieæ wodoci¹gowa Æ 100, której istnienie nale¿y uwzglêdniæ przy
realizacji ogrodzeñ i nasadzeñ.
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3.8.tymczasowe formy zagospodarowania, urz¹dzania
oraz u¿ytkowania obszaru
3.8.1. Nie okrela siê.
3.9.INNE, SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU*
3.9.1. Wykonywanie obiektów budowlanych w odleg³oci mniejszej ni¿ 50 m od stopy wa³u Kana³u M³yñskiego
dopuszcza siê wy³¹cznie pod warunkiem uzyskania zgody Marsza³ka Województwa Pomorskiego.
3.9.2. Zagospodarowanie obszaru dopuszcza siê jedynie
w ramach przedsiêwziêcia inwestycyjnego, obejmuj¹cego ca³oæ obszaru C1, dla którego wydano jedno pozwolenie na budowê.
3.9.3. Ustala siê obowi¹zek udostêpnienia terenu na potrzeby realizacji niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej oraz zapewnienia dostêpnoci do zrealizowanych urz¹dzeñ i sieci dla s³u¿b odpowiedzialnych za
funkcjonowanie systemu infrastruktury technicznej.
3.9.4. Odleg³oæ zabudowy projektowanej w granicach
obszaru C1 od zewnêtrznej krawêdzi jezdni drogi krajowej nr 1 powinna byæ ustalona w oparciu ocenê prognozowanego ha³asu emitowanego przez ruch pojazdów
poruszaj¹cych siê po drodze krajowej nr 1.
3.9.5. W przypadku zamierzeñ Inwestora zlokalizowania
obiektów w strefie uci¹¿liwoci drogi krajowej nr 1 zarz¹dca drogi nie bêdzie ponosi³ kosztów zwi¹zanych z
budow¹ urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami wynikaj¹cymi z s¹siedztwa drogi
krajowej.
4. POZOSTA£E USTALENIA PLANU
4.1.stawka procentowa
4.1.1. Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem niniejszej zmiany planu ustala siê w wymiarze 0%.
KARTA USTALEÑ DLA OBSZARÓW
OZNACZONYCH NA RYSUNKU PLANU SYMBOLAMI:
D1, D2
1. PRZEZNACZENIE OBSZARU
1.1.funkcje dopuszczone
1.1.1. W granicach obszaru dopuszcza siê funkcjê obs³ugi in¿ynieryjnej, funkcjê obs³ugi komunikacyjnej oraz funkcjê zieleni.
1.2.dopuszczone formy zabudowy
1.2.1. Nie dopuszcza siê realizacji nowych budynków.
1.3.dopuszczone formy zagospodarowania niezabudowanej czêci obszaru
1.3.1. Nie reguluje siê.
2. PODZIA£Y OBSZARU
2.1.dopuszczone wydzielenia geodezyjne
2.1.1. Obowi¹zuj¹ zasady wydzieleñ geodezyjnych przedstawione na rysunku zmiany planu.
2.1.2. Podzia³ów wewnêtrznych obszarów D1 i D2 nie
reguluje siê.
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU
3.1.zieleñ
3.1.1. Nie reguluje siê.
3.2.nawierzchnie
* w tym: wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego lub kulturowego, prawid³owego gospodarowania zasobami przyrody, ochrony gruntów rolnych i lenych oraz ochrony przed uci¹¿liwociami.
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3.2.1. Nie reguluje siê.
3.3.miejsca postojowe
3.3.1. Nie reguluje siê.
3.4.ogrodzenia
3.4.1. Nie reguluje siê.
3.5.INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
3.5.1. Elementy infrastruktury sieciowej musz¹ byæ w³¹czone do urz¹dzeñ stanowi¹cych elementy systemu obs³uguj¹cego miasto lub jego czêæ.
3.5.2. Wody opadowe z terenów przeznaczonych dla ruchu jezdnego winny byæ odprowadzone do miejskiej kanalizacji deszczowej a przed zrzutem do odbiornika winny byæ oczyszczone ze zwi¹zków ropopochodnych.
3.5.3. Nie dopuszcza siê realizacji indywidualnych lub
grupowych oczyszczalni cieków b¹d zbiorników bezodp³ywowych.
3.6.tymczasowe formy zagospodarowania, urz¹dzania
oraz u¿ytkowania obszaru
3.6.1. Nie okrela siê.
3.7.INNE, SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU*
3.7.1. Nie okrela siê.
4. POZOSTA£E USTALENIA PLANU
4. 1. stawka procentowa
4.1.1. Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem niniejszej zmiany planu ustala siê w wymiarze 0%.
KARTA USTALEÑ DLA OBSZARU
OZNACZONEGO NA RYSUNKU PLANU SYMBOLAMI:
EL1, EL2
1. przeznaczenie obszaru
1.1.funkcje dopuszczone
1.1.1. Jako obligatoryjn¹ dla obszaru ustala siê funkcjê
obs³ugi in¿ynieryjnej z zakresu elektroenergetyki.
1.2.dopuszczone formy zabudowy
1.2.1. Obszary przeznaczony jest pod realizacjê stacji
transformatorowej.
1.3.dopuszczone formy zagospodarowania niezabudowanej czêci obszaru
1.3.1. Zagospodarowanie niezabudowanej czêci obszaru dopuszcza siê w formie: urz¹dzeñ budowlanych zwi¹zanych z obiektem budowlanym, zieleni.
2. PODZIA£Y OBSZARU
2.1.dopuszczone wydzielenia geodezyjne
2.1.1. Obowi¹zuj¹ zasady wydzieleñ geodezyjnych przedstawione na rysunku zmiany planu.
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU
3.1.powierzchnia zabudowana
3.1.1. Nie reguluje siê.
3.2.kszta³towanie budynków
3.2.1. Budynek nale¿y kszta³towaæ zgodnie z wymogami
technicznymi stacji transformatorowych.
3.3.zieleñ
3.3.1. Nie reguluje siê.
3.4.nawierzchnie
3.4.1. Nie reguluje siê.
3.5.miejsca postojowe
3.5.1. Nie dopuszcza siê realizacji.
3.6.ogrodzenia
3.6.1. Od strony wyznaczonych w zmianie planu terenów
uk³adu drogowego oraz terenów zieleni nie dopuszcza
siê ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej.
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3.6.2. W przypadku wygradzania dzia³ki od strony wyznaczonych w zmianie planu terenów uk³adu drogowego oraz
terenów zieleni wysokoæ ogrodzenia ustala siê na 1,2
m.
3.6.3. Dopuszczona w zmianie planu wysokoæ ogrodzenia mo¿e byæ przekroczona przez s³upki ogrodzeniowe
oraz elementy bram wjazdowo-wejciowych.
3.7.tymczasowe formy zagospodarowania, urz¹dzania
oraz u¿ytkowania obszaru
3.7.1. Nie okrela siê.
3.8.INNE, SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU*
3.8.1. Nie okrela siê.
4. POZOSTA£E USTALENIA PLANU
4.1.stawka procentowa
4.1. 1 Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem niniejszej zmiany planu ustala siê w wymiarze 0%.
KARTA USTALEÑ DLA OBSZARU
OZNACZONEGO NA RYSUNKU PLANU SYMBOLEM:
Z1
1. PRZEZNACZENIE OBSZARU
1.1.funkcje dopuszczone
1.1.1. Jako obligatoryjn¹ dla obszaru ustala siê funkcjê
rekreacji ogólnodostêpnej w terenach zieleni ogólnodostêpnej,
1.1.2. Dopuszcza siê funkcjê obs³ugi in¿ynieryjnej.
1.2.dopuszczone formy zabudowy
1.2.1. Nie dopuszcza siê zabudowy obszaru.
1.3.dopuszczone formy zagospodarowania niezabudowanej czêci obszaru
1.3.1. Zagospodarowanie niezabudowanej czêci obszaru dopuszcza siê w formie:
zieleni, obiektów ma³ej architektury, urz¹dzeñ budowlanych zwi¹zanych z obiektem budowlanym, budowli wynikaj¹cych z potrzeb funkcji dopuszczonych w planie, sieci
i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, cie¿ek pieszych i rowerowych oraz w razie potrzeby dojazdów technicznych
do Kana³u M³yñskiego.
2. PODZIA£Y OBSZARU
2.1.dopuszczone wydzielenia geodezyjne
2.1.1. Obowi¹zuj¹ zasady wydzieleñ geodezyjnych przedstawione na rysunku zmiany planu.
2.1.2. W granicach obszaru oznaczonego na rysunku
zmiany planu symbolem Z1 dopuszcza siê wydzielenia
geodezyjne pod urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU
3.1.zieleñ
3.1.1. Zieleñ urz¹dzona stanowiæ musi min. 60% obszaru Z1.
3.2.nawierzchnie
3.2.1. Nie reguluje siê
3.3.miejsca postojowe
3.3.1. Nie dopuszcza siê realizacji.
3.4.ogrodzenia
3.4.1. Nie reguluje siê.
3.5.infrastruktura techniczna
* w tym: wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego lub kulturowego, prawid³owego gospodarowania zasobami przyrody, ochrony gruntów rolnych i lenych oraz ochrony przed uci¹¿liwociami.
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3.5.1. Elementy infrastruktury sieciowej musz¹ byæ w³¹czone do urz¹dzeñ stanowi¹cych elementy systemu obs³uguj¹cego miasto lub jego czêæ.
3.5.2. Nie dopuszcza siê realizacji indywidualnych lub
grupowych oczyszczalni cieków b¹d zbiorników bezodp³ywowych.
3.5.3. W przypadku zrzutu wód deszczowych z uk³adu
drogowego do Kana³u M³yñskiego konieczne jest zastosowanie urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych wody deszczowe.
3.6.tymczasowe formy zagospodarowania, urz¹dzania
oraz u¿ytkowania obszaru
3.6.1. Nie okrela siê.
3.7.INNE, SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU*
3.7.1. Teren przeznaczony jest do zagospodarowania w
sposób zapewniaj¹cy ogólnodostêpnoæ.
3.7.2. Teren przeznaczony jest do realizacji celów publicznych.
3.7.3. Realizacjê obiektów budowlanych w odleg³oci
mniejszej ni¿ 50 m od stopy wa³u Kana³u M³yñskiego
dopuszcza siê wy³¹cznie pod warunkiem uzyskania zgody Marsza³ka Województwa Pomorskiego.
3.7.4. W zagospodarowaniu obszaru nale¿y uwzglêdniæ
realizacjê cie¿ki rowerowej wzd³u¿ Kana³u M³yñskiego.
4. POZOSTA£E USTALENIA PLANU
4.1.stawka procentowa
4.1.1. Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem niniejszej zmiany planu ustala siê w wymiarze 0%.
KARTA USTALEÑ DLA OBSZARU
OZNACZONEGO NA RYSUNKU PLANU SYMBOLEM
Z2
1. PRZEZNACZENIE OBSZARU
1.1.funkcje dopuszczone
1.1 1. Jako obligatoryjn¹ dla obszaru ustala siê funkcjê
rekreacji ogólnodostêpnej w terenach zieleni ogólnodostêpnej.
1.1.2. Dopuszcza siê funkcjê obs³ugi in¿ynieryjnej.
1.2.dopuszczone formy zabudowy
1.2.1. Nie dopuszcza siê zabudowy obszaru.
1.3.dopuszczone formy zagospodarowania niezabudowanej czêci obszaru
1.3.1. Zagospodarowanie niezabudowanej czêci obszaru dopuszcza siê w formie:
zieleni, wód powierzchniowych, obiektów ma³ej architektury, urz¹dzeñ budowlanych zwi¹zanych z obiektem budowlanym, budowli wynikaj¹cych z potrzeb funkcji dopuszczonych w planie, sieci oraz urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej, cie¿ek pieszych i rowerowych.
2. PODZIA£Y OBSZARU
2.1. dopuszczone wydzielenia geodezyjne
2.1.1. Obowi¹zuj¹ zasady wydzieleñ geodezyjnych przedstawione na rysunku zmiany planu.
2.1.2. W granicach obszaru oznaczonego na rysunku
zmiany planu symbolem Z2 dopuszcza siê wydzielenia
geodezyjne pod urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU
3.1.zieleñ
3.1.1. Zieleñ urz¹dzona stanowiæ musi minimum 75%
powierzchni obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem Z2.
3.2.nawierzchnie
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3.2.1. Nawierzchnie, przeznaczone do ruchu pieszego
wykonaæ nale¿y z materia³ów przepuszczaj¹cych wody
opadowe do gruntu.
3.3.miejsca postojowe
3.3.1. Nie dopuszcza siê realizacji.
3.4.ogrodzenia
3.4.1. Nie reguluje siê.
3.5.infrastruktura techniczna
3.5.1. Elementy infrastruktury sieciowej musz¹ byæ w³¹czone do urz¹dzeñ stanowi¹cych elementy systemu obs³uguj¹cego miasto lub jego czêæ.
3.5.2. Nie dopuszcza siê realizacji indywidualnych lub
grupowych oczyszczalni cieków b¹d zbiorników bezodp³ywowych.
3.6.tymczasowe formy zagospodarowania, urz¹dzania
oraz u¿ytkowania obszaru
3.6.1. Nie okrela siê.
3.7.INNE, SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU*
3.7.1. Teren przeznaczony jest do zagospodarowania w
sposób zapewniaj¹cy ogólnodostêpnoæ.
3.7.2. Teren przeznaczony jest do realizacji celów publicznych.
4. POZOSTA£E USTALENIA PLANU
4.1.stawka procentowa
4.1.1. Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem niniejszej zmiany planu ustala siê w wymiarze 0%.
KARTA USTALEÑ DLA OBSZARU
OZNACZONEGO NA RYSUNKU PLANU SYMBOLEM:
K
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3.1.1. Nie reguluje siê.
3.2.nawierzchnie
3.2.1. Nie reguluje siê.
3.3.miejsca postojowe
3.3.1. Nie dopuszcza siê realizacji.
3.4.ogrodzenia
3.4.1. Nie reguluje siê.
3.5.infrastruktura techniczna
3.5.1. Elementy infrastruktury sieciowej musz¹ byæ w³¹czone do urz¹dzeñ stanowi¹cych elementy systemu obs³uguj¹cego miasto lub jego czêæ.
3.6.tymczasowe formy zagospodarowania, urz¹dzania
oraz u¿ytkowania obszaru
3.6.1. Nie okrela siê.
3.7.INNE, SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU*
3.7.1. Na obszarze K1 ustala siê zakaz realizacji obiektów
budowlanych, które mog³yby byæ przyczyn¹ szkodliwych
zmian naturalnych przep³ywów wód lub stanu wód stoj¹cych lub wywiera³y szkodliwy wp³yw na gospodarkê
wodn¹.
4. POZOSTA£E USTALENIA PLANU
4.1.stawka procentowa
4.1.1. Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem niniejszej zmiany planu ustala siê w wymiarze 0%.
KARTA USTALEÑ DLA OBSZARU
OZNACZONEGO NA RYSUNKU PLANU SYMBOLEM:
X

1. PRZEZNACZENIE OBSZARU
1.1.funkcje dopuszczone
1.1 1. Jako obligatoryjn¹ dla obszaru ustala siê funkcjê
cieku wodnego oraz zieleni.
1.1 2. Dopuszcza siê funkcjê obs³ugi in¿ynieryjnej.
1.2.dopuszczone formy zabudowy
1.2.1. Nie dopuszcza siê zabudowy obszaru.
1.3.dopuszczone formy zagospodarowania niezabudowanej czêci obszaru
1.3.1. Zagospodarowanie niezabudowanej czêci obszaru dopuszcza siê w formie:
terenów zieleni, wód powierzchniowych, k³adek i mostów
pieszych i pieszo-jezdnych, dojazdów technicznych na
potrzeby obs³ugi technicznej kana³u i zlokalizowanych na
obszarze jednostki urz¹dzeñ technicznych zwi¹zanych z
kana³em, zrzutów wód deszczowych, oraz niezbêdnych
do w³aciwego funkcjonowania terenów s¹siednich sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem spe³nienia
wymogów ochrony rodowiska i nienaruszania struktury Kana³u M³yñskiego.
2. PODZIA£Y OBSZARU
2.1.dopuszczone wydzielenia geodezyjne
2.1.1. Obowi¹zuj¹ zasady wydzieleñ geodezyjnych przedstawione na rysunku zmiany planu.
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU
3.1.zieleñ

1. PRZEZNACZENIE OBSZARU
1.1.funkcje dopuszczone
1.1.1. W granicach obszaru dopuszcza siê funkcjê obs³ugi komunikacyjnej, funkcjê infrastruktury technicznej oraz
funkcjê zieleni.
1.2.dopuszczone formy zabudowy
1.2.1. Nie dopuszcza siê zabudowy obszarów.
1.3.dopuszczone formy zagospodarowania niezabudowanej czêci obszaru
1.3.1. W granicach obszarów dopuszcza siê realizacjê:
ulic w formie ci¹gów pieszych, sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, zieleni.
2. PODZIA£Y OBSZARU
2.1.dopuszczone wydzielenia geodezyjne
2.1.1. Obowi¹zuj¹ zasady wydzieleñ geodezyjnych przedstawione na rysunku zmiany planu.
2.1.2. Minimaln¹ szerokoæ obszaru w liniach rozgraniczaj¹cych ustala siê na 12 m.
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU
3.1.zieleñ
3.1.1. Nie reguluje siê.
3.2.nawierzchnie
3.2.1. Nawierzchnie, przeznaczone do ruchu pieszego
wykonaæ nale¿y z materia³ów przepuszczaj¹cych wody
opadowe do gruntu.
3.3.miejsca postojowe
3.3.1. Nie dopuszcza siê realizacji.
3.4.ogrodzenia

* w tym: wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego lub kulturowego, prawid³owego gospodarowania zasobami przyrody, ochrony gruntów rolnych i lenych oraz ochrony przed uci¹¿liwociami.

* w tym: wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego lub kulturowego, prawid³owego gospodarowania zasobami przyrody, ochrony gruntów rolnych i lenych oraz ochrony przed uci¹¿liwociami.
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3.4.1. Nie reguluje siê.
3.5.infrastruktura techniczna
3.5.1. Elementy infrastruktury sieciowej musz¹ byæ w³¹czone do urz¹dzeñ stanowi¹cych elementy systemu obs³uguj¹cego miasto lub jego czêæ.
3.5.2. Nie dopuszcza siê realizacji indywidualnych lub
grupowych oczyszczalni cieków b¹d zbiorników bezodp³ywowych.
3.6.tymczasowe formy zagospodarowania, urz¹dzania
oraz u¿ytkowania obszaru
3.6.1. Nie okrela siê.
3.7.INNE, SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU*
3.7.1. Obszar przeznaczony jest do zagospodarowania w
sposób zapewniaj¹cy ogólnodostêpnoæ.
3.7.2. Obszar przeznaczony jest do realizacji celów publicznych.
3.7.3. Ustala siê obowi¹zek realizacji przejcia pieszego
³¹cz¹cego obszar oznaczony na rysunku zmiany planu
symbolem Y1 z obszarem oznaczonym symbolem Z2.
4. POZOSTA£E USTALENIA PLANU
4.1.stawka procentowa
4.1.1. Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem niniejszej zmiany planu ustala siê w wymiarze 0%.
KARTA USTALEÑ DLA OBSZARU
OZNACZONEGO NA RYSUNKU PLANU SYMBOLEM
XY
1. PRZEZNACZENIE OBSZARU
1.1.funkcje dopuszczone
1.1.1. W granicach obszaru dopuszcza siê funkcjê obs³ugi komunikacyjnej, funkcjê infrastruktury technicznej oraz
funkcjê zieleni.
1.2.dopuszczone formy zabudowy
1.2.1. Nie dopuszcza siê zabudowy obszarów.
1.3.dopuszczone formy zagospodarowania niezabudowanej czêci obszaru
1.3.1. Na obszarach dopuszcza siê realizacjê: ulic w formie ci¹gów pieszo-jezdnych, sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, obiektów ma³ej architektury, zieleni.
2. PODZIA£Y OBSZARU
2.1.dopuszczone wydzielenia geodezyjne
2.1.1. Obowi¹zuj¹ zasady wydzieleñ geodezyjnych przedstawione na rysunku zmiany planu.
2.1.2. Minimaln¹ szerokoæ obszaru w liniach rozgraniczaj¹cych ustala siê na 12 m.
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU
3.1.zieleñ
3.1.1. Nie reguluje siê.
3.2.nawierzchnie
3.2.1. Nawierzchnie, przeznaczone do ruchu pieszo-jezdnego wykonaæ nale¿y jako nawierzchnie rozbieralne.
3.3.miejsca postojowe
3.3.1. Nie reguluje siê.
3.4.ogrodzenia
3.4.1. Nie reguluje siê.
3.5.infrastruktura techniczna
* w tym: wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego lub kulturowego, prawid³owego gospodarowania zasobami przyrody, ochrony gruntów rolnych i lenych oraz ochrony przed uci¹¿liwociami.
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3.5.1. Elementy podziemnej infrastruktury sieciowej musz¹ byæ w³¹czone do urz¹dzeñ stanowi¹cych elementy
systemu obs³uguj¹cego miasto lub jego czêæ.
3.5.2. Wody opadowe z terenów przeznaczonych dla ruchu pieszo-jezdnego winny byæ odprowadzone do miejskiej kanalizacji deszczowej a przed zrzutem do odbiornika winny byæ oczyszczone ze zwi¹zków ropopochodnych.
3.5.3. Nie dopuszcza siê realizacji indywidualnych lub
grupowych oczyszczalni cieków b¹d zbiorników bezodp³ywowych.
3.6.tymczasowe formy zagospodarowania, urz¹dzania
oraz u¿ytkowania obszaru
3.6.1. Nie okrela siê.
3.7.INNE, SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU*
3.7.1. Obszar przeznaczony jest do zagospodarowania w
sposób zapewniaj¹cy ogólnodostêpnoæ.
3.7.2. Obszar przeznaczony jest do realizacji celów publicznych.
3.7.3. Ustala siê obowi¹zek realizacji przejcia pieszego
³¹cz¹cego obszar oznaczony na rysunku zmiany planu
symbolem Y2 z obszarem oznaczonym symbolem Y1.
3.7.4. Wjazd na obszar oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem XY dopuszcza siê wy³¹cznie z obszaru oznaczonego symbolem Y1.
4. POZOSTA£E USTALENIA PLANU
4.1.stawka procentowa
4.1.1. Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem niniejszej zmiany planu ustala siê w wymiarze 0%.
KARTA USTALEÑ DLA OBSZARU
OZNACZONEGO NA RYSUNKU PLANU SYMBOLEM
Y1
1. PRZEZNACZENIE OBSZARU
1.1.funkcje dopuszczone
1.1.1. Jako obligatoryjn¹ dla obszarów ustala siê funkcjê
obs³ugi komunikacyjnej.
1.1.2. Dopuszcza siê funkcjê obs³ugi in¿ynieryjnej.
1.2.dopuszczone formy zabudowy
1.2.1. Nie dopuszcza siê zabudowy obszarów.
1.3.dopuszczone formy zagospodarowania niezabudowanej czêci obszaru
1.3.1. Na obszarach dopuszcza siê realizacjê: ulic klasyfikowanych jako ulice dojazdowe  D1/2, sieci i urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej, obiektów ma³ej architektury
oraz zieleni.
2. PODZIA£Y OBSZARU
2.1.dopuszczone wydzielenia geodezyjne
2.1.1. Obowi¹zuj¹ zasady wydzieleñ geodezyjnych przedstawione na rysunku zmiany planu.
2.1.2. Minimaln¹ szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych
ustala siê na 12 m.
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU
3.1.zieleñ
3.1.1. Nie reguluje siê.
3.2.nawierzchnie
3.2.1. Nie reguluje siê.
3.3.miejsca postojowe
3.3.1. Nie reguluje siê.
3.4.ogrodzenia
3.4.1. Nie reguluje siê.
3.5.infrastruktura techniczna
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3.5.1. Elementy infrastruktury sieciowej musz¹ byæ w³¹czone do urz¹dzeñ stanowi¹cych elementy systemu obs³uguj¹cego miasto lub jego czêæ.
3.5.2. Wody opadowe z terenów przeznaczonych dla ruchu jezdnego winny byæ odprowadzone do miejskiej kanalizacji deszczowej a przed zrzutem do odbiornika winny byæ oczyszczone ze zwi¹zków ropopochodnych.
3.6.tymczasowe formy zagospodarowania, urz¹dzania
oraz u¿ytkowania obszaru
3.6.1. Nie okrela siê.
3.7.INNE, SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU*
3.7.1. Obszar przeznaczony jest do zagospodarowania w
sposób zapewniaj¹cy ogólnodostêpnoæ.
3.7.2. Obszar przeznaczony jest do realizacji celów publicznych.
4. POZOSTA£E USTALENIA PLANU
4.1.stawka procentowa
4.1.1. Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem niniejszej zmiany planu ustala siê w wymiarze 0%.
KARTA USTALEÑ DLA OBSZARU
OZNACZONEGO NA RYSUNKU PLANU SYMBOLEM
Y2
1. PRZEZNACZENIE OBSZARU
1.1.funkcje dopuszczone
1.1.1. Jako obligatoryjn¹ dla obszarów ustala siê funkcjê
obs³ugi komunikacyjnej.
1.1.2. Dopuszcza siê funkcjê obs³ugi in¿ynieryjnej.
1.2.dopuszczone formy zabudowy
1.2.1. Nie dopuszcza siê zabudowy obszarów.
1.3.dopuszczone formy zagospodarowania niezabudowanej czêci obszaru
1.3.1. Na obszarze dopuszcza siê realizacjê: ulicy klasyfikowanej jako ulica zbiorcza  Z1/2, niezbêdnych sieci
i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej oraz zieleni.
2. PODZIA£Y OBSZARU
2.1.dopuszczone wydzielenia geodezyjne
2.1.1. Obowi¹zuj¹ zasady wydzieleñ geodezyjnych przedstawione na rysunku zmiany planu.
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU
3.1.zieleñ
3.1.1. Nie reguluje siê.
3.2.nawierzchnie
3.2.1. Nie reguluje siê.
3.3.miejsca postojowe
3.3.1. Nie dopuszcza siê realizacji.
3.4.ogrodzenia
3.4.1. Nie reguluje siê.
3.5.infrastruktura techniczna
3.5.1. Elementy infrastruktury sieciowej musz¹ byæ w³¹czone do urz¹dzeñ stanowi¹cych elementy systemu obs³uguj¹cego miasto lub jego czêæ.
3.5.2. Wody opadowe z terenów przeznaczonych dla ruchu jezdnego winny byæ odprowadzone do miejskiej kanalizacji deszczowej a przed zrzutem do odbiornika winny byæ oczyszczone ze zwi¹zków ropopochodnych.
* w tym: wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego lub kulturowego, prawid³owego gospodarowania zasobami przyrody, ochrony gruntów rolnych i lenych oraz ochrony przed uci¹¿liwociami.

3.6.tymczasowe formy zagospodarowania, urz¹dzania
oraz u¿ytkowania obszaru
3.6.1. Nie okrela siê.
3.7.INNE, SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU*
3.7.1. Obszar przeznaczony jest do zagospodarowania w
sposób zapewniaj¹cy ogólnodostêpnoæ.
3.7.2. Obszar przeznaczony jest do realizacji celów publicznych.
4. POZOSTA£E USTALENIA PLANU
4. 1. stawka procentowa
4.1.1. Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem niniejszej zmiany planu ustala siê w wymiarze 0%.
§5
1. Zobowi¹zuje siê Prezydenta Miasta Tczewa do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego;
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres
14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Tczewie;
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie
i wydanie z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na
zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
W granicach obowi¹zywania ustaleñ niniejszej zmiany
planu traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa uchwalony uchwa³¹
Nr VII/41/94 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 1 grudnia
1994 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa
og³oszon¹ w Dz. Urz. Woj. Gd. Z 1994 r. Nr 32, poz. 169
z dnia 2 grudnia 1994 r.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 ust. 1, który wchodzi w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Tczewie
Z. Drewa
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UCHWA£A Nr V/29/2003
Rady Powiatu Kwidzyñskiego
z dnia 27 stycznia 2003 r.
w sprawie uchwalenia statutu powiatu kwidzyñskiego.
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Nr 142
poz. 1592 z pó. zm.) Rada Powiatu, uchwala, co nastêpuje:
* w tym: wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego lub kulturowego, prawid³owego gospodarowania zasobami przyrody, ochrony gruntów rolnych i lenych oraz ochrony przed uci¹¿liwociami.
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

§1

§5

Przyjmuje siê statut powiatu kwidzyñskiego w brzmieniu okrelonym w za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y.

1. Do zakresu dzia³ania powiatu nale¿y wykonywanie
okrelonych ustawami zadañ publicznych o charakterze ponadgminnym.
2. Do zakresu dzia³añ powiatu, o którym mowa w ust. 1,
nale¿y równie¿ wykonywanie zadañ powiatowych
s³u¿b, inspekcji i stra¿y.
3. Powiat wykonuje tak¿e zadania z zakresu administracji
rz¹dowej, je¿eli ustawy okrelaj¹ te sprawy jako nale¿¹ce do zakresu dzia³ania powiatu.

§2
Po wejciu w ¿ycie niniejszego statutu trac¹ moc
uchwa³a Nr II/12/98 z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Powiatu Kwidzyñskiego, (Dz. U. W. P.
Nr 4 poz. 9), uchwa³a Nr XI/70/99 z dnia 4 padziernika
1999 r. w sprawie zmian Statutu Powiatu Kwidzyñskiego
(Dz. U. W. P. Nr 17 poz. 66), uchwa³a Nr XIV/99/1999 z dnia
29 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu
Kwidzyñskiego (Dz. U. W. P Nr 2 poz. 14), uchwa³a
Nr XXVI/177/2000 z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie
wprowadzenia zmian do statutu powiatu kwidzyñskiego
(Dz. U. W. P. Nr 3, poz. 16), uchwa³a Nr XXXIX/271/2001
z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian
do statutu powiatu kwidzyñskiego (Dz. U. W. P. Nr 86,
poz. 1104).
§3
Statut wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady powiatu
J. Godzik
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y V/29/2003
z sesji kwidzyñskiego
Rady Powiatu Kwidzyñskiego
z dnia 27 stycznia 2003 r.
STATUT POWIATU KWIDZYÑSKIEGO
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1
Powiat kwidzyñski, zwany dalej powiatem, stanowi
tworzon¹ przez mieszkañców powiatu lokaln¹ wspólnotê samorz¹dow¹ oraz terytorium obejmuj¹ce:
1) miasto Kwidzyn,
2) miasto i gminê Prabuty,
3) gminy: Gardeja, Kwidzyn, Ryjewo, Sadlinki.
§2
Siedzib¹ w³adz powiatu jest miasto Kwidzyn.
§3
1. Powiat ma osobowoæ prawn¹.
2. Powiat wykonuje okrelone ustawami zadania publiczne w imieniu w³asnym i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ.
3. Samodzielnoæ powiatu podlega ochronie s¹dowej.
§4
Powiat posiada herb, którego wzór okrela za³¹cznik
Nr 1 do Uchwa³y Nr VIII/46/1999 r. Rady Powiatu Kwidzyñskiego z dnia 7 czerwca 1999 r. w sprawie ustanowienia
herbu Powiatu Kwidzyñskiego. Powiat posiada flagê, której wzór z opisem zawiera za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y
Nr XXIX/298/2000 r. Rady Powiatu w Kwidzynie z dnia
27 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia flagi Powiatu
Kwidzyñskiego.

§6
1. W celu wykonywania zadañ powiat mo¿e tworzyæ jednostki organizacyjne i zawieraæ umowy z innymi podmiotami.
2. Powiat nie mo¿e prowadziæ dzia³alnoci gospodarczej,
wykraczaj¹cej poza zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej.
3. Tworzenie jednostek organizacyjnych, o których mowa
w pkt1, nastêpuje w drodze uchwa³y rady powiatu.
Rozdzia³ 2
Organy powiatu
§7
1. Organami powiatu kwidzyñskiego s¹:
1) rada powiatu,
2) zarz¹d powiatu.
Rada powiatu
§8
1. Rada powiatu jest organem stanowi¹cym i kontrolnym
powiatu, z zastrze¿eniem przepisów o referendum powiatowym.
2. Kadencja rady trwa 4 lata, licz¹c od dnia wyborów.
3. Radni s¹ wybierani w wyborach bezporednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady powiatu
okrela ustawa.
4. W sk³ad rady powiatu wchodzi 21 radnych.
§9
Do wy³¹cznej w³aciwoci rady powiatu w szczególnoci nale¿y:
1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
2) wybór i odwo³anie starosty oraz ustalanie jego wynagrodzenia,
3) wybór i odwo³anie na wniosek starosty cz³onków zarz¹du w tym wicestarosty,
4) powo³ywanie i odwo³anie, na wniosek starosty, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu,
5) stanowienie o kierunkach dzia³ania zarz¹du oraz rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci zarz¹du, w
tym z dzia³alnoci finansowej,
6) uchwalanie bud¿etu powiatu,
7) rozpatrywanie sprawozdañ z wykonania bud¿etu
oraz podejmowanie uchwa³y w sprawie udzielenia
lub nieudzielenia absolutorium dla zarz¹du z tego
tytu³u,
8) podejmowanie uchwa³ w sprawach wysokoci podatków i op³at w granicach okrelonych ustawami,
9) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych
powiatu, a dotycz¹cych:
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a) zasad nabycia, zbycia i obci¹¿ania nieruchomoci
oraz ich wydzier¿awiania lub wynajmowania na
okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, o ile przepisy ustaw nie
stanowi¹ inaczej,
b) emitowania obligacji oraz okrelenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
c) zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych, zaci¹gniêtych przez
zarz¹d oraz maksymalnej wysokoci po¿yczek i porêczeñ udzielanych przez zarz¹d w roku bud¿etowym,
e) zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji
i remontów o wartoci przekraczaj¹cej granicê ustalon¹ corocznie przez radê,
f) tworzenia i przystêpowania do zwi¹zków, stowarzyszeñ, fundacji i spó³dzielni oraz ich rozwi¹zywania lub wystêpowania z nich,
g) tworzenia i przystêpowania do spó³ek, ich rozwi¹zywania wystêpowania z nich oraz okrelania zasad wnoszenia wk³adów, obejmowania, nabywania i zbywania udzia³ów i akcji,
h) wspó³dzia³ania z innymi powiatami i gminami, je¿eli zwi¹zane jest to z koniecznoci¹ wydzielenia
maj¹tku,
i) tworzenia, przekszta³cania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposa¿enia ich w maj¹tek,
10) okrelanie wysokoci sumy, do której zarz¹d mo¿e
samodzielnie zaci¹gn¹æ zobowi¹zania,
11) podejmowanie uchwa³ w sprawach herbu powiatu
i flagi powiatu,
12) podejmowanie uchwa³ w innych sprawach, zastrze¿onych ustawami do kompetencji rady powiatu.
§ 10
1. Uchwa³y rady powiatu s¹ podejmowane zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu rady, w g³osowaniu jawnym, chyba
¿e przepisy ustawy stanowi¹ inaczej.
2. Uchwa³ê w sprawie absolutorium rada powiatu podejmuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego
sk³adu rady.
3. Odrzucenie w g³osowaniu uchwa³y w sprawie udzielenia absolutorium jest równoznaczne z przyjêciem
uchwa³y o nieudzieleniu zarz¹dowi absolutorium.
4. Uchwa³a rady powiatu w sprawie nieudzielenia zarz¹dowi absolutorium jest równoznaczna ze z³o¿eniem
wniosku o odwo³anie zarz¹du, chyba ¿e po zakoñczeniu roku bud¿etowego zarz¹d powiatu zosta³ odwo³any z innej przyczyny.
5. Rada Powiatu rozpoznaje sprawê odwo³ania zarz¹du z
przyczyn, o której mowa w pkt 4, na sesji zwo³anej nie
wczeniej ni¿ po wp³ywie 14 dni od podjêcia uchwa³y
w sprawie nieudzielenia zarz¹dowi absolutorium.
Po zapoznaniu siê z opiniami:
a) komisji rewizyjnej w sprawie wykonania bud¿etu,
b) regionalnej izby obrachunkowej w sprawie wniosku
komisji rewizyjnej o udzieleniu absolutorium dla zarz¹du,
c) uchwa³y regionalnej izby obrachunkowej w sprawie
uchwa³y rady powiatu o nieudzieleniu zarz¹dowi absolutorium. Rada powiatu mo¿e odwo³aæ zarz¹d
wiêkszoci¹ co najmniej 3/5 ustawowego sk³adu
rady w g³osowaniu tajnym.

§ 11
1. Rada powiatu wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego i dwóch wiceprzewodnicz¹cych bezwzglêdn¹
wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy
ustawowego sk³adu rady, w g³osowaniu tajnym.
2. Radny, wchodz¹cy w sk³ad zarz¹du powiatu, nie mo¿e
pe³niæ funkcji, o których mowa w pkt 1.
3. Wy³¹cznym zadaniem przewodnicz¹cego jest organizowanie pracy rady powiatu oraz prowadzenie jej obrad. W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego
jego zadania wykonuje wiceprzewodnicz¹cy wskazany przez przewodnicz¹cego. W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego rady i niewskazania wiceprzewodnicz¹cego, zadania przewodnicz¹cego wykonuje
wiceprzewodnicz¹cy najstarszy wiekiem.
4. Przewodnicz¹cy rady zwo³uje raz w miesi¹cu wspólne
spotkania przewodnicz¹cych komisji rady powiatu,
komisji statutowej, zarz¹du powiatu i przewodnicz¹cych klubów i kó³ radnych.
5. Odwo³anie przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego rady powiatu nastêpuje na wniosek co najmniej 1/
4; ustawowego sk³adu rady, w trybie okrelonym w
pkt 1.
6. W przypadku rezygnacji przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego rada podejmuje uchwa³ê w sprawie przyjêcia tej rezygnacji zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
nie póniej ni¿ w ci¹gu jednego miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji.
7. Niepodjêcie uchwa³y o której mowa w pkt 6, w ci¹gu 1
miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji przez radê z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym powinna byæ podjêta
uchwa³a.
8. Fakt, o którym mowa w pkt 7, odnotowuje siê w protokole najbli¿szej sesji zwyczajnej rady.
§ 12
1. Rada powiatu obraduje na sesjach zwo³anych przez
przewodnicz¹cego zgodnie z potrzeb¹ nie rzadziej ni¿
raz na kwarta³.
2. Na wniosek co najmniej 1/4; ustawowego sk³adu rady,
zarz¹du lub starosty przewodnicz¹cy jest zobowi¹zany zwo³aæ sesjê w ci¹gu 7 dni od dnia z³o¿enia wniosku. Sesja ta powinna siê odbyæ nie póniej ni¿ w ci¹gu 15 dni od wp³ywu wniosku.
3. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej rady zwo³uje przewodnicz¹cy rady poprzedniej kadencji w ci¹gu 7 dni po
og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad powiatów na obszarze ca³ego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu wyników wyborów do rady powiatu.
4. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej rady, do czasu wyboru
przewodnicz¹cego rady, prowadzi najstarszy wiekiem
radny, obecny na sesji.
§ 13
1. Przewodnicz¹cy rady powiatu zwo³uje sesje rady.
2. O sesji zawiadamia siê wszystkich radnych co najmniej
na 7 dni przed terminem rozpoczêcia obrad. Zawiadomienie powinno zawieraæ:
1) miejsce, dzieñ i godzinê rozpoczêcia sesji,
2) projekt porz¹dku obrad wraz projektami uchwa³.
3. Materia³y na sesjê, w szczególnoci projekty uchwa³,
dorêcza siê najpóniej na 7 dni przed rozpoczêciem
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sesji, z tym ¿e materia³y na sesjê, której przedmiotem
jest uchwalenie bud¿etu powiatu oraz rozpatrzenie
sprawozdania z wykonania bud¿etu, dorêcza siê radnym co najmniej na 14 dni przed rozpoczêciem sesji.
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5. W protokole z obrad rady odnotowuje siê przerwanie
obrad, o którym mowa w pkt 3, imiona i nazwiska nieobecnych radnych oraz radnych, którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich zakoñczeniem.

§ 14

§ 17

1. Rada powiatu rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa³ wszystkie sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okrelone w ustawie o samorz¹dzie powiatowym oraz w innych ustawach, a tak¿e w przepisach
wydanych na podstawie ustaw.
2. Rada powiatu, w formie uchwa³, wyra¿a opinie i zajmuje stanowisko w sprawach zwi¹zanych z realizacj¹
kompetencji stanowi¹cych i kontrolnych.
3. Rada powiatu mo¿e uchyliæ ka¿d¹ wczeniej podjêt¹
uchwa³ê.

1. Rada powiatu rozpoczyna obrady w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³ady rady.
2. W przypadku gdy liczba radnych obecnych na sesji
zmniejszy siê poni¿ej po³owy ustawowego sk³adu rady,
przewodnicz¹cy rady nie musi przerywaæ obrad, niemo¿liwe jest jednak wówczas podejmowanie uchwa³.
3. Przewodnicz¹cy rady powiatu otwiera, prowadzi i zamyka sesje rady.
4. Otwarcie sesji rady powiatu nastêpuje wraz z wypowiedzeniem przez przewodnicz¹cego rady formu³y: 
Otwieram obrady sesji rady powiatu.
5. Po otwarciu sesji przewodnicz¹cy rady:
1) stwierdza na podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad,
2) przedstawia projekt porz¹dku obrad; wniosek o uzupe³nienie lub zmianê projektu porz¹dku obrad mo¿e
z³o¿yæ radny, komisja, klub radnych lub ko³o albo
zarz¹d powiatu.
3) poddaje pod g³osowanie porz¹dek obrad oraz wnioski, o których mowa w pkt 2.
6. Rada mo¿e uchwaliæ w trakcie obrad uzupe³nienie lub
zmianê porz¹dku obrad wy³¹cznie z wa¿nych powodów na wniosek przewodnicz¹cego rady, komisji lub
zarz¹du. Zmianê t¹ przyjmuje siê bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu rady.
7. Porz¹dek obrad ka¿dej zwyczajnej sesji powinien obejmowaæ w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie starosty z dzia³alnoci zarz¹du pomiêdzy sesjami,
3) rozpatrzenie projektów uchwa³ oraz podjêcie uchwa³,
4) interpelacje i zapytania radnych,
5) wnioski i owiadczenia radnych.
8. Zamkniêcie obrad sesji rady powiatu nastêpuje po
wypowiedzeniu przez przewodnicz¹cego rady formu³y: Zamykam obrady sesji rady powiatu.

§ 15
1. Przed ka¿d¹ sesj¹ przewodnicz¹cy rady powiatu, po
zasiêgniêciu opinii starosty, ustala listê goci zaproszonych na sesjê.
2. W sesjach rady powiatu mog¹ uczestniczyæ, z g³osem
doradczym, sekretarz i skarbnik powiatu.
3. Do udzia³u w sesjach rady powiatu mog¹ zostaæ zobowi¹zani kierownicy powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz innych jednostek organizacyjnych powiatu.
4. Zarz¹d powiatu jest obowi¹zany udzieliæ wszelkiej pomocy w przygotowaniu i obs³udze sesji rady powiatu.
§ 16
1. Sesje rady powiatu s¹ jawne. Jawnoæ sesji zapewnia
siê przez:
1) umo¿liwienie mieszkañcom wstêpu na sale obrad,
obserwowania sesji,
2) umo¿liwienie prasie, radiu i telewizji sporz¹dzania
sprawozdañ z sesji.
Publicznoæ i dziennikarze maj¹ prawo do rejestracji dwiêku i obrazu z przebiegu sesji po poinformowaniu o tym zamiarze przewodnicz¹cego rady przed
rozpoczêciem sesji. Przewodnicz¹cy rady powy¿sz¹
wiadomoæ przekazuje radnym zgromadzonym na
sesji bezporednio po jej otrzymaniu. Jawnoæ sesji lub jej czêci mo¿e byæ wy³¹czona w przypadku
gdy ograniczenie to wynika z ustaw. Wy³¹czenie to
mo¿e nast¹piæ na wniosek 5 radnych lub zarz¹du
powiatu. Wniosek ten wymaga podjêcia uchwa³y
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym.
2. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie sesji rady powiatu powinno zostaæ podane do publicznej wiadomoci poprzez og³oszenie.
3. Porz¹dek obrad sesji rady powiatu powinien zostaæ
wyczerpany na jednym posiedzeniu. Na wniosek przewodnicz¹cego rady lub radnego rady powiatu mo¿na
postanowiæ o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu
w innym terminie, w celu dokoñczenia tej samej sesji.
Uchwa³ê w tej sprawie przyjmuje siê bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu rady.
4. O przerwaniu obrad, zgodnie z pkt 3, rada powiatu
mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoci jego rozszerzenia, potrzebê dostarczenia dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce radzie powiatu podejmowanie
uchwa³.

§ 18
1. Interpelacje i zapytania radnych kieruje siê odpowiednio do zarz¹du powiatu albo komisji rady za porednictwem przewodnicz¹cego rady.
2. Interpelacjê sk³ada siê w sprawach zasadniczych dla
powiatu.
3. Radni mog¹ sk³adaæ interpelacje na sesji lub miêdzy
sesjami.
4. Odpowied na interpelacjê jest udzielana ustnie na sesji lub pisemnie w ci¹gu 14 dni od daty z³o¿enia.
§ 19
1. Zapytania sk³ada siê w sprawach dotycz¹cych bie¿¹cych problemów powiatu.
2. Do odpowiedzi na zapytania radnych stosuje siê przepisy § 18 pkt 3 i 4.
§ 20
1. Przewodnicz¹cy rady powiatu prowadzi obrady zgodnie z uchwalonym porz¹dkiem obrad. Otwiera i zamyka dyskusjê, nad ka¿dym z punktów porz¹dku obrad.
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2. Radny zabiera g³os po uzyskaniu zezwolenia przewodnicz¹cego rady.
3. Przewodnicz¹cy rady mo¿e odbieraæ g³os w ka¿dej
chwili obrad.
4. Przewodnicz¹cy rady mo¿e udzieliæ g³osu osobom zaproszonym na sesjê rady.

4. Projekty uchwa³ zg³aszane przez podmioty wymienione w pkt 1 ppkt 1-4 wymagaj¹ zaopiniowania przez zarz¹d powiatu.
5. Po zakoñczeniu procedury wymienionej w niniejszym
paragrafie projekt uchwa³y przekazuje siê przewodnicz¹cemu rady.

§ 21

§ 25

1. Przewodnicz¹cy rady powiatu czuwa nad sprawnym
przebiegiem obrad, a zw³aszcza w odniesieniu do wyst¹pieñ radnych i innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Je¿eli treæ, sposób wyst¹pienia albo zachowanie radnego zak³óca porz¹dek obrad lub powagê sesji, przewodnicz¹cy rady, po zwróceniu uwagi, mo¿e odebraæ
mu g³os. Fakt ten odnotuje siê w protokole sesji.
3. Przepis pkt 2 stosuje siê odpowiednio do osób uczestnicz¹cych w sesji rady.
4. Przewodnicz¹cy rady, po uprzednim zwróceniu uwagi, mo¿e nakazaæ opuszczenie sali obrad osobom spoza sk³adu rady, które swoim zachowaniem zak³ócaj¹
porz¹dek obrad lub naruszaj¹ powagê sesji.

1. Projekt uchwa³y powinien zawieraæ:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) przepisy reguluj¹ce sprawy bêd¹ce przedmiotem
uchwa³y,
4) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y,
5) okrelenie terminu wejcia w ¿ycie uchwa³y.
2. Do projektu uchwa³y winno siê do³¹czyæ uzasadnienie
zawieraj¹ce w szczególnoci: wskazanie potrzeb podjêcia uchwa³y, oczekiwane skutki spo³eczne oraz skutki finansowe uchwa³y i ród³a ich pokrycia.

§ 22
1. Przewodnicz¹cy rady powiatu udziela g³osu w kolejnoci zg³oszeñ.
2. Przewodnicz¹cy rady powiaty udziela g³osu poza kolejnoci¹ w sprawie wniosków o charakterze formalnym, w szczególnoci dotycz¹cych:
1) sprawdzania quorum,
2) zmiany lub uzupe³nienia porz¹dku obrad,
3) ograniczenia czasu wyst¹pieñ mówców,
4) zakoñczenia wyst¹pieñ,
5) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
6) zarz¹dzenia przerwy,
7) odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
8) przeliczenia g³osów,
9) przestrzegania porz¹dku obrad.
§ 23
1. Przewodnicz¹cy rady zamyka dyskusjê po wyczerpaniu listy mówców. W razie potrzeby przewodnicz¹cy
mo¿e zarz¹dziæ przerwê w celu umo¿liwienia w³aciwej komisji lub zarz¹dowi powiatu zajêcia stanowiska
wobec zg³oszonych wniosków, albo przygotowania
poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwa³y lub
dokumentach.
2. Po zamkniêciu dyskusji przewodnicz¹cy rady rozpoczyna procedurê g³osowania. Przed zarz¹dzeniem g³osowania radny mo¿e zabraæ g³os tylko w celu zg³oszenia i uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub
porz¹dku g³osowania.
§ 24
1. Z inicjatyw¹ podjêcia okrelonej uchwa³y mog¹ wyst¹piæ:
1) grupa co najmniej 7 radnych,
2) Przewodnicz¹cy rady,
3) klub radnych, lub ko³o radnych,
4) komisja rady,
5) zarz¹d powiatu.
2. Zg³aszany projekt uchwa³y, o którym mowa w pkt 1
ppkt 1-5 musi spe³niaæ wymogi § 25
3. Projekty uchwa³, o których mowa w pkt 1 ppkt 1-5 powinny byæ zaopiniowane przez w³aciwe komisje rady.

§ 26
1. Uchwa³y rady powiatu podpisuje przewodnicz¹cy rady.
2. W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego rady
powiatu uchwa³y podpisuje wiceprzewodnicz¹cy rady
prowadz¹cy sesjê.
§ 27
1. Podjêtym uchwa³om nadaje siê kolejne numery, podaj¹c cyframi rzymskimi numery sesji, cyframi arabskimi
numery uchwa³y oraz rok podjêcia uchwa³y, i datê sesji, na której zosta³a przyjêta.
2. Uchwa³y ewidencjonuje siê w rejestrze uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji rady powiatu. Rejestr uchwa³ prowadzi starosta.
3. Starosta zobowi¹zany jest do przed³o¿enia wojewodzie
uchwa³ rady w ci¹gu 7 dni od dnia podjêcia. Uchwa³a
organu powiatu w sprawie wydania przepisów porz¹dkowych podlega niezw³ocznemu przekazaniu.
4. Starosta przedk³ada regionalnej izbie obrachunkowej
na zasadach okrelonych w pkt 3:
1) uchwa³ê bud¿etow¹,
2) uchwa³ê w sprawie absolutorium dla zarz¹du,
3) inne uchwa³y objête zakresem dzia³ania izby.
5. Uchwa³y rady powiatu s¹ umieszczane na tablicy og³oszeñ w starostwie oraz na stronie internetowej, a gdy
przepisy prawa tego wymagaj¹, og³asza siê je w dzienniku urzêdowym województwa.
§ 28
1. Powiatowe przepisy porz¹dkowe og³asza siê przez ich
publikacjê w rodkach masowego przekazu oraz w drodze obwieszczeñ. Przepisy te wchodz¹ w ¿ycie z dniem
ich og³oszenia.
2. Powiatowe przepisy porz¹dkowe podlegaj¹ tak¿e og³oszeniu w dzienniku urzêdowym województwa pomorskiego.
§ 29
Starostwo powiatowe gromadzi i udostêpnia w swojej siedzibie zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat.
§ 30
1. G³osowanie na sesji mo¿e byæ:
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a) jawne,
b) tajne.
Radny w czasie g³osowania ma prawo do g³osu:
a) za,
b) przeciw,
c) wstrzymuj¹cego siê.
Przed g³osowaniem nad projektem uchwa³y przewodnicz¹cy prowadz¹cy sesjê odczytuje treæ projektu
uchwa³y.
W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej zamyka listê kandydatów, a nastêpnie zarz¹dza g³osowanie.
Przepis pkt 4 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pimie.
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2. Rada rozstrzyga o powtórzeniu g³osowania na wniosek przewodnicz¹cego rady lub pisemny wniosek 5 radnych, bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego
sk³adu rady.
3. Wniosek o powtórzenie g³osowania zg³asza siê w czasie sesji, na której odby³o siê g³osowanie uchwa³y maj¹cej podlegaæ powtórzeniu.
§ 35
1. W przypadku ujawnienia oczywistego b³êdu pisarskiego lub merytorycznego w podjêtej uchwale, dopuszczalne jest powtórzenie g³osowania tej uchwa³y na zasadach okrelonych w § 34
2. Powtórzenie g³osowania uchwa³y, o której mowa w
pkt1, mo¿e nast¹piæ na tej samej sesji na której podjêto uchwa³ê zawieraj¹c¹ b³¹d pisarski lub na najbli¿szej
sesji.

§ 31

§ 36

1. W g³osowaniu jawnym radni g³osuj¹ przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne przeprowadza i wszystkie g³osy
oblicza przewodnicz¹cy rady powiatu.
3. Wyniki g³osowania jawnego og³asza przewodnicz¹cy
rady powiatu.
4. Wyniki g³osowania jawnego odnotowuje siê w protokole sesji.

1. Z przebiegu sesji rady powiatu sporz¹dza siê protokó³.
2. Protokó³ z sesji rady powiatu powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) okrelone numery, daty i miejsce odbywania sesji,
godzinê jej rozpoczêcia i zakoñczenia, imiona i nazwiska przewodnicz¹cego rady i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
2) stwierdzenie prawomocnoci obrad,
3) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
4) uchwalony porz¹dek obrad,
5) przebieg obrad, a w szczególnoci: treæ lub streszczenie wyst¹pieñ, teksty zg³oszonych i uchwalonych
wniosków, odnotowanie zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
6) przebieg g³osowania i jego wyniki,
7) podpis przewodnicz¹cego rady i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
3. Do protoko³u do³¹cza siê: listê obecnoci radnych, listê zaproszonych goci obecnych na sesji, teksty
uchwa³ przyjêtych przez radê, protoko³y g³osowañ tajnych, zg³oszone na pimie wnioski, usprawiedliwienie
osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce przewodnicz¹cego rady oraz pe³ne zapisy obrad na tamach magnetofonowych.
4. Protokó³ z poprzedniej sesji rady powiatu jest przyjmowany na nastêpnej sesji. Poprawki i uzupe³nienia
do protoko³u powinny byæ wnoszone przez radnych
najpóniej na jeden dzieñ przed nastêpn¹ sesj¹.
5. Tamy z nagraniami obrad sesji przechowuje siê w starostwie jeden rok, a z nagraniem obrad sesji w sprawie udzielenia absolutorium przez okres kadencji rady.
6. Odpis protoko³u obrad sesji dorêcza siê zarz¹dowi w
ci¹gu 7 dni po zamkniêciu sesji. Wyci¹gi z protoko³u
dorêcza siê w ci¹gu 7 dni po zamkniêciu sesji tym jednostkom, które s¹ nimi zainteresowane lub zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ.

§ 32
1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ na kartkach opatrzonych pieczêci¹ rady.
2. G³osowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna
wybrana przez radê powiatu sporód radnych. Komisja skrutacyjna wybiera przewodnicz¹cego komisji.
3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
4. Przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej og³asza wyniki
g³osowania tajnego niezw³ocznie po ich ustaleniu.
5. Z g³osowania tajnego komisja skrutacyjna sporz¹dza
protokó³, który stanowi za³¹cznik do protoko³u sesji.
§ 33
1. Zwyk³a wiêkszoæ g³osów oznacza, ¿e przyjêty zostaje
wniosek, który uzyska³ najwiêksz¹ iloæ g³osów za.
G³osów niewa¿nych lub wstrzymuj¹cych siê nie dolicza siê do ¿adnej z grup g³osuj¹cych. W przypadku
równej liczby g³osów za i przeciw rozstrzygaj¹ce
znaczenie ma g³os przewodnicz¹cego prowadz¹cego
sesjê rady powiatu.
2. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów oznacza, ¿e przyjêty
zostaje wniosek, który uzyska³ co najmniej o jeden g³os
wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów,
tzn. przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê. W razie parzystej liczby wa¿nie oddanych g³osów bezwzglêdn¹ wiêkszoæ stanowi 50% wa¿nie oddanych g³osów plus 1
wa¿nie oddany g³os. W razie nieparzystej liczby wa¿nie oddanych g³osów bezwzglêdn¹ wiêkszoæ g³osów
stanowi pierwsza liczba ca³kowita, przewy¿szaj¹ca
po³owê wa¿nie oddanych g³osów.
§ 34
1. W razie gdy wynik g³osowania jawnego budzi uzasadnione w¹tpliwoci, rada mo¿e dokonaæ powtórzenia
g³osowania.

§ 37
1. Ka¿dy obywatel ma prawo wgl¹du do ka¿dego protoko³u sesji rady powiatu.
2. Z ¿¹daniem, o którym mowa w pkt 1 obywatel mo¿e
wyst¹piæ nie wczeniej jak ósmego dnia od zakoñczenia sesji rady powiatu.
3. Z udostêpnianych protoko³ów usuwa siê te fragmen-
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ty, które zosta³y wy³¹czone uchwa³¹ rady z jawnoci
obrad lub ich wy³¹czenie wynika z mocy innych ustaw.
Do wgl¹du s³u¿y kserokopia protoko³u spe³niaj¹ca
warunki, o których mowa w pkt 3 i potwierdzona za
zgodnoæ z orygina³em. Zgodnoæ z orygina³em potwierdza sekretarz powiatu lub upowa¿niony przez niego pracownik.
Udostêpnianie tych protoko³ów odbywa siê w starostwie w obecnoci pracownika.
Obywatel mo¿e przegl¹daæ udostêpnione protoko³y,
sporz¹dzaæ z nich notatki, wyci¹gi, odpisy bez ograniczeñ.
Organ powiatu nie potwierdza i nie uwierzytelnia zainteresowanym sporz¹dzonych notatek, odpisów,wyci¹gów.
§ 38

1. Jawnoæ pracy komisji rady odbywa siê na warunkach
okrelonych w § 16
2. Zasady dostêpu protoko³ów komisji rady i korzystania
z nich odbywaj¹ siê na warunkach okrelonych w § 37
§ 39
Obs³ugê rady powiatu i jej komisji zapewnia starostwo.
§ 40
1. Rada powiatu kontroluje dzia³alnoæ zarz¹du oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, w tym celu
powo³uje komisjê rewizyjn¹.
2. W sk³ad komisji rewizyjnej wchodz¹ radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyj¹tkiem przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cego rady oraz radnych
bêd¹cych cz³onkami zarz¹du.
3. Komisja rewizyjna zbiera opinie wszystkich komisji
rady, które zajmowa³y siê wykonaniem bud¿etu, w terminie na 24 dni przed planowan¹ sesj¹ w sprawie udzielenia zarz¹dowi absolutorium.
4. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu powiatu. Projekt uchwa³y o udzielenie lub nieudzieleniu absolutorium zarz¹dowi powiatu podlega zaopiniowaniu
przez regionaln¹ izbê obrachunkow¹.
5. Projekt uchwa³y, o którym mowa w pkt 4 przesy³a siê
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdañsku na 3 tygodnie przed planowan¹ sesj¹.
6. Komisja rewizyjna wykonuje równie¿ inne zadania w
zakresie kontroli zlecane przez radê powiatu.
7. Przepis pkt 6 nie narusza uprawnieñ kontrolnych innych komisji powo³ywanych przez radê powiatu.
§ 41
1. Prac¹ komisji rewizyjnej kieruje jej przewodnicz¹cy.
2. Rada powiatu wybiera przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków komisji rewizyjnej, w tym wiceprzewodnicz¹cego.
3. Komisja sporód swego grona wybiera sekretarza.
4. Komisja rewizyjna dzia³a na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez radê powiatu.
5. Komisja przedstawia radzie powiatu projekt planu, o
którym mowa w pkt 4, do 31 stycznia ka¿dego roku.
6. Za zgod¹ rady powiatu komisja rewizyjna mo¿e przeprowadziæ kontrolê w zakresie i terminie nieprzewidzianym w rocznym planie kontroli.
§ 42
1. Komisja rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy na

posiedzeniach zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji. W przypadku
równej liczby g³osów decyduje g³os przewodnicz¹cego komisji.
2. Sekretarz komisji sporz¹dza z jej posiedzenia protokó³,
który podlega przyjêciu na nastêpnym posiedzeniu komisji.
3. Komisja rewizyjna mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz inne osoby.
4. Komisja rewizyjna, za zgod¹ rady powiatu, mo¿e powo³ywaæ rzeczoznawców, ekspertów i bieg³ych.
§ 43
1. Komisja rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ zarz¹du powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych, bior¹c pod uwagê kryteria: zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. W celu przeprowadzenia czynnoci kontrolnych przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej wyznacza zespó³ kontrolny, sk³adaj¹cy siê z dwóch do trzech cz³onków komisji. Przewodnicz¹cy komisji udziela cz³onkom zespo³u pisemnego upowa¿nienia do przeprowadzenia kontroli, okrelaj¹c w nim jej zakres.
3. Przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej, co najmniej na 3
dni przed przeprowadzeniem kontroli, zawiadamia na
pimie kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej o zakresie i terminie kontroli.
4. Cz³onkowie zespo³u kontrolnego przed przyst¹pieniem
do czynnoci kontrolnych s¹ obowi¹zani okazaæ kierownikowi kontrolowanej jednostki upowa¿nienie, o
którym mowa w pkt 2.
§ 44
1. Cz³onek komisji rewizyjnej podlega wy³¹czeniu z udzia³u
w kontroli, je¿eli przedmiot kontroli mo¿e dotyczyæ
praw i obowi¹zków jego lub jego ma³¿onka, krewnych
lub powinowatych.
2. Cz³onek komisji mo¿e równie¿ byæ wy³¹czony z udzia³u w kontroli, je¿eli zachodz¹ okolicznoci mog¹ce wywo³aæ w¹tpliwoci co do jego bezstronnoci.
3. O wy³¹czeniu cz³onka komisji z udzia³u w kontroli rozstrzyga komisja rewizyjna.
§ 45
1. Kierownicy kontrolowanych jednostek organizacyjnych
s¹ obowi¹zani do zapewnienia warunków przeprowadzenia kontroli, w szczególnoci udostêpnienia potrzebnych dokumentów oraz udzielenia informacji i wyjanieñ.
2. Zespó³ kontrolny wykonuje czynnoci kontrolne w
dniach i godzinach pracy kontrolowanej jednostki.
3. Wykonywanie czynnoci kontrolnych nie mo¿e naruszaæ porz¹dku pracy obowi¹zuj¹cego w kontrolowanej jednostce.
§ 46
1. Zespó³ kontrolny w terminie 7 dni od zakoñczenia kontroli sporz¹dza protokó³ kontroli, który podpisuj¹ cz³onkowie zespo³u oraz kierownik kontrolowanej jednostki, który mo¿e wnieæ zastrze¿enia do protoko³u. Zespó³ niezw³ocznie przedstawia podpisany protokó³
komisji rewizyjnej.
2. Komisja rewizyjna na podstawie protoko³u kontroli
sporz¹dza i kieruje do kierownika kontrolowanej jed-
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nostki oraz do zarz¹du powiatu wyst¹pienia pokontrolne, zawieraj¹ce wnioski i zalecenia usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci w okrelonym terminie.
Kierownik kontrolowanej jednostki, do której zosta³o
skierowane wyst¹pienie pokontrolne, jest obowi¹zany zawiadomiæ komisjê rewizyjn¹ o sposobie realizacji wniosków i zaleceñ w wyznaczonym terminie z zastrze¿eniem pkt 4.
Kierownik kontrolowanej jednostki w terminie 7 dni od
otrzymania wyst¹pienia pokontrolnego mo¿e odwo³aæ
siê do rady powiatu. Rozstrzygniêcie rady powiatu jest
ostateczne.
Komisja rewizyjna przedstawia radzie powiatu sprawozdanie z wyników kontroli zleconych przez radê, wyników kontroli wykonania bud¿etu powiatu oraz realizacji rocznego planu kontroli.
Sprawozdanie z wyników kontroli zleconej przez radê
przedstawia siê niezw³ocznie po zakoñczeniu kontroli,
a z realizacji rocznego planu kontroli okresowo raz na
pó³ roku.
§ 47

Cz³onkowie komisji rewizyjnej s¹ obowi¹zani przestrzegaæ przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy, sanitarnych oraz dotycz¹cych ochrony tajemnicy pañstwowej
i s³u¿bowej, obowi¹zuj¹cych w kontrolowanej jednostce.
§ 48
1. Rada powiatu w drodze uchwa³y mo¿e powo³aæ ze
swojego grona sta³e i dorane komisje do okrelonych
zadañ, okrelaj¹c przedmiot ich dzia³ania oraz sk³ad
osobowy.
2. Komisje podlegaj¹ radzie powiatu w ca³ym zakresie
swojej dzia³alnoci, przedk³adaj¹ jej swoje plany pracy
i sprawozdania z dzia³alnoci.
3. Prac¹ komisji kieruje przewodnicz¹cy lub wiceprzewodnicz¹cy powo³ywany i odwo³ywany przez radê powiatu. Komisja mo¿e wybraæ ze swojego sk³adu sekretarza.
4. Radny mo¿e byæ cz³onkiem minimum dwóch komisji
sta³ych.
5. Propozycje sk³adu osobowego komisji oraz zmian w
tym sk³adzie przedstawia przewodnicz¹cy rady na
wniosek zainteresowanych radnych, klubów radnych,
kó³ radnych lub komisji, nie dotyczy to Komisji Etyki.
§ 49
1. Do zadañ komisji sta³ych nale¿y:
1) opiniowanie projektów uchwa³ rady powiatu,
2) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹,
3) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwa³ rady,
4) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radê, zarz¹d lub inne komisje,
5) przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków
mieszkañców powiatu dotycz¹cych dzia³alnoci rady
i zarz¹du,
2. Komisja sta³a dzia³a zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez radê. Rada mo¿e dokonywaæ zmian w
zatwierdzonym planie.
3. Komisja jest obowi¹zana przedstawiæ radzie sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci co najmniej raz w roku oraz
na ka¿de jej ¿¹danie.
§ 50
1. Komisja obraduje w obecnoci co najmniej po³owy
swojego sk³adu.
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2. W posiedzeniach komisji, oprócz jej cz³onków, mog¹
tak¿e uczestniczyæ: przewodnicz¹cy rady, radni nie bêd¹cy cz³onkami komisji oraz cz³onkowie zarz¹du powiatu i mieszkañcy.
3. Przewodnicz¹cy komisji mo¿e zaprosiæ na jej posiedzenie inne osoby, których obecnoæ jest uzasadniona ze
wzglêdu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.
§ 51
1. Przewodnicz¹cy komisji kieruje jej pracami, a w szczególnoci:
1) ustala terminy i porz¹dek posiedzeñ,
2) zapewnia przygotowanie i dostarczenie cz³onkom
komisji niezbêdnych materia³ów,
3) zwo³uje posiedzenie komisji,
4) kieruje obradami komisji.
2. Przewodnicz¹cy komisji jest obowi¹zany zwo³aæ posiedzenie komisji na wniosek co najmniej 1/3 cz³onków komisji lub przewodnicz¹cego rady
3. W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego komisji jego obowi¹zki wykonuje wiceprzewodnicz¹cy.
§ 52
1. Komisja podejmuje uchwa³y zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy jej sk³adu, w g³osowaniu jawnym. W przypadku równej liczby g³osów
rozstrzygaj¹ce znaczenie ma g³os przewodnicz¹cego
komisji.
2. Wnioski odrzucone przez komisjê umieszcza siê, na
¿¹danie wnioskodawcy, w sprawozdaniu komisji jako
wnioski mniejszoci, w szczególnoci w sprawach dotycz¹cych projektów uchwa³ rady.
3. Sprawozdanie komisji przedstawia na sesji rady przewodnicz¹cy komisji lub wyznaczony przez komisjê radny sprawozdawca.
§ 53
1. Zakres dzia³ania, kompetencje oraz sk³ad osobowy
komisji doranej okrela rada powiatu w uchwale o powo³aniu komisji.
2. Do komisji doranej stosuje siê odpowiednio przepisy
dotycz¹ce komisji sta³ej, z uwzglêdnieniem pkt1.
§ 54
Rada ma prawo powo³ywaæ zespo³y problemowe na
wniosek komisji rady lub zarz¹du powiatu.
§ 55
Radnemu przys³uguje dieta oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowych. Wysokoæ tej diety, zasady jej naliczania oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowych okrela
uchwa³a rady powiatu.
§ 56
1. Radni mog¹ tworzyæ kluby lub ko³a radnych,
2. Klub mo¿e utworzyæ co najmniej czterech radnych.
3. Ko³o radnych mo¿e tworzyæ co najmniej dwóch radnych.
4. Przynale¿noæ radnych do klubów lub kó³ jest dobrowolna.
5. Przewodnicz¹cy rady prowadzi rejestr klubów i kó³ radnych.
§ 57
1. Utworzenie klubu lub ko³a radnych nale¿y zg³osiæ prze-
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wodnicz¹cemu rady powiatu w ci¹gu 30 dni od dnia
zebrania za³o¿ycielskiego.
Zg³oszenie utworzenia klubu radnych lub ko³a powinno zawieraæ:
1) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu lub ko³a,
2) listê cz³onków klubu lub ko³a z okreleniem funkcji
wykonywanych w klubie lub kole,
3) nazwê klubu lub ko³a  jeli klub lub ko³o j¹ posiada.
Dzia³alnoæ klubów radnych lub kó³ nie mo¿e byæ finansowana z bud¿etu powiatu.
Kluby radnych lub ko³a dzia³aj¹ zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami. Regulamin klubu lub ko³a
nie mo¿e byæ sprzeczny ze statutem powiatu.
Przewodnicz¹cy klubów radnych lub ko³a s¹ obowi¹zani przed³o¿yæ przewodnicz¹cemu rady regulaminy
klubów lub ko³a w terminie 14 dni od ich uchwalenia.
Przedstawiciele klubów lub kó³ mog¹ przedstawiaæ stanowiska klubów lub kó³ we wszystkich sprawach bêd¹cych przedmiotem obrad rady.
Zarz¹d powiatu
§ 58

1. Zarz¹d powiatu jest organem wykonawczym powiatu.
2. W sk³ad zarz¹du powiatu wchodz¹: starosta jako jego
przewodnicz¹cy, wicestarosta i pozostali cz³onkowie.
3. Rada powiatu wybiera starostê i na jego wniosek 3
cz³onków zarz¹du, w tym wicestarostê.
4. Starosta i cz³onkowie zarz¹du powiatu mog¹ byæ wybrani równie¿ spoza sk³adu rady.
5. Zarz¹d powiatu dzia³a do dnia wyboru nowego zarz¹du, chyba, ¿e ustawy stanowi¹ inaczej.
§ 59
1. Z cz³onkami zarz¹du bêd¹cymi radnymi nawi¹zuje siê
stosunek pracy na podstawie wyboru.
2. Z cz³onkami zarz¹du spoza sk³adu rady decyzjê w
przedmiocie nawi¹zania stosunku pracy podejmuje
rada powiatu w uchwale o wyborze.
§ 60
1. Zarz¹d powiatu wykonuje uchwa³y rady powiatu i zadania powiatu okrelone przepisami prawa.
2. Do zadañ zarz¹du powiatu nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie projektów uchwa³ rady,
2) wykonywanie uchwa³ rady,
3) gospodarowanie mieniem powiatu,
4) wykonywanie bud¿etu powiatu,
5) zatrudnienie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu z zastrze¿eniem § 76 pkt 4
6) kontrola przestrzegania przez podleg³e i nadzorowane przez siebie jednostki sektora finansów publicznych, realizacji procedur kontroli oraz zasad wstêpnej oceny celowoci poniesienia wydatków, a tak¿e
sposobu wykorzystania wyników kontroli.
3. W realizacji zadañ zarz¹d powiatu podlega wy³¹cznie
radzie powiatu.
4. Zarz¹d wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu.
5. Organizacjê i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego okrela regulamin organizacyjny, uchwalony
przez radê powiatu na wniosek zarz¹du powiatu.
6. Organizacjê i zasady funkcjonowania jednostek orga-

nizacyjnych powiatu okrelaj¹ regulaminy organizacyjne uchwalane przez zarz¹d powiatu, chyba ¿e przepisy
odrêbne stanowi¹ inaczej.
§ 61
1. Starosta organizuje pracê zarz¹du powiatu i starostwa
powiatowego, kieruje bie¿¹cymi sprawami powiatu
oraz reprezentuje powiat na zewn¹trz.
2. W sprawach nie cierpi¹cych zw³oki, zwi¹zanych z zagro¿eniem interesu publicznego, zagra¿aj¹cych bezporednio zdrowiu i ¿yciu oraz w sprawach mog¹cych
spowodowaæ znaczne straty materialne starosta podejmuje niezbêdne czynnoci nale¿¹ce do w³aciwoci zarz¹du powiatu. Nie dotyczy to wydawania przepisów porz¹dkowych.
3. Czynnoci, o których mowa w pkt 2, wymagaj¹ przedstawienia do zatwierdzenia na najbli¿szym posiedzeniu zarz¹du powiatu.
4. Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego,
zwierzchnikiem s³u¿bowym pracowników starostwa
i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz
zwierzchnikiem powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y.
5. Starosta wydaje decyzje w indywidualnych sprawach
z zakresu administracji publicznej nale¿¹cych do w³aciwoci powiatu, chyba ¿e przepisy szczególne przewiduj¹ wydawanie decyzji przez zarz¹d powiatu.
6. Starosta mo¿e upowa¿niæ na pimie wicestarostê, poszczególnych cz³onków zarz¹du powiatu, pracowników
starostwa, powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz
kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do
wydawania w jego imieniu decyzji, o których mowa w
pkt 5.
§ 62
1. Do zadañ starosty w zakresie organizowania pracy zarz¹du powiatu nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie projektu porz¹dku obrad zarz¹du,
2) okrelenie czasu i miejsca posiedzenia zarz¹du,
3) przygotowanie materia³ów bêd¹cych przedmiotem
obrad,
4) zapewnienie obs³ugi posiedzenia zarz¹du.
§ 63
1. Cz³onkowie zarz¹du s¹ obowi¹zani braæ czynny udzia³
w jego pracach.
2. Zarz¹d obraduje i podejmuje rozstrzygniêcia na posiedzeniach zwo³ywanych raz w tygodniu. W przypadku
braku potrzeby zwo³ywania posiedzeñ raz w tygodniu
zarz¹d ma obowi¹zek zebraæ siê raz w miesi¹cu.
3. W razie potrzeby starosta mo¿e zwo³aæ zarz¹d w innym terminie, a tak¿e rozszerzyæ porz¹dek obrad.
4. Starosta jest obowi¹zany zwo³aæ posiedzenie zarz¹du
na pisemny wniosek co najmniej dwóch cz³onków w
terminie 7 dni od z³o¿enia wniosku.
5. Uchwa³y zarz¹du powiatu s¹ podejmowane zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej 2 cz³onków ustawowego sk³adu zarz¹du w g³osowaniu jawnym w tym starosty lub wicestarosty.
6. W przypadku równej liczby g³osów za i przeciw
rozstrzygaj¹ce znaczenie na g³os przewodnicz¹cego
prowadz¹cego posiedzenie zarz¹du.
§ 64
1. Posiedzenia zarz¹du zwo³uje oraz przewodniczy im starosta, a w przypadku jego nieobecnoci wicestarosta.
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2. Do udzia³u w posiedzeniach zarz¹du starosta mo¿e
zobowi¹zaæ pracowników starostwa powiatowego, kierowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz
jednostek organizacyjny powiatu w³aciwych ze wzglêdu na przedmiot obrad.
3. Do udzia³u w posiedzeniu zarz¹du mog¹ zostaæ zaproszone inne osoby, w szczególnoci radni.
§ 65
1. Za terminowe przygotowanie materia³ów na posiedzenie zarz¹du odpowiada sekretarz powiatu.
2. W sk³ad materia³ów wchodz¹:
1) informacje,
2) propozycje rozstrzygniêæ,
3) projekty uchwa³ z krótkim uzasadnieniem.
3. Projekty uchwa³ zarz¹du musz¹ byæ parafowane przez
sekretarza i gdy tego projekt uchwa³y wymaga opiniuje go radca prawny.
§ 66
1. Prawomocnoæ posiedzeñ zarz¹du stwierdza na pocz¹tku obrad przewodnicz¹cy.
2. Posiedzenia zarz¹du s¹ prawomocne, gdy uczestniczy
w nich co najmniej 2 cz³onków zarz¹du.
3. Posiedzenia odbywaj¹ siê wed³ug przyjêtego porz¹dku obrad.
4. Cz³onkowi zarz¹du s³u¿y prawo sk³adania wniosku o
uzupe³nienie proponowanego porz¹dku lub te¿ wykrelenia okrelonego punktu.
5. Proponowany porz¹dek i ewentualne uzupe³nienia lub
zmiany przyjmuje siê w g³osowaniu jawnym.
§ 67
1. Zarz¹d rozstrzyga w formie uchwa³ wszystkie sprawy
nale¿¹ce do jego kompetencji, wynikaj¹ce z ustaw oraz
przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach upowa¿nieñ ustawowych.
2. Oprócz uchwa³, zawieraj¹cych rozstrzygniêcia, zarz¹d
mo¿e podejmowaæ inne uchwa³y, w szczególnoci zawieraj¹ce opinie i stanowiska zarz¹du.
3. Uchwa³y zarz¹du podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie zarz¹du bior¹cy udzia³ w danym posiedzeniu.
4. Uchwa³y zarz¹du, bêd¹ce decyzjami w sprawach z zakresu administracji publicznej, podpisuje starosta.
W decyzjach wymienia siê imiona i nazwiska cz³onków
zarz¹du, którzy brali udzia³ w wydaniu decyzji.
5. W przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki, a dotycz¹cych
ochrony zdrowia, ¿ycia lub mienia obywateli, ochrony
rodowiska naturalnego albo zapewnienia porz¹dku,
spokoju i bezpieczeñstwa publicznego, gdy przyczyny
te wystêpuj¹ na obszarze wiêcej ni¿ jednej gminy, zarz¹d mo¿e wydaæ przepisy porz¹dkowe.
6. Przepisy porz¹dkowe, o których mowa w pkt 6, podlegaj¹ zatwierdzeniu na najbli¿szej sesji rady powiatu.
7. Starosta przesy³a wydane przepisy porz¹dkowe do
wiadomoci:  zarz¹dom gmin po³o¿onych na obszarze powiatu,  starostom s¹siednich powiatów. Przepisy porz¹dkowe przesy³a siê wymienionym podmiotom
nastêpnego dnia po ich uchwaleniu.
§ 68
1. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje cz³onkom zarz¹du oraz sekretarzowi i skarbnikowi powiatu.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 69

1. Z posiedzenia zarz¹du sporz¹dza siê protokó³.
2. W protokole podaje siê imiona i nazwiska cz³onków
zarz¹du uczestnicz¹cych w posiedzeniu, a w przypadku, gdy w posiedzeniu zarz¹du uczestniczy³y równie¿
inne osoby, w protokole podaje siê ich imiona i nazwiska oraz wskazuje, w jakim charakterze te osoby uczestniczy³y w posiedzeniu.
3. Protokó³ z posiedzenia zarz¹du powinien dok³adnie
odzwierciedlaæ przebieg posiedzenia, a zw³aszcza przebieg dyskusji nad rozstrzygniêciami podejmowanymi
przez zarz¹d.
4. Protokó³ z posiedzenia zarz¹du podpisuj¹ wszyscy
cz³onkowie zarz¹du uczestnicz¹cy w posiedzeniu.
5. Cz³onkowie zarz¹du mog¹ zg³osiæ do protoko³u wniosek o jego sprostowanie lub uzupe³nienie.
6. Zarz¹d przyjmuje protokó³ z posiedzenia na nastêpnym
posiedzeniu. W razie zg³oszenia wniosków, o których
mowa w pkt 5, o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga zarz¹d.
7. Protoko³y i za³¹czniki przechowuje siê zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej.
8. Uchwa³y zarz¹du rejestruje sekretarz powiatu.
9. Zarz¹d udostêpnia protoko³y ze swoich posiedzeñ do
publicznego wgl¹du oraz organom kontrolnym.
§ 70
1. Protokó³ posiedzenia zarz¹du mo¿e zostaæ udostêpniony po up³ywie 7 dni od posiedzenia.
2. Zapoznanie siê z treci¹ protoko³u mo¿e odbywaæ siê
w obecnoci pracownika obs³uguj¹cego zarz¹d.
3. Do wgl¹du udostêpnia siê kopiê protoko³u potwierdzon¹ za zgodnoæ z orygina³em. Potwierdzenia dokonuje
sekretarz powiatu.
4. Nie potwierdza siê sporz¹dzonych przez obywatela
notatek, odpisów,wyci¹gów.
5. Z protoko³ów udostêpnionych obywatelom usuwa siê
te zapisy, które s¹ zaliczane do wiadomoci niejawnych
b¹d s¹ danymi osobowymi chronionymi odrêbnymi
przepisami. Wy³¹czeniu podlegaj¹ równie¿ zagadnienia, które przez zarz¹d zosta³y uznane za niejawne.
§ 71
Zarz¹d powiatu do koñca marca ka¿dego roku sk³ada
radzie informacjê o realizacji uchwa³ rady za drugie pó³rocze poprzedniego roku, a do koñca sierpnia ka¿dego
roku sk³ada informacjê o realizacji uchwa³ rady za pierwsze pó³rocze danego roku
§ 72
1. Skarbnik powiatu jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu
powiatu.
2. Zadania skarbnika powiatu, jako g³ównego ksiêgowego bud¿etu powiatu, okrelaj¹ odrêbne przepisy.
3. Skarbnik powiatu kontrasygnuje dokumenty dotycz¹ce czynnoci prawnych, mog¹cych spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ maj¹tkowych.
4. Do kontrasygnaty czynnoci, o których mowa w pkt 3,
skarbnik mo¿e upowa¿niæ inn¹ osobê.
5. Skarbnik powiatu, który odmówi³ kontrasygnaty, jest
zobowi¹zany do jej dokonania na pisemne polecenie
starosty, przy równoczesnym powiadomieniu o tym
rady powiatu i regionalnej izby obrachunkowej.

Dziennik Urzêdowy
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§ 73

1. Sekretarz powiatu sprawuje nadzór nad wykonaniem
bie¿¹cych zadañ przez komórki organizacyjne starostwa, w szczególnoci nad terminowym i prawid³owym
za³atwieniem spraw, przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego starostwa i instrukcji kancelaryjnej.
2. Ponadto sekretarz powiatu zapewnia merytoryczn¹
i techniczno-organizacyjn¹ obs³ugê posiedzeñ organów kolegialnych powiatu oraz wykonuje inne zadania w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez zarz¹d
powiatu i starostê.
3. Sekretarz prowadzi ewidencjê wydanych przepisów
porz¹dkowych i podaje je do publicznej wiadomoci.
§ 74
Sekretarz i skarbnik powiatu uczestnicz¹ w pracach zarz¹du powiatu oraz mog¹ uczestniczyæ w obradach rady
powiatu i jej komisji z g³osem doradczym.
§ 75
1. Zarz¹d wyznacza osoby odpowiedzialne za przygotowanie pe³nych materia³ów na sesjê rady powiatu.
2. Materia³y przygotowane na sesjê rady podlegaj¹ rozpatrzeniu przez zarz¹d.
3. Komplet materia³ów na sesjê rady powiatu zarz¹d
przedk³ada przewodnicz¹cemu rady.
4. Uchwa³y podjête przez radê powiatu trafiaj¹ na najbli¿sze posiedzenie zarz¹du celem ustalenia terminów
i sposobu ich realizacji.
Rozdzia³ 3
Jednostki organizacyjne powiatu,
Powiatowe s³u¿by, inspekcje i stra¿e
§ 76
1. Tworzy siê jednostki organizacyjne w celu wykonywania zadañ powiatu.
2. Do jednostek, o których mowa w pkt 1, nale¿¹:
1) powiatowe centrum pomocy rodzinie,
2) domy pomocy spo³ecznej,
3) szko³y ponadgimnazjalne i placówki owiatowe,
4) jednostki kultury,
5) powiatowy zak³ad obs³ugi zasobu geodezyjnego
i kartograficznego
6) instytucje sportowe,
7) powiatowy urz¹d pracy
3. Organizacjê i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu okrelaj¹ regulaminy organizacyjne uchwalane przez zarz¹d powiatu, chyba ¿e odrêbne
przepisy stanowi¹ inaczej.
4. Szczególne warunki lub zasady powo³ywania, odwo³ywania oraz tryb zatrudniania i zwalniania kierowników i pracowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz jednostek organizacyjnych powiatu okrelaj¹
odrêbne przepisy.
5. Sekretarz powiatu prowadzi i aktualizuje wykaz jednostek organizacyjnych powiatu. Wykaz udostêpnia siê
do publicznego wgl¹du w starostwie.
6. Status prawny pracowników starostwa powiatowego
i jednostek organizacyjnych powiatu okrelaj¹ odrêbne przepisy.
§ 77
1. Powiatowe s³u¿by, inspekcje i stra¿e tworz¹:
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1) Komenda Powiatowa Policji w Kwidzynie,
2) Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Kwidzynie,
3) Powiatowy Inspektor Weterynaryjny w Kwidzynie,
4) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w
Kwidzynie.
2. Starosta sprawuj¹c zwierzchnictwo w stosunku do
powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y:
1) powo³uje i odwo³uje kierowników tych jednostek w
uzgodnieniu z Wojewoda Pomorskim, a tak¿e wykonuje wobec nich czynnoci z zakresu prawa pracy,
je¿eli przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej,
2) zatwierdza programy ich dzia³ania,
3) uzgadnia wspólne dzia³anie tych jednostek na obszarze powiatu,
4) w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi dzia³aniami tych jednostek,
5) zleca w uzasadnionych przypadkach prowadzenie
kontroli.
3. Uprawnienia starosty i rady powiatu wobec powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y okrelaj¹ przepisy ustawowe.
Rozdzia³ 4
Gospodarka finansowa powiatu
§ 78
1. Powiat prowadzi samodzieln¹ gospodarkê finansow¹
na podstawie bud¿etu powiatu.
2. Bud¿et powiatu jest planem finansowym obejmuj¹cym
dochody i wydatki powiatu.
3. Bud¿et powiatu jest uchwalany przez radê powiatu na
rok kalendarzowy, zwany dalej rokiem bud¿etowym.
§ 79
1. Opracowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu bud¿etu powiatu, a tak¿e inicjatywa w sprawie zmian
tego bud¿etu, nale¿¹ do wy³¹cznej kompetencji zarz¹du powiatu.
2. Zarz¹d powiatu przygotowuje i przedstawia radzie powiatu, nie póniej ni¿ do 15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy, projekt bud¿etu, uwzglêdniaj¹c
przepisy ustawy o finansach publicznych oraz ustalenia rady powiatu.
3. Bez zgody zarz¹du powiatu rada powiatu nie mo¿e
wprowadziæ w projekcie bud¿etu powiatu zmian powoduj¹cych zwiêkszenie wydatków, nie znajduj¹cych
pokrycia w planowanych dochodach lub zwiêkszania
planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia róde³ tych dochodów.
§ 80
Rada powiatu okrela tryb prac nad projektem uchwa³y bud¿etowej, ustalaj¹c w szczególnoci:
1) obowi¹zki jednostek organizacyjnych powiatu oraz
powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y w toku prac
nad projektem bud¿etu powiatu,
2) wymagan¹ przez radê powiatu szczegó³owoæ projektu z zastrze¿eniem, ¿e szczegó³owoæ ta nie mo¿e
byæ mniejsza ni¿ okrelona w odrêbnych przepisach,
3) wymagane materia³y informacyjne, które zarz¹d powiatu powinien przedstawiæ radzie powiatu wraz z
projektem uchwa³y bud¿etowej,
4) terminy obowi¹zuj¹ce w toku prac nad projektem
bud¿etu powiatu.
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§ 81

1. Uchwa³a bud¿etowa powiatu powinna byæ uchwalona
przed rozpoczêciem roku bud¿etowego.
2. W przypadku nieuchwalenia bud¿etu w terminie wymienionym w pkt 1, do czasu uchwalenia bud¿etu przez
radê powiatu, nie póniej jednak ni¿ do dnia 31 marca
roku bud¿etowego, podstaw¹ gospodarki bud¿etowej
jest projekt bud¿etu przed³o¿ony radzie powiatu.
3. W przypadku nieuchwalenia bud¿etu w terminie, o którym mowa w pkt 2, regionalna izba obrachunkowa ustala
bud¿et powiatu najpóniej do dnia 30 kwietnia roku
bud¿etowego. Do dnia ustalenia bud¿etu przez regionaln¹ izbê obrachunkow¹, podstaw¹ gospodarki bud¿etowej jest projekt bud¿etu, o którym mowa w pkt 2.
4. W przypadku gdy dochody i wydatki pañstwa okrela
ustawa o prowizorium bud¿etowym, rada powiatu
mo¿e uchwaliæ prowizorium bud¿etowe powiatu na
okres objêty prowizorium bud¿etowym pañstwa.
5. Uchwa³ê bud¿etow¹ powiatu lub uchwa³ê, o której
mowa w pkt 4, starosta przedk³ada regionalnej izbie
obrachunkowej w ci¹gu 7 dni od jej podjêcia.
§ 82
1. Za prawid³owe wykonanie bud¿etu powiatu odpowiada zarz¹d powiatu.
2. Zarz¹d sk³ada pisemne sprawozdanie z wykonania
bud¿etu za dany rok na rêce przewodnicz¹cego rady
powiatu, do 31 marca ka¿dego roku. Zarz¹d sk³ada informacjê z przebiegu wykonania bud¿etu za pierwsze
pó³rocze do 31 sierpnia ka¿dego roku na rêce przewodnicz¹cego rady powiatu.
3. Zarz¹dowi powiatu przys³uguje wy³¹czne prawo:
1) zaci¹gania zobowi¹zañ maj¹cych pokrycia w ustalonych w uchwale bud¿etowej kwot wydatków, w
ramach upowa¿nieñ udzielonych przez radê powiatu,
2) emitowania papierów wartociowych w ramach
upowa¿nieñ udzielonych przez radê powiatu,
3) dokonywania wydatków bud¿etowych,
4) zg³aszania propozycji zmian w bud¿ecie powiatu,
5) dysponowania rezerw¹ bud¿etu powiatu,
6) blokowania rodków bud¿etowych, w przypadkach
okrelonych ustaw¹.
4. Gospodarka rodkami finansowymi znajduj¹cymi siê
w dyspozycji powiatu jest jawna. Wymóg jawnoci jest
spe³niony w szczególnoci przez:
1) jawnoæ debaty bud¿etowej,
2) opublikowanie uchwa³y bud¿etowej oraz sprawozdañ z wykonania bud¿etu powiatu, na tablicy og³oszeñ i stronie internetowej
3) przedstawienie pe³nego wykazu kwot dotacji celowych udzielanych z bud¿etu powiatu,
§ 83
1. Bankow¹ obs³ugê bud¿etu powiatu wykonuje bank
wybrany przez radê powiatu w trybie okrelonym w
ustawie o zamówieniach publicznych.
2. Zasady wykonywania obs³ugi bankowej okrela umowa zawarta pomiêdzy zarz¹dem powiatu a bankiem.
3. Zarz¹d powiatu mo¿e w granicach upowa¿nieñ zamieszczonych w uchwale rady zaci¹gaæ kredyty w wybranych przez siebie bankach, stosuj¹c ustawê o zamówieniach publicznych.

Dziennik Urzêdowy
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Rozdzia³ 5
Mienie powiatu
§ 84

1. Mieniem powiatu jest w³asnoæ i inne prawa maj¹tkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby
prawne.
2. Powiatowymi osobami prawnymi, oprócz powiatu, s¹
inne samorz¹dowe jednostki organizacyjne, którym
ustawy przyznaj¹ taki status, a tak¿e te osoby prawne,
które mog¹ byæ tworzone na podstawie ustaw wy³¹cznie przez powiat.
3. Powiat jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowi¹zków, które dotycz¹ mienia powiatu, nie nale¿¹cego do innych powiatowych osób prawnych.
§ 85
1. Owiadczenia woli w sprawach maj¹tkowych w imieniu powiatu sk³adaj¹ dwaj cz³onkowie zarz¹du lub jeden cz³onek zarz¹du i osoba upowa¿niona przez zarz¹d
w drodze uchwa³y.
2. Zarz¹d mo¿e upowa¿niæ pracowników starostwa, kierowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz
jednostek organizacyjnych powiatu do sk³adania
owiadczeñ woli zwi¹zanych z prowadzeniem bie¿¹cej dzia³alnoci powiatu.
3. Je¿eli czynnoæ prawna mo¿e spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ maj¹tkowych, do jej skutecznoci potrzebna jest kontrasygnata skarbnika powiatu lub osoby przez niego upowa¿nionej.
§ 86
Powiat nie ponosi odpowiedzialnoci za zobowi¹zania
innych powiatowych osób prawnych, chyba ¿e przepis
ustawy stanowi inaczej.
§ 87
1. Zarz¹dzanie mieniem powiatu i jego ochrona powinny byæ wykonywane ze szczególn¹ starannoci¹.
2. Za w³aciwe gospodarowanie mieniem powiatu odpowiedzialny jest zarz¹d powiatu, a tak¿e kierownicy
powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz jednostek
organizacyjnych powiatu.
Rozdzia³ 6
Przepisy koñcowe
§ 88
Zmian statutu powiatu dokonuje rada powiatu w trybie w³aciwym dla jego uchwalenia.
§ 89
Statut powiatu podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
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UCHWA£A Nr IV/21/2003
Rady Gminy Suchy D¹b
z dnia 28 lutego 2003 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okrelenia wysokoci
stawek podatku od rodków transportowych na terenie gminy Suchy D¹b na rok 2003.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 642
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Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683)  Rada Gminy Suchy
D¹b uchwala, co nastêpuje:

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Cz. Ziêba

§1
W uchwale Nr II/8/2002 Rady Gminy Suchy D¹b z dnia
5 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych na terenie
gminy Suchy D¹b na rok 2003 za³¹czniki Nr 2, Nr 4 i Nr 6
otrzymuj¹ nowe brzmienie, jak w za³¹cznikach Nr 1, Nr 2
i Nr 3 do niniejszej uchwa³y.

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr IV/21/2003
Rady Gminy Suchy D¹b
z dnia 28 lutego 2003 r.

STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIÊ¯AROWYCH
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ RÓWNEJ LUB WY¯SZEJ NI¯ 12 TON
Liczba osi i dopuszczalna
masa ca³kowita (w tonach)
Nie mniej ni¿

Mniej ni¿

1

2

12
13
14
15
18

13
14
15
18

12
15
17
19
21
23
25
26

15
17
19
21
23
25
26

12
23
25
27
29
31
32

23
25
27
29
31
32

Stawka podatku (w z³otych)
o jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
3
Dwie osie
1500
1500
1500
1550
1550
Trzy osie
1550
1550
1550
1550
1600
1600
1650
1650
Cztery osie i wiêcej
1600
1600
1650
1700
1900
2000
2000

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych
4
1550
1550
1550
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1650
1650
1700
1700
1650
1650
1700
1900
2000
2100
2100

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr IV/21/2003
Rady Gminy Suchy D¹b
z dnia 28 lutego 2003 r.
STAWKI PODATKU DLA CI¥GNIKÓW SIOD£OWYCH I BALASTOWYCH PRZYSTOSOWANYCH
DO U¯YWANIA £¥CZNIE Z NACZEP¥ LUB PRZYCZEP¥ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ ZESPO£U
POJAZDÓW RÓWNEJ LUB WY¯SZEJ NI¯ 12 TON
Liczba osi i dopuszczalna masa
ca³kowita zespo³u pojazdów: ci¹gnik
siod³owy + naczepa, ci¹gnik balastowy
+ przyczepa (w tonach)
nie mniej ni¿

mniej ni¿

1

2

12

18

Stawka podatku (w z³otych)
o jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
3
Dwie osie
1600

inne systemy
zawieszenia osi jezdnych
4
1600

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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18
25
31
40

25
31
40

12
36
40
44

36
40
44

1600
1650
1670
1670
Trzy osie
1670
1670
1670
1670

1600
1650
1670
1670
1670
1670
2000
2000

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr IV/21/2003
Rady Gminy Suchy D¹b
z dnia 28 lutego 2003 r.
STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE £¥CZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM
POSIADAJ¥ DOPUSZCZALN¥ MASÊ CA£KOWIT¥ RÓWN¥ LUB WY¯SZ¥ NI¯ 12 TON, Z WYJ¥TKIEM
ZWI¥ZANYCH WY£¥CZNIE Z DZIA£ALNOCI¥ ROLNICZ¥ PROWADZON¥
PRZEZ PODATNIKA PODATKU ROLNEGO
Liczba osi i dopuszczalna masa
ca³kowita zespo³u pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)
Nie mniej ni¿

Mniej ni¿

1

2

12
18
25
28

18
25
28

12
23
28
33
38
44

23
28
33
38
44

12
36
38
44

36
38
44

Stawka podatku (w z³otych)
o jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równowa¿ne
3
1 o
1100
1150
1200
1200
2 osie
1250
1250
1280
1300
1480
1480
3 osie
1300
1300
1480
1480
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UCHWA£A Nr VII/52/2003
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 19 marca 2003 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr III/13/2002 Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie
okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2003 rok.
Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 13 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.: z 2002 r. Nr 200,
poz. 1683); art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) Rada Miejska Starogardu Gdañskiego uchwala, co nastêpuje:
§1
Dokonuje siê zmiany uchwa³y Nr III/13/2002 Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego z dnia 9 grudnia 2002 r. w
sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2003 rok w nastêpuj¹cy sposób:

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych
4
1100
1150
1200
1200
1250
1250
1280
1300
1480
1480
1300
1300
1480
1480

1) § 1 pkt 1 lit. c) otrzymuje brzmienie:
pozosta³ych  0,08 z³ od 1 m2 powierzchni,
2) Za³¹cznik nr 1*  Informacja o nieruchomociach
i obiektach budowlanych otrzymuje brzmienie jak za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
3) Za³¹cznik nr 2*  Deklaracji na podatek od nieruchomoci na 2003 rok otrzymuje brzmienie jak za³¹cznik
nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego
S. Milewski

*) Za³¹cznika Nr 1, 2 nie publikuje siê.
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§1

UCHWA£A Nr VII/55/2003
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 19 marca 2003 r.

Zwalnia siê od podatku lenego lasy pracowniczych
ogrodów dzia³kowych.

w sprawie zwolnieñ w podatku od nieruchomoci na
2003 rok.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.

§2

Na podstawie 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 ze zm.: z 2002 r. Nr 200, poz. 1683); art. 18
ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 214, poz. 1806) Rada Miejska Starogardu
Gdañskiego uchwala, co nastêpuje:

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego
S. Milewski

§1
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Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci budynki lub
ich czêci pracowniczych ogrodów dzia³kowych, z wyj¹tkiem wykorzystywanych do prowadzenia dzia³alnoci
gospodarczej;
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego
S. Milewski

UCHWA£A Nr VII/57/2003
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 19 marca 2003 r.
w sprawie zwolnieñ w podatku rolnym na 2003 rok.
Na podstawie art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (t.j.: Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431,
z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r.
Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108,
poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 87 oraz z 2002 r. Nr 200,
poz. 1680); art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, 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, 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 Starogardu
Gdañskiego uchwala, co nastêpuje:
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§1

UCHWA£A Nr VII/56/2003
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 19 marca 2003 r.

Zwalnia siê od podatku rolnego u¿ytki rolne oraz grunty zadrzewione i zakrzewione na u¿ytkach rolnych pracowniczych ogrodów dzia³kowych.
§2

w sprawie zwolnieñ w podatku lenym na 2003 rok.
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200,
poz. 1682); art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, 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, 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 Starogardu
Gdañskiego uchwala, co nastêpuje:

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego
S. Milewski
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