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UCHWA£A Nr LII/314/2002
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
w sprawie utworzenia So³ectwa Boboszewo.
Na podstawie art. 5 ust. 1, 2, 3 oraz art. 18 ust. 1, 2
pkt 7 ustawy o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. Urz. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm) i § 9 ust. 1-5 Statutu Gminy Debrzno (uchwa³a Nr XXI/131/2000 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 14 kwietnia 2000 r.) Rada Miejska w Debrznie
uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

V. Mienie so³eckie.
VI. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa.
VII. Postanowienia koñcowe.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ gminy.
2. So³ectwo obejmuje obszar o powierzchni 17,5 km2.
3. W sk³ad so³ectwa wchodzi miejscowoæ Boboszewo
jako osada.

§1
Wyodrêbnia siê z so³ectwa Myligoszcz (uchwa³a
Nr XLV/368/98) Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 18 czerwca 1998 r. Boboszewo jako osadê.
§2
Zmienia siê treæ § 1 ust. 2 i 3 statutu so³ectwa Myligoszcz uchwalonego uchwa³¹ Rady Miejskiej Nr XLV/368/
98 z 18 czerwca 1998 r., która otrzymuje brzmienie:
§ 1 ust. 2. So³ectwo obejmuje obszar o pow. 17,5 km2,
ust. 3. W sk³ad so³ectwa wchodz¹ miejscowoci Myligoszcz jako wie i S³u¿ewo jako kolonia.
§3
Z wyodrêbnionej miejscowoci tworzy siê so³ectwo
Boboszewo.
§4
Nadaje siê statutu so³ectwa Boboszewo bêd¹cy za³¹cznikiem do niniejszej uchwa³y.
§5
W za³¹czniku nr 3 statutu Gminy Debrzno wpisuje siê
pozycjê 14 so³ectwo Boboszewo z wchodz¹c¹ w jego
sk³ad miejscowoci¹ Boboszewo jako osad¹.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
i Gminy Debrzno.
§7
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i rozplakatowaniu w miejscach zwyczajowo przyjêtych.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Dawidowicz
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr LII/314/2002
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
STATUT SO£ECTWA BOBOSZEWO
I. Postanowienia ogólne.
II. Zakres dzia³ania, organizacja so³ectwa.
III.Organy so³ectwa, ich kompetencje i zadania.
IV. Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej.

II. ZAKRES DZIA£ANIA, ORGANIZACJA SO£ECTWA
§2
1. So³ectwo jest jednostk¹ opiniodawcz¹ dla Rady Miejskiej w Debrznie w zakresie wszelkich spraw zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ dotycz¹cych jego mieszkañców.
2. So³ectwo ma prawo zg³aszaæ inne opinie w sprawach
zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ w³adz gminy.
§3
1. So³ectwo wykonuje zadania publiczne na obszarze
swego dzia³ania nie zastrze¿one dla gminy oraz zadania zlecone przez gminê.
2. Zadania zlecone s¹ finansowane przez gminê.
§4
I. Kompetencje so³ectwa jako ca³oci.
1. Stanowi¹ce:
a) rozpatrywanie spraw socjalno  bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku,
b) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
c) utrzymanie porz¹dku,
d) utrzymanie, konserwacja, remont wiejskich obiektów kulturalno owiatowych,
e) inicjatywy uchwa³odawcze dotycz¹ce planów zagospodarowania wsi, budowy i konserwacji dróg
wiejskich, placów mostów,
f) opiniowanie w sprawach mienia komunalnego powierzonego so³ectwu,
g) bie¿¹ce korzystanie z tego mienia w zakresie zwyk³ego zarz¹du,
h) wykonywanie uprawnieñ oraz zadañ wynikaj¹cych
z posiadanej przez samorz¹d mieszkañców wsi zdolnoci s¹dowej w sprawach nale¿¹cych do jego w³aciwoci z mocy ustawy.
2. Opiniodawcze:
a) wyra¿anie opinii we wszystkich istotnych dla interesantów mieszkañców sprawach, a w szczególnoci:
projektów rozstrzygniêæ organów gminy/w czêci
dotycz¹cej so³ectwa/co do planów zagospodarowania przestrzennego i jego realizacji:
b) planów zagospodarowania wsi,
c) przepisów prawa miejscowego.
II. Zadania so³ectwa realizuje siê poprzez:
1. Podejmowanie uchwa³ w sprawach so³ectwa w ramach
przyznanych kompetencji.
2. Opiniowanie spraw, wystêpowanie z wnioskami, wspó³uczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez
Radê Miejsk¹ konsultacji spo³ecznej w sprawach o pod-
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stawowym znaczeniu dla mieszkañców so³ectwa.
3. Wspó³praca z radnymi w zakresie organizacji spotkañ
oraz kierowanie wniosków dotycz¹cych so³ectwa.
4. Ustalenie zadañ dla so³tysa do realizacji miêdzy zebraniami wiejskimi.

wo³anie so³tysa oraz rady so³eckiej.
§ 11
Tryb wyboru i odwo³ania so³tysa okrela za³¹cznik nr 1
do niniejszego statutu.

III. ORGANY ICH KOMPETENCJE I ZADANIA

Rada so³ecka

§5

§ 12

Ustawowymi organami so³ectwa s¹:
1. Zebranie wiejskie.
2. So³tys.
Zebranie wiejskie
§6
1. Zebranie wiejskie jest organem stanowi¹cym/uchwa³odawczym/
2. Uchwa³y podejmuje siê w drodze g³osowania.
3. Uchwa³y zebrania za wyj¹tkiem uchwa³ dotycz¹cych
wyboru so³tysa i rady so³eckiej zapadaj¹ zwyk³a wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej 1/5 sta³ych
mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania.
4. W przypadku braku quorum zebranie zwo³uje siê w
drugim terminie nie krótszym ni¿ 30 min. po pierwszego terminu. Wówczas podejmuje siê uchwa³y bez
wzglêdu na iloæ osób obecnych na zebraniu zwyk³a
wiêkszoci¹ g³osów.
5. Na wniosek co najmniej ¼ uprawnionych do gùosowania obecnych na zebraniu, przeprowadza siæ w konkretnej sprawie gùosowanie tajne.
§7
1. Zebranie wiejskie zwo³uje so³tys
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na wniosek 1/5 sta³ych mieszkañców uprawnionych
do g³osowania,
c) na polecenie Rady Miejskiej lub Zarz¹du Miasta
i Gminy.
2. Zebranie wiejskie odbywa siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
3. Termin i miejsce zebrania podaje so³tys co najmniej
na 3 dni przed zebraniem w sposób zwyczajowo przyjêty.
4. O ile wnioskodawca zwo³ania zebrania nie proponuje
innego terminu, zebranie winno siê odbyæ w terminie
7 dni od daty z³o¿enia wniosku.

1. Rada so³ecka jest organem wspomagaj¹cym dzia³ania
wykonawcze so³tysa.
2. Rada so³ecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Wspó³dzia³a z so³tysem w prowadzeniu i za³atwianiu
spraw so³ectwa.
4. Podejmuje inicjatywy dotycz¹ce przeznaczenia rodków finansowych na cele rozwoju gospodarczego so³ectwa.
5. Inicjuje dzia³ania spo³ecznie u¿yteczne dla so³ectwa i jego mieszkañców.
6. Pe³ni rolê komitetów czynów spo³ecznych w ramach
udzielonych upowa¿nieñ przez zebranie wiejskie, pracuje pod przewodnictwem so³tysa.
§ 13
1. Do obowi¹zków Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie
dzia³alnoci so³tysa a ponadto:
a) opracowanie i przed³o¿enie zebraniu projektów
uchwa³,
b) opracowanie i przed³o¿enie zebraniu programu pracy,
c) organizowanie wykonania uchwa³ zebrania i kontrola
realizacji zadañ,
d) prowadzenie spo³ecznej kontroli jednostek organizacyjnych prowadz¹cych obs³ugê ludnoci,
e) decydowanie w sprawach udzia³u samorz¹du mieszkañców w postêpowaniu administracyjnym.
2. Przewodnicz¹cy Rady So³eckiej sk³ada informacje o
dzia³alnoci Rady na zebraniu wiejskim.
SO£TYS
§ 14

1. Zebranie wiejskie jest wa¿ne, gdy mieszkañcy so³ectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami
statutu.
2. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom so³tys.
3. Porz¹dek obrad winien byæ skonsultowany z rada so³eck¹ i ustalony przez zebranie wiejskie na podstawie
projektu przed³o¿onego przez so³tysa.

1. So³tys  jest organem wykonawczym so³ectwa.
2. Mo¿e uczestniczyæ w pracach Rady Miejskiej bez prawa udzia³u w g³osowaniu.
3. Otrzymuje zawiadomienia i materia³y dotycz¹ce obrad
na warunkach przys³uguj¹cych radnym gminy, zgodnie z Regulaminem Rady Miejskiej.
4. Ma prawo zg³aszania interpelacji i wniosków na sesjach, zabierania g³osu w dyskusji zgodnie z regulaminem, prawo inicjatywy uchwa³odawczej na warunkach
przys³uguj¹cym radnym.
5. Mo¿e pracowaæ w powo³anych przez Radê komisjach
sta³ych i doranych, zgodnie z warunkami okrelonymi przepisami art. 21 ustawy samorz¹dowej.

§9

§ 15

W celu udzielenia pomocy w przygotowaniu materia³ów i organizacji zebrañ, Zarz¹d Miasta i Gminy wyznacza poszczególnych cz³onków Zarz¹du lub pracowników
Urzêdu Miasta i Gminy.

1. So³tys jako organ wykonawczy so³ectwa podlega zebraniu wiejskiemu i wykonuje zadania okrelone
uchwa³ami zebrania.
2. So³tys podejmuje dzia³ania organizatorsko  wykonawcze, maj¹ce istotne znaczenie dla mieszkañców i gospodarki so³ectw.
3. So³tys podejmuje decyzje w indywidualnych sprawach

§8

§ 10
Wy³¹czn¹ kompetencj¹ prawomocnie zwo³anego
i przeprowadzonego zebrania wiejskiego jest wybór i od-
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z zakresu administracji publicznej, do których zosta³
upowa¿niony przez Radê Miejsk¹ lub przepisy prawa.
4. Wystêpuje z wnioskami inwestycyjnymi, porz¹dkowymi, finansowymi przyznawania zasi³ków, opiniowania
ulg z zakresu op³at i innych nale¿noci.
5. So³tys czuwa nad przestrzeganiem prawa i porz¹dku
publicznego na terenie so³ectwa.
6. So³tys za prowadzenie inkaso zobowi¹zañ pieniê¿nych
i innych nale¿noci finansowych gminy ponosi odpowiedzialnoæ materialn¹ przewidzian¹ przepisami prawa.
§ 16
Do obowi¹zków so³tysa nale¿y w szczególnoci:
1. Zwo³ywanie zebrañ wiejskich,
2. Organizacja posiedzeñ Rady so³eckiej,
3. Uczestniczenie w naradach so³tysów.
IV. Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej
§ 17
Tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej okrela za³¹cznik
nr 1 do niniejszego Statutu.
So³tys i cz³onkowie Rady so³eckiej mog¹ byæ odwo³ani
przed up³ywem kadencji poprzez:
1. Zebranie wiejskie  zgodnie z ordynacj¹ wyborcz¹ dla
wyboru so³tysów i rad so³eckich.
V. Mienie so³eckie
§ 18
1. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia komunalnego
po³o¿onego na obszarze so³ectwa, jemu przekazanego prze Radê Miejsk¹.
2. Sk³adniki mienia so³eckiego okrela za³¹cznik nr 2* do
Statutu.
3. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia komunalnego w
granicach zwyk³ego zarz¹du mieniem.
4. Do czynnoci zwyk³ego zarz¹du nale¿y:
1) za³atwianie bie¿¹cych spraw zwi¹zanych z eksploatacj¹ mienia,
2) utrzymanie go w stanie nie pogorszonym w ramach
jego aktualnego przeznaczenia, zachowanie mienia.
5. Oddawanie w najem lub dzier¿awê lokali, obiektów i terenów (Dzia³ki budowlane i gruntowe mienia wsi/bêd¹cych w gestii so³ectw, mo¿e byæ realizowane tylko
w drodze odrêbnych upowa¿nieñ Rady.
§ 19
1. Dochody so³ectwa tworz¹:
1) udzia³ w bud¿ecie gminy,
2) przychody w³asne so³ectwa pochodz¹ce z najmu
i dzier¿awy lokali, imprez,
3) dotacje celowe z bud¿etu gminy,
4) dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
2. So³ectwo samodzielnie prowadzi w³asn¹ gospodarkê
finansow¹ na podstawie rocznego planu finansowo 
rzeczowego.
3. rodki finansowe so³ectwa przeznacza siê na utrzymanie i konserwacje mienia komunalnego przekazanego
w zarz¹d so³ectwa, wydatki zwi¹zane z utrzymaniem
lokali, dzia³alnoci¹ so³ectwa.
4. Podstawê gospodarki finansowej so³ectwa stanowi
uchwalony przez zebranie wiejskie w granicach okre*) Za³¹cznika Nr 2 nie publikuje siê.
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lonych uchwa³¹ bud¿etow¹ gminy roczny plan finansowo rzeczowy so³ectwa.
5. Ksiêgowoæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi Urz¹d Miasta i Gminy.
6. W przypadku, gdy so³ectwo posiada fundusze zgromadzone na rachunku bankowym, zebranie wiejskie
wybiera osoby sporód cz³onków Rady So³eckiej upowa¿nione do dysponowania rachunkiem bankowym.
VI. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa
§ 20
1. Nadzór nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje wy³¹cznie Rada Miejska.
2. Do podstawowych rodków nadzoru nale¿y w szczególnoci:
1) rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci gospodarczej, finansowej i spo³ecznej so³ectwa,
2) zarz¹dzanie, dokonywanie lustracji so³ectwa i dokonywanie oceny stanu so³ectwa na sesji.
3. Ka¿de so³ectwo powinno byæ zlustrowane co najmniej
raz w kadencji.
4. Podczas lustracji obecny jest so³tys, mog¹ w niej
uczestniczyæ równie¿ cz³onkowie rady so³eckiej.
§ 21
1. Kontrolê nad dzia³alnoci¹ so³ectwa sprawuje Zarz¹d
Miasta i Gminy.
Czuwa aby mienie so³ectwa nie by³o nara¿one na szkody i uszczuplenie.
2. Burmistrz Miasta i Gminy i wyznaczeni przez niego pracownicy Urzêdu Miasta i Gminy maj¹ prawo ¿¹dania
niezbêdnych informacji i danych dotycz¹cych funkcjonowania so³ectwa.
3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolê i nadzór nad dzia³alnoci¹ finansow¹ so³ectwa.
4. Komisja Rewizyjna so³ectwa jest organem kontroli
wewnêtrznej zebrania wiejskiego. Prowadzi kontrolê
rzetelnoci i gospodarnoci rozchodów so³ectwa,
wnioskuje o udzielenie so³tysowi absolutorium za prawid³owoæ gospodarki finansowej. Nie udzielenie absolutorium tzw. skwitowanie jest równoznaczne z wnioskiem o odwo³anie so³tysa przez zebranie wiejskie.
VII. Postanowienia koñcowe
§ 22
Zmiany w Statucie so³ectwa dokonuje Rada na wniosek mieszkañców lub z w³asnej inicjatywy.
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr LII/314/2002
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
ORDYNACJA WYBORCZA
do wyborów So³tysa i Rad So³eckich
Organizacja wyborów
§1
1. Do wyborów So³tysa i Rad So³eckich uprawnione jest
Zebranie Wiejskie.
2. Zebranie Wiejskie do przeprowadzenia wyborów So³tysa i Rad So³eckich zwo³uje Zarz¹d Miasta i Gminy w
Debrznie, uzgadniaj¹c termin zebrania z dotychczasowym So³tysem.
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3. Zebranie wybiera Przewodnicz¹cego zebrania sporód
obecnych wyborców na zebraniu.
Zebranie Wiejskie wyborcze
§2
1. W Zebraniu Wiejskim wyborczym, dla jego praworz¹dnoci uczestniczyæ powinna co najmniej po³owa uprawnionych do g³osowania plus jeden.
2. Og³oszenie o terminie Zebrania Wiejskiego wyborczego podawane jest do wiadomoci mieszkañców So³ectwa na co najmniej 7 dni przed terminem wyborów
w pierwszym terminie.
3. Gdy Zebranie Wiejskie wyborcze nie dojdzie do skutku w pierwszym terminie og³asza siê jego drugi termin.
4. Zebranie w drugim terminie mo¿e siê odbyæ je¿eli
uczestniczy w nim co najmniej 10 uprawnionych do
g³osowania mieszkañców So³ectwa.
5. W zebraniu wyborczym mog¹ uczestniczyæ mieszkañcy posiadaj¹cy czynne i bierne prawo wyborcze.
Przebieg zebrania
§3
1. Zebranie Wiejskie wyborcze zatwierdza przewodnicz¹cego obrad w g³osowaniu jawnym.
2. So³tys i Rada So³ecka zobowi¹zani s¹ do przed³o¿enia sprawozdania ze swej dzia³alnoci za ostatni okres
mieszkañcom so³ectwa. Przedstawione sprawozdanie mieszkañcy przyjmuj¹ w g³osowaniu jawnym.
3. Mieszkañcy So³ectwa zg³aszaj¹ dowoln¹ liczbê kandydatów na So³tysa.
4. Kandydaci na So³tysa musz¹ potwierdziæ zgodê na
kandydowanie.
5. Zebranie Wiejskie ze swego grona wybiera w g³osowaniu jawnym Komisjê Skrutacyjn¹ w iloci przynajmniej trzech osób. Komisja ze swego sk³adu wybiera
przewodnicz¹cego komisji.
6. Komisja Skrutacyjna przeprowadza wybory na So³tysa w g³osowaniu tajnym.
W tym celu komisja rozdaje karty do g³osowania zaopatrzone pieczêci¹ So³ectwa z widocznym na niej
nazwiskami kandydatów u³o¿onymi w porz¹dku alfabetycznym.
7. Ka¿dy mieszkaniec So³ectwa maj¹cy czynne prawo
wyborcze dokonuje g³osowania na licie kandydatów
na So³tysa przez postawienie znaku X tylko przy jednym z nazwisk.
8. Komisja po zebraniu kart do g³osowania oblicza liczbê g³osów oddanych przez g³osuj¹cych na ka¿dego z
kandydatów na So³tysa.
9. So³tysem wsi zostaje ten kto uzyska³ najwiêksz¹ liczbê g³osów.
10. Je¿eli dwóch lub wiêcej kandydatów otrzyma jednakow¹ liczbê g³osów, wybory przeprowadza siê ponownie, bior¹c pod uwagê tylko tych kandydatów.
11. Zebranie wiejskie w g³osowaniu jawnym ustala liczbê cz³onków Rady So³eckiej.
12. Wybory do Rady So³eckiej przeprowadza siê tak jak
w § 3 ust. 7 ordynacji wyborczej.
13. W sk³ad Rady So³eckiej wchodz¹ ci sporód kandydatów, którzy otrzymali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
14. So³tys i Rada So³ecka ze swego sk³adu wybieraj¹ Przewodnicz¹cego Rady So³eckiej.

15. W³aciwe druki protoko³ów g³osowania dla Komisji
Skrutacyjnej oraz karty do g³osowania dostarcza Zarz¹d Miasta i Gminy Debrzno.
16. Termin wyborów So³tysów i Rad So³eckich ustala siê
nie póniej ni¿ do 30 listopada 2002 r.
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UCHWA£A Nr LII/310/2002
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Przemys³owy obejmuj¹cego obszar dzia³ek nr 11, 12, 491 po³o¿onych we wsi
Cierznie.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8
ust. 1-3, art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
Nr 15 z 1999 r. 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 5 poz. 124, Nr 14
poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229 i Nr 154
poz. 1004 oraz art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) Rada Miejska w Debrznie
uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o powierzchni 56,63ha obejmuj¹cego dzia³ki nr 11, 12 i 491 po³o¿onego we wsi Cierznie
w gminie Debrzno, w którym teren przeznacza siê na:
Park Przemys³owy
§2
1.1.Na terenie objêtym planem wyodrêbnione s¹ 43 jednostki funkcjonalne.
Ustalenia zasad zagospodarowania dla poszczególnych jednostek s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PARK PRZEMYS£OWY CIERZNIE
1. NUMER TERENU 1 P, S, B.
2. POWIERZCHNIA 1,06 ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Przemys³, sk³ady, bazy.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie funkcje chronione.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Funkcja rolnicza.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  0,5 ha;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  uwarunkowany wymaganiami technologicznymi i obowi¹zuj¹cymi przepisami rozporz¹dzenia MBiPMB w sprawie
warunków technicznych jakimi powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  nie ustala siê;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy:
25,0 m od krawêdzi jezdni drogi krajowej;
8,0 m od krawêdzi jezdni drogi lokalnej 4KL.
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7. PARKINGI
W granicach dzia³ki  2 stanowiska/10 zatrudnionych;
2 stanowiska/100 m2 powierzchni u¿ytkowej.
8. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna  od drogi lokalnej
4 KL;
b) woda  z istniej¹cego ujêcia wody, za porednictwem projektowanego wodoci¹gu prowadzonego
w liniach rozgraniczaj¹cych ulic lokalnych;
c) elektrycznoæ  z istniej¹cej sieci i projektowanych
trafostacji;
d) gaz  do czasu realizacji sieci gazu przewodowego, bezprzewodowo, gazem propan  butan;
e) ogrzewanie  indywidualne, z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych;
f) cieki  odprowadzane do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ w zachodniej czêci wsi Cierznie;
g) wody opadowe  do projektowanej kanalizacji deszczowej, po oczyszczeniu z wszelkich zanieczyszczeñ
przemys³owych w separatorach ropopochodnych
i piasku na terenie dzia³ki, a nastêpnie w oczyszczalni wód opadowych;
h) odpady:
1. sta³e obojêtne dla rodowiska  po wstêpnej segregacji nale¿y wywoziæ na gminne wysypisko
odpadów;
2. sta³e niebezpieczne dla rodowiska  (wymienione w za³. Nr 2 do ustawy z dnia 27.04.2001. O
odpadach Dz. U. Nr 62/2001) nale¿y sk³adowaæ
na wysypisku odpadów niebezpiecznych. Na
wytwarzanie odpadów niebezpiecznych nale¿y
uzyskaæ zgodê w³aciwego organu.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Teren po³o¿ony jest w strefie OW obserwacji archeologicznej. W zwi¹zku z powy¿szym inwestowanie w
strefie uwarunkowane jest przeprowadzeniem prac
ziemnych pod nadzorem archeologicznym. W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych ustala
siê koniecznoæ przeprowadzenia archeologicznych
badañ ratowniczych.
Zakres niezbêdnego do wykonania nadzoru oraz badañ archeologicznych ka¿dorazowo okrela inwestorowi Delegatura w S³upsku Wojewódzkiego Oddzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków w Gdañsku w wydanym
zezwoleniu.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
1. Zasiêg uci¹¿liwoci nie mo¿e przekroczyæ granic
terenu, do którego inwestor ma tytu³ prawny.
2. Budynki przeznaczone na pobyt ludzi musz¹ byæ
usytuowane poza zasiêgiem uci¹¿liwoci okrelonych w przepisach o ochronie i kszta³towaniu rodowiska lub w ich zasiêgu pod warunkiem zastosowania rodków technicznych zmniejszaj¹cych
uci¹¿liwoci do poziomu okrelonego w tych przepisach oraz w Polskich Normach.
3. Co najmniej 20% ogólnej powierzchni terenu lub
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek nale¿y przeznaczyæ
pod tereny czynne biologicznie, w tym 10% pod
zadrzewienia. Nowo wprowadzone gatunki drzew
i krzewów powinny byæ zgodne z miejscowymi
warunkami siedliskowymi i odporne na podwy¿szone stê¿enie zanieczyszczeñ powietrza.
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4. Wskazane jest wprowadzenie zieleni izolacyjnej
przy zachodniej, pó³nocnej i po³udniowej granicy
terenu.
5. Nale¿y zachowaæ zadrzewienia i zakrzewienia
wzd³u¿ rowu melioracyjnego i uzupe³niæ je nowymi nasadzeniami w celu umocnienia brzegów rowu.
6. Nale¿y odsun¹æ liniê zabudowy od rowu melioracyjnego na odleg³oæ 5 m.
STREFY ZAGRO¯ENIA
Nie wystêpuj¹.
U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie przewiduje siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Teren mo¿e byæ zainwestowany po realizacji drogi 2
KL, zjazdów z istniej¹cej drogi krajowej 5 KGP i niezbêdnego odcinka drogi 4 KL.
STAWKA PROCENTOWA
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Zwolnienie z podatków na okres.....................
INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce:
 zabrania siê lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych w odleg³oci mniejszej ni¿ 25m od krawêdzi jezdni drogi krajowej nr 22 nowoprojektowanej 5 KGP 1/2 (domiar nale¿y wykonaæ z uwzglêdnieniem krawêdzi jezdni docelowej  to jest po
rozbudowie),
 w przypadku zamierzeñ Inwestora zlokalizowania obiektów w strefie uci¹¿liwoci drogi, do jego
obowi¹zków nale¿y wykonanie urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami wynikaj¹cymi z s¹siedztwa drogi. Obowi¹zek ten dotyczy równie¿ nastêpców prawnych w³aciciela terenu,
 stan prawny dróg wydzielonych na dzia³kach powinien zapewniæ mo¿liwoæ obs³ugi komunikacyjnej wszystkich terenów do nich przyleg³ych.
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 126. G³ówne zbiorniki wód podziemnych jako
strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹
do objêcia ochron¹;
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych:
 wskazane jest wprowadzenie zieleni izolacyjnej
przy zachodniej i pó³nocnej granicy terenu.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PARK PRZEMYS£OWY CIERZNIE

1. NUMER TERENU 2 P, S, B.
2. POWIERZCHNIA 1,58 ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Przemys³, sk³ady, bazy.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie funkcje chronione.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Funkcja rolnicza.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
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a) min. wielkoæ podzia³u terenu  0,5 ha;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  uwarunkowany wymaganiami technologicznymi i obowi¹zuj¹cymi przepisami rozporz¹dzenia MBiPMB w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  nie ustala siê;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy:
25,0 m od krawêdzi jezdni istniej¹cej drogi krajowej;
15,0 m od pasa wy³¹czenia z ruchu istniej¹cej drogi krajowej;
8,0 m od krawêdzi jezdni ulic lokalnych 2 KL i 4KL.
PARKINGI
W granicach dzia³ki  2 stanowiska/10 zatrudnionych;
2 stanowiska/100 m2 powierzchni u¿ytkowej.
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna  od drogi lokalnej
4 KL;
b) woda  z istniej¹cego ujêcia wody, za porednictwem projektowanego wodoci¹gu prowadzonego
w liniach rozgraniczaj¹cych ulic lokalnych;
c) elektrycznoæ  z istniej¹cej sieci i projektowanych
trafostacji;
d) gaz  do czasu realizacji sieci gazu przewodowego, bezprzewodowo, gazem propan  butan;
e) ogrzewanie  indywidualne, z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych;
f) cieki  odprowadzane do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ w zachodniej czêci wsi Cierznie;
g) wody opadowe  do projektowanej kanalizacji deszczowej, po oczyszczeniu z wszelkich zanieczyszczeñ
przemys³owych w separatorach ropopochodnych
i piasku na terenie dzia³ki, a nastêpnie w oczyszczalni wód opadowych;
h) odpady:
1. sta³e obojêtne dla rodowiska  po wstêpnej segregacji nale¿y wywoziæ na gminne wysypisko
odpadów;
2. sta³e niebezpieczne dla rodowiska  (wymienione w za³. Nr 2 do ustawy z dnia 27.04.2001. O
odpadach Dz. U. Nr 62/2001) nale¿y sk³adowaæ
na wysypisku odpadów niebezpiecznych. Na
wytwarzanie odpadów niebezpiecznych nale¿y
uzyskaæ zgodê w³aciwego organu.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Teren po³o¿ony jest w strefie OW obserwacji archeologicznej. W zwi¹zku z powy¿szym inwestowanie w
strefie uwarunkowane jest przeprowadzeniem prac
ziemnych pod nadzorem archeologicznym. W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych ustala
siê koniecznoæ przeprowadzenia archeologicznych
badañ ratowniczych.
Zakres niezbêdnego do wykonania nadzoru oraz badañ archeologicznych ka¿dorazowo okrela inwestorowi Delegatura w S³upsku Wojewódzkiego Oddzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków w Gdañsku w wydanym
zezwoleniu.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
1. Zasiêg uci¹¿liwoci nie mo¿e przekroczyæ granic
terenu, do którego inwestor ma tytu³ prawny.
2. Budynki przeznaczone na pobyt ludzi musz¹ byæ
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usytuowane poza zasiêgiem uci¹¿liwoci okrelonych w przepisach o ochronie i kszta³towaniu rodowiska lub w ich zasiêgu pod warunkiem zastosowania rodków technicznych zmniejszaj¹cych
uci¹¿liwoci do poziomu okrelonego w tych przepisach oraz w Polskich Normach.
3. Co najmniej 20% ogólnej powierzchni terenu lub
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek nale¿y przeznaczyæ
pod tereny czynne biologicznie, w tym 10% pod
zadrzewienia. Nowo wprowadzone gatunki drzew
i krzewów powinny byæ zgodne z miejscowymi
warunkami siedliskowymi i odporne na podwy¿szone stê¿enie zanieczyszczeñ powietrza.
4. Wskazane jest wprowadzenie zieleni izolacyjnej
wzd³u¿ istniej¹cych i projektowanych dróg.
STREFY ZAGRO¯ENIA
Nie wystêpuj¹.
U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie przewiduje siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Teren mo¿e byæ zainwestowany po realizacji drogi 2
KL, zjazdów z istniej¹cej drogi krajowej 5 KGP i niezbêdnego odcinka drogi 4 KL.
STAWKA PROCENTOWA
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Zwolnienie z podatków na okres.....................
INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce:
 zabrania siê lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych w odleg³oci mniejszej ni¿ 25m od krawêdzi jezdni drogi krajowej nr 22 nowoprojektowanej 5 KGP 1/2 (domiar nale¿y wykonaæ z uwzglêdnieniem krawêdzi jezdni docelowej  to jest po
rozbudowie),
 w przypadku zamierzeñ Inwestora zlokalizowania obiektów w strefie uci¹¿liwoci drogi, do jego
obowi¹zków nale¿y wykonanie urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami wynikaj¹cymi z s¹siedztwa drogi. Obowi¹zek ten dotyczy równie¿ nastêpców prawnych w³aciciela terenu,
 stan prawny dróg wydzielonych na dzia³kach powinien zapewniæ mo¿liwoæ obs³ugi komunikacyjnej wszystkich terenów do nich przyleg³ych.
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 126. G³ówne zbiorniki wód podziemnych jako
strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹
do objêcia ochron¹;
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych:
 wskazane jest wprowadzenie zieleni izolacyjnej
od strony istniej¹cej drogi krajowej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PARK PRZEMYS£OWY CIERZNIE

1. NUMER TERENU 3 P, S, B.
2. POWIERZCHNIA 1,4 ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Przemys³, sk³ady, bazy.
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4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie funkcje chronione.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Funkcja rolnicza.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  0,5 ha;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  uwarunkowany wymaganiami technologicznymi i obowi¹zuj¹cymi przepisami rozporz¹dzenia MBiPMB w sprawie
warunków technicznych jakimi powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  nie ustala siê;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy:
15,0 m od pasa wy³¹czenia z ruchu istniej¹cej drogi
krajowej;
8,0 m od krawêdzi jezdni ulic lokalnych 2 KL;
25,0 m od krawêdzi jezdni projektowanej drogi krajowej 5 KGP.
7. PARKINGI
W granicach dzia³ki  2 stanowiska/10 zatrudnionych;
2 stanowiska/100 m2 powierzchni u¿ytkowej przemys³u, sk³adów, baz itp.
8. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna  od drogi lokalnej
2 KL;
b) woda  z istniej¹cego ujêcia wody, za porednictwem
projektowanego wodoci¹gu prowadzonego w liniach rozgraniczaj¹cych ulic lokalnych lub pasem
technicznym;
c) elektrycznoæ  z istniej¹cej sieci i projektowanych
trafostacji;
d) gaz  do czasu realizacji sieci gazu przewodowego,
bezprzewodowo, gazem propan  butan;
e) ogrzewanie  indywidualne, z zastosowaniem paliw
niskoemisyjnych;
f) cieki  odprowadzane do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ w zachodniej czêci wsi Cierznie;
g) wody opadowe  do projektowanej kanalizacji deszczowej, po oczyszczeniu z wszelkich zanieczyszczeñ
przemys³owych w separatorach ropopochodnych
i piasku na terenie dzia³ki, a nastêpnie w oczyszczalni wód opadowych;
h) odpady:
1. sta³e obojêtne dla rodowiska  po wstêpnej segregacji nale¿y wywoziæ na gminne wysypisko
odpadów;
2. sta³e niebezpieczne dla rodowiska  (wymienione w za³. Nr 2 do ustawy z dnia 27.04.2001. O
odpadach Dz. U. Nr 62/2001) nale¿y sk³adowaæ
na wysypisku odpadów niebezpiecznych. Na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych nale¿y uzyskaæ zgodê w³aciwego organu.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Teren po³o¿ony jest w strefie OW obserwacji archeologicznej. W zwi¹zku z powy¿szym inwestowanie w
strefie uwarunkowane jest przeprowadzeniem prac
ziemnych pod nadzorem archeologicznym. W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych ustala siê
koniecznoæ przeprowadzenia archeologicznych badañ
ratowniczych.
Zakres niezbêdnego do wykonania nadzoru oraz badañ archeologicznych ka¿dorazowo okrela inwesto-
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Województwa Pomorskiego

rowi Delegatura w S³upsku Wojewódzkiego Oddzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków w Gdañsku w wydanym
zezwoleniu.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
1. Zasiêg uci¹¿liwoci nie mo¿e przekroczyæ granic
terenu, do którego inwestor ma tytu³ prawny.
2. Budynki przeznaczone na pobyt ludzi musz¹ byæ
usytuowane poza zasiêgiem uci¹¿liwoci okrelonych w przepisach o ochronie i kszta³towaniu rodowiska lub w ich zasiêgu pod warunkiem zastosowania rodków technicznych zmniejszaj¹cych
uci¹¿liwoci do poziomu okrelonego w tych przepisach oraz w Polskich Normach.
3. Co najmniej 20% ogólnej powierzchni terenu lub
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek nale¿y przeznaczyæ
pod tereny czynne biologicznie, w tym 10% pod
zadrzewienia. Nowo wprowadzone gatunki drzew
i krzewów powinny byæ zgodne z miejscowymi
warunkami siedliskowymi i odporne na podwy¿szone stê¿enie zanieczyszczeñ powietrza.
4. Wskazane jest wprowadzenie zieleni izolacyjnej
wzd³u¿ istniej¹cych i projektowanych dróg.
STREFY ZAGRO¯ENIA
Nie wystêpuj¹.
U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie przewiduje siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Teren mo¿e byæ zainwestowany po realizacji drogi 2
KL i zjazdów z istniej¹cej drogi krajowej 5 KGP.
STAWKA PROCENTOWA
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Zwolnienie z podatków na okres.....................
INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce:
 zabrania siê lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych w odleg³oci mniejszej ni¿ 25m od krawêdzi jezdni drogi krajowej nr 22 nowoprojektowanej 5 KGP 1/2 (domiar nale¿y wykonaæ z uwzglêdnieniem krawêdzi jezdni docelowej  to jest po
rozbudowie),
 w przypadku zamierzeñ Inwestora zlokalizowania obiektów w strefie uci¹¿liwoci drogi, do jego
obowi¹zków nale¿y wykonanie urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami wynikaj¹cymi z s¹siedztwa drogi. Obowi¹zek ten dotyczy równie¿ nastêpców prawnych w³aciciela terenu,
 stan prawny dróg wydzielonych na dzia³kach powinien zapewniæ mo¿liwoæ obs³ugi komunikacyjnej wszystkich terenów do nich przyleg³ych.
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 126. G³ówne zbiorniki wód podziemnych jako
strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹
do objêcia ochron¹;
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji
administracyjnych:
 wskazane jest wprowadzenie zieleni izolacyjnej
wzd³u¿ granic z drog¹ krajow¹ 5 KGP (istniej¹c¹
i projektowan¹).
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PARK PRZEMYS£OWY CIERZNIE

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PARK PRZEMYS£OWY CIERZNIE

1. NUMER TERENU 4 W
2. POWIERZCHNIA ha
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Otwarty kana³ melioracyjny po³¹czony z naturalnym
ciekiem wodnym prowadz¹cym wody z pó³nocno 
wschodniej czêci wsi.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie inne.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Nie wystêpuj¹.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Wszystkie skrzy¿owania z drogami nale¿y wykonaæ
w drugim poziomie w formie przepustów. Szerokoæ
kana³u  w koronie wa³u min. 2,0 m.
7. PARKINGI
Nie dotyczy.
8. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  nie dotyczy;
b) woda  nie dotyczy;
c) elektrycznoæ  nie dotyczy;
d) gaz  nie dotyczy;
e) ogrzewanie  nie dotyczy;
f) cieki  nie dotyczy;
g) wody opadowe  nie dotyczy;
h) odpady  nie dotyczy;
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie wystêpuj¹.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nale¿y zachowaæ istniej¹ce zadrzewienia i zakrzewienia wzd³u¿ rowu i uzupe³niæ je nowymi gatunkami
zgodnymi z miejscowymi warunkami siedliskowymi
w celu umocnienia brzegów.
11. STREFY ZAGRO¯ENIA
Nie wystêpuj¹.
12. U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Jak obecne i docelowe.
13. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
14. STAWKA PROCENTOWA
Nie dotyczy.
15. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie dotyczy.
16. INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce:
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 126. G³ówne zbiorniki wód podziemnych jako
strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹
do objêcia ochron¹;
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych:
 po¿¹dane jest os³oniêcie umocnieñ brzegów zieleni¹ dekoracyjn¹.

1. NUMER TERENU 5 P, S, B.
2. POWIERZCHNIA 1,53 ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Przemys³, sk³ady, bazy itp.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie funkcje chronione.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Funkcja rolnicza.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  0,5 ha;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  uwarunkowany wymaganiami technologicznymi i obowi¹zuj¹cymi przepisami rozporz¹dzenia MBiPMB w sprawie
warunków technicznych jakimi powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  nie ustala siê;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy:
8,0 m od krawêdzi jezdni drogi 2 KL i 4 KL;
25,0 m od krawêdzi jezdni projektowanej drogi krajowej 5 KGP.
7. PARKINGI
W granicach dzia³ki  2 stanowiska/10 zatrudnionych;
2 stanowiska/100 m2 powierzchni u¿ytkowej przemys³u, sk³adów, baz itp.
8. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z dróg 2 KL i 4 KL;
b) woda  z istniej¹cego ujêcia wody, za porednictwem
projektowanego wodoci¹gu prowadzonego w liniach rozgraniczaj¹cych ulic lokalnych i pasem technicznym;
c) elektrycznoæ  z istniej¹cej sieci i projektowanych
trafostacji;
d) gaz  do czasu realizacji sieci gazu przewodowego,
bezprzewodowo, gazem propan  butan;
e) ogrzewanie  indywidualne, z zastosowaniem paliw
niskoemisyjnych;
f) cieki  odprowadzane do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ w zachodniej czêci wsi Cierznie;
g) wody opadowe  do projektowanej kanalizacji deszczowej, po oczyszczeniu z zanieczyszczeñ ropopochodnych;
h) odpady:
1. sta³e obojêtne dla rodowiska  po wstêpnej segregacji nale¿y wywoziæ na gminne wysypisko
odpadów;
2. sta³e niebezpieczne dla rodowiska  (wymienione w za³. Nr 2 do ustawy z dnia 27.04.2001. O
odpadach Dz. U. Nr 62/2001) nale¿y sk³adowaæ
na wysypisku odpadów niebezpiecznych. Na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych nale¿y uzyskaæ zgodê w³aciwego organu.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Teren po³o¿ony jest w strefie OW obserwacji archeologicznej. W zwi¹zku z powy¿szym inwestowanie w
strefie uwarunkowane jest przeprowadzeniem prac
ziemnych pod nadzorem archeologicznym. W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych ustala siê
koniecznoæ przeprowadzenia archeologicznych badañ
ratowniczych.

Poz. 648

10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.

 1915 

Zakres niezbêdnego do wykonania nadzoru oraz badañ archeologicznych ka¿dorazowo okrela inwestorowi Delegatura w S³upsku Wojewódzkiego Oddzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków w Gdañsku w wydanym
zezwoleniu.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
1. Zasiêg uci¹¿liwoci nie mo¿e przekroczyæ granic
terenu, do którego inwestor ma tytu³ prawny.
2. Budynki przeznaczone na pobyt ludzi musz¹ byæ
usytuowane poza zasiêgiem uci¹¿liwoci okrelonych w przepisach o ochronie i kszta³towaniu rodowiska lub w ich zasiêgu pod warunkiem zastosowania rodków technicznych zmniejszaj¹cych
uci¹¿liwoci do poziomu okrelonego w tych przepisach oraz w Polskich Normach.
3. Co najmniej 20% ogólnej powierzchni terenu lub
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek nale¿y przeznaczyæ
pod tereny czynne biologicznie, w tym 10% pod
zadrzewienia. Nowo wprowadzone gatunki drzew
i krzewów powinny byæ zgodne z miejscowymi
warunkami siedliskowymi i odporne na podwy¿szone stê¿enie zanieczyszczeñ powietrza.
4. Wskazane jest wprowadzenie zieleni izolacyjnej
wzd³u¿ projektowanych dróg.
STREFY ZAGRO¯ENIA
Nie wystêpuj¹.
U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Teren mo¿e byæ zainwestowany po realizacji drogi 2
KL i zjazdów z istniej¹cej drogi krajowej 5 KGP.
STAWKA PROCENTOWA
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Zwolnienie z podatków na okres.....................
INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce:
 zabrania siê lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych w odleg³oci mniejszej ni¿ 25m od krawêdzi jezdni drogi krajowej nr 22 nowoprojektowanej 5 KGP 1/2 (domiar nale¿y wykonaæ z uwzglêdnieniem krawêdzi jezdni docelowej  to jest po
rozbudowie),
 w przypadku zamierzeñ Inwestora zlokalizowania obiektów w strefie uci¹¿liwoci drogi, do jego
obowi¹zków nale¿y wykonanie urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami wynikaj¹cymi z s¹siedztwa drogi. Obowi¹zek ten dotyczy równie¿ nastêpców prawnych w³aciciela terenu,
 stan prawny dróg wydzielonych na dzia³kach powinien zapewniæ mo¿liwoæ obs³ugi komunikacyjnej wszystkich terenów do nich przyleg³ych.
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 126. G³ówne zbiorniki wód podziemnych jako
strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹
do objêcia ochron¹;
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych:
 wskazane jest wprowadzenie zieleni izolacyjnej
wzd³u¿ granic z projektowan¹ drog¹ krajow¹ 5 KGP.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PARK PRZEMYS£OWY CIERZNIE

1. NUMER TERENU 6 EE.
2. POWIERZCHNIA 0,015 ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Trafostacja.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie inne.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Funkcja rolnicza.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  0,015 ha;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  uwarunkowany wymaganiami technologicznymi i obowi¹zuj¹cymi przepisami rozporz¹dzenia MBiPMB w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  nie ustala siê;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy:
8,0 m od linii rozgraniczaj¹cych drogi 2 KL;
7. PARKINGI
Nie przewiduje siê.
8. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z drogi lokalnej 2
KL;
b) woda  nie dotyczy;
c) elektrycznoæ  z istniej¹cej sieci;
d) gaz  nie dotyczy;
e) ogrzewanie  nie dotyczy;
f) cieki  nie dotyczy;
g) wody opadowe  w granicach dzia³ki odprowadzenie do gruntu;
h) odpady  nie dotyczy.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Teren po³o¿ony jest w strefie OW obserwacji archeologicznej. W zwi¹zku z powy¿szym inwestowanie w
strefie uwarunkowane jest przeprowadzeniem prac
ziemnych pod nadzorem archeologicznym. W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych ustala
siê koniecznoæ przeprowadzenia archeologicznych
badañ ratowniczych.
Zakres niezbêdnego do wykonania nadzoru oraz badañ archeologicznych ka¿dorazowo okrela inwestorowi Delegatura w S³upsku Wojewódzkiego Oddzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków w Gdañsku w wydanym
zezwoleniu.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Wskazane jest wprowadzenie zieleni izolacyjno  maskuj¹cej wzd³u¿ granic terenu.
11. STREFY ZAGRO¯ENIA
Nie wystêpuj¹.
12. U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
13. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
14. STAWKA PROCENTOWA
Nie ustala siê.
15. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 1916 

16. INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce:
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 126. G³ówne zbiorniki wód podziemnych jako
strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹
do objêcia ochron¹;
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych:

9.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PARK PRZEMYS£OWY CIERZNIE
1. NUMER TERENU 7 P, S, B.
2. POWIERZCHNIA 0,74 ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Przemys³, sk³ady, bazy itp.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie funkcje chronione.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Funkcja rolnicza.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  0,5 ha;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  uwarunkowany wymaganiami technologicznymi i obowi¹zuj¹cymi przepisami rozporz¹dzenia MBiPMB w sprawie
warunków technicznych jakimi powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  nie ustala siê;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy:
8,0 m od krawêdzi jezdni drogi 4 KL;
25,0 m od krawêdzi jezdni projektowanej drogi krajowej 5 KGP.
7. PARKINGI
W granicach dzia³ki  2 stanowiska/10 zatrudnionych;
2 stanowiska/100 m2 powierzchni u¿ytkowej przemys³u, sk³adów, baz itp.
8. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z drogi 4 KL;
b) woda  z istniej¹cego ujêcia wody, za porednictwem
projektowanego wodoci¹gu prowadzonego w liniach rozgraniczaj¹cych ulic lokalnych i pasem technicznym;
c) elektrycznoæ  z istniej¹cej sieci i projektowanych
trafostacji;
d) gaz  do czasu realizacji sieci gazu przewodowego,
bezprzewodowo, gazem propan  butan;
e) ogrzewanie  indywidualne, z zastosowaniem paliw
niskoemisyjnych;
f) cieki  odprowadzane do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ w zachodniej czêci wsi Cierznie;
g) wody opadowe  do projektowanej kanalizacji deszczowej, po oczyszczeniu z wszelkich zanieczyszczeñ
przemys³owych w separatorach ropopochodnych
i piasku na terenie dzia³ki, a nastêpnie w oczyszczalni wód opadowych;
h) odpady:
1. sta³e obojêtne dla rodowiska  po wstêpnej segregacji nale¿y wywoziæ na gminne wysypisko
odpadów;
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2. sta³e niebezpieczne dla rodowiska  (wymienione
w za³. Nr 2 do ustawy z dnia 27.04.2001. O odpadach Dz. U. Nr 62/2001) nale¿y sk³adowaæ na wysypisku odpadów niebezpiecznych. Na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych nale¿y uzyskaæ zgodê w³aciwego organu.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Teren po³o¿ony jest w strefie OW obserwacji archeologicznej. W zwi¹zku z powy¿szym inwestowanie w
strefie uwarunkowane jest przeprowadzeniem prac
ziemnych pod nadzorem archeologicznym. W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych ustala
siê koniecznoæ przeprowadzenia archeologicznych
badañ ratowniczych.
Zakres niezbêdnego do wykonania nadzoru oraz badañ archeologicznych ka¿dorazowo okrela inwestorowi Delegatura w S³upsku Wojewódzkiego Oddzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków w Gdañsku w wydanym
zezwoleniu.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
1. Zasiêg uci¹¿liwoci nie mo¿e przekroczyæ granic
terenu, do którego inwestor ma tytu³ prawny.
2. Budynki przeznaczone na pobyt ludzi musz¹ byæ
usytuowane poza zasiêgiem uci¹¿liwoci okrelonych w przepisach o ochronie i kszta³towaniu rodowiska lub w ich zasiêgu pod warunkiem zastosowania rodków technicznych zmniejszaj¹cych
uci¹¿liwoci do poziomu okrelonego w tych przepisach oraz w Polskich Normach.
3. Co najmniej 20% ogólnej powierzchni terenu lub
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek nale¿y przeznaczyæ
pod tereny czynne biologicznie, w tym 10% pod
zadrzewienia. Nowo wprowadzone gatunki drzew
i krzewów powinny byæ zgodne z miejscowymi
warunkami siedliskowymi i odporne na podwy¿szone stê¿enie zanieczyszczeñ powietrza.
4. Wskazane jest wprowadzenie zieleni izolacyjnej
wzd³u¿ projektowanych dróg.
5. Nale¿y zachowaæ zadrzewienia i zakrzewienia
wzd³u¿ cieku i uzupe³niæ je nowymi nasadzeniami
w celu umocnienia brzegów.
6. Nale¿y odsun¹æ liniê zabudowy od rowu melioracyjnego na odleg³oæ 5 m.
7. Wprowadziæ zieleñ izolacyjn¹ w pasie granicz¹cym
z terenem przepompowni cieków.
STREFY ZAGRO¯ENIA
Nie wystêpuj¹.
U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Zwolnienie z podatków na okres.....................
INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce:
 zabrania siê lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych w odleg³oci mniejszej ni¿ 25m od krawêdzi jezdni drogi krajowej nr 22 nowoprojektowanej 5 KGP 1/2 (domiar nale¿y wykonaæ z uwzglêdnieniem krawêdzi jezdni docelowej  to jest po
rozbudowie),
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 w przypadku zamierzeñ Inwestora zlokalizowania
obiektów w strefie uci¹¿liwoci drogi, do jego obowi¹zków nale¿y wykonanie urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami wynikaj¹cymi z s¹siedztwa drogi. Obowi¹zek ten dotyczy równie¿ nastêpców prawnych w³aciciela terenu,
 stan prawny dróg wydzielonych na dzia³kach powinien zapewniæ mo¿liwoæ obs³ugi komunikacyjnej
wszystkich terenów do nich przyleg³ych.
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr
126. G³ówne zbiorniki wód podziemnych jako strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹ do objêcia ochron¹;
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych:
 wskazane jest wprowadzenie zieleni izolacyjnej
wzd³u¿ granic z projektowan¹ drog¹ krajow¹ 5 KGP.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PARK PRZEMYS£OWY CIERZNIE
1. NUMER TERENU 8 NO.
2. POWIERZCHNIA 0,04 ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Przepompownia cieków sanitarnych.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie inne.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Funkcja rolnicza.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  0,04 ha;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  uwarunkowany wymaganiami technologicznymi i obowi¹zuj¹cymi przepisami rozporz¹dzenia MBiPMB w sprawie
warunków technicznych jakimi powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  nie ustala siê;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy:
8,0 m od krawêdzi jezdni drogi 4KL.
7. PARKINGI
W granicach dzia³ki  wg potrzeb.
8. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna od drogi lokalnej 4 KL;
b) woda  z istniej¹cego ujêcia wody, za porednictwem
projektowanego wodoci¹gu prowadzonego w liniach rozgraniczaj¹cych ulic lokalnych i pasem technicznym;
c) elektrycznoæ  z istniej¹cej sieci i projektowanych
trafostacji;
d) gaz  do czasu realizacji sieci gazu przewodowego,
bezprzewodowo, gazem propan  butan;
e) ogrzewanie  indywidualne, z zastosowaniem paliw
niskoemisyjnych;
f) cieki  odprowadzane do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ w zachodniej czêci wsi Cierznie;
g) wody opadowe  do projektowanej kanalizacji deszczowej, po oczyszczeniu z wszelkich zanieczyszczeñ
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przemys³owych w separatorach ropopochodnych
i piasku na terenie dzia³ki, a nastêpnie w oczyszczalni wód opadowych;
h) odpady:
1. sta³e obojêtne dla rodowiska  po wstêpnej segregacji nale¿y wywoziæ na gminne wysypisko
odpadów;
2. sta³e niebezpieczne dla rodowiska  (wymienione w za³. Nr 2 do ustawy z dnia 27.04.2001. O
odpadach Dz. U. Nr 62/2001) nale¿y sk³adowaæ
na wysypisku odpadów niebezpiecznych. Na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych nale¿y uzyskaæ zgodê w³aciwego organu.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Teren po³o¿ony jest w strefie OW obserwacji archeologicznej. W zwi¹zku z powy¿szym inwestowanie w
strefie uwarunkowane jest przeprowadzeniem prac
ziemnych pod nadzorem archeologicznym. W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych ustala
siê koniecznoæ przeprowadzenia archeologicznych
badañ ratowniczych.
Zakres niezbêdnego do wykonania nadzoru oraz badañ archeologicznych ka¿dorazowo okrela inwestorowi Delegatura w S³upsku Wojewódzkiego Oddzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków w Gdañsku w wydanym
zezwoleniu.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Wskazane jest wprowadzenie zieleni izolacyjno  maskuj¹cej wzd³u¿ granic terenu.
STREFY ZAGRO¯ENIA
Nie wystêpuj¹.
U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie wystêpuj¹.
STAWKA PROCENTOWA
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce:
 zabrania siê lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych w odleg³oci mniejszej ni¿ 25m od krawêdzi jezdni drogi krajowej nr 22 nowoprojektowanej 5 KGP 1/2 (domiar nale¿y wykonaæ z uwzglêdnieniem krawêdzi jezdni docelowej  to jest po
rozbudowie),
 w przypadku zamierzeñ Inwestora zlokalizowania obiektów w strefie uci¹¿liwoci drogi, do jego
obowi¹zków nale¿y wykonanie urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami wynikaj¹cymi z s¹siedztwa drogi. Obowi¹zek ten dotyczy równie¿ nastêpców prawnych w³aciciela terenu,
 stan prawny dróg wydzielonych na dzia³kach powinien zapewniæ mo¿liwoæ obs³ugi komunikacyjnej wszystkich terenów do nich przyleg³ych.
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 126. G³ówne zbiorniki wód podziemnych jako
strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹
do objêcia ochron¹;
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c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PARK PRZEMYS£OWY CIERZNIE
1. NUMER TERENU 9 UR.
2. POWIERZCHNIA 0,84 ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Tereny rzemios³a uci¹¿liwego.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie funkcje chronione.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Funkcja rolnicza.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  0,15 ha;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  40%;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  nie ustala siê;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy:
25,0 m od krawêdzi jezdni projektowanej drogi krajowej 5 KGP;
8,0 m od krawêdzi jezdni drogi 4KL.
7. PARKINGI
W granicach dzia³ki  2 stanowiska/10 zatrudnionych;
2 stanowiska/100 m2 powierzchni u¿ytkowej.
8. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna  od drogi lokalnej
4 KL;
b) woda  z istniej¹cego ujêcia wody, za porednictwem
projektowanego wodoci¹gu prowadzonego w liniach rozgraniczaj¹cych ulic lokalnych i pasem technicznym;
c) elektrycznoæ  z istniej¹cej sieci i projektowanych
trafostacji;
d) gaz  do czasu realizacji sieci gazu przewodowego,
bezprzewodowo, gazem propan  butan;
e) ogrzewanie  indywidualne, z zastosowaniem paliw
niskoemisyjnych;
f) cieki  odprowadzane do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ w zachodniej czêci wsi Cierznie;
g) wody opadowe  do projektowanej kanalizacji deszczowej, po oczyszczeniu z wszelkich zanieczyszczeñ
przemys³owych w separatorach ropopochodnych
i piasku na terenie dzia³ki, a nastêpnie w oczyszczalni wód opadowych;
h) odpady:
1. sta³e obojêtne dla rodowiska  po wstêpnej segregacji nale¿y wywoziæ na gminne wysypisko
odpadów;
2. sta³e niebezpieczne dla rodowiska  (wymienione w za³. Nr 2 do ustawy z dnia 27.04.2001. O
odpadach Dz. U. Nr 62/2001) nale¿y sk³adowaæ
na wysypisku odpadów niebezpiecznych. Na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych nale¿y uzyskaæ zgodê w³aciwego organu.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Teren po³o¿ony jest w strefie OW obserwacji archeologicznej. W zwi¹zku z powy¿szym inwestowanie w
strefie uwarunkowane jest przeprowadzeniem prac
ziemnych pod nadzorem archeologicznym. W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych ustala siê
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koniecznoæ przeprowadzenia archeologicznych badañ ratowniczych.
Zakres niezbêdnego do wykonania nadzoru oraz badañ archeologicznych ka¿dorazowo okrela inwestorowi Delegatura w S³upsku Wojewódzkiego Oddzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków w Gdañsku w wydanym
zezwoleniu.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
1. Zasiêg uci¹¿liwoci nie mo¿e przekroczyæ granic
terenu, do którego inwestor ma tytu³ prawny.
2. Budynki przeznaczone na pobyt ludzi musz¹ byæ
usytuowane poza zasiêgiem uci¹¿liwoci okrelonych w przepisach o ochronie i kszta³towaniu rodowiska lub w ich zasiêgu pod warunkiem zastosowania rodków technicznych zmniejszaj¹cych
uci¹¿liwoci do poziomu okrelonego w tych przepisach oraz w Polskich Normach.
3. Co najmniej 20% ogólnej powierzchni terenu lub
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek nale¿y przeznaczyæ
pod tereny czynne biologicznie, w tym 10% pod
zadrzewienia. Nowo wprowadzone gatunki drzew
i krzewów powinny byæ zgodne z miejscowymi
warunkami siedliskowymi i odporne na podwy¿szone stê¿enie zanieczyszczeñ powietrza.
4. Wskazane jest wprowadzenie zieleni izolacyjnej
wzd³u¿ granic terenu.
11. STREFY ZAGRO¯ENIA
Nie wystêpuj¹.
12. U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
13. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie wystêpuje.
14. STAWKA PROCENTOWA
15. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Zwolnienie z podatków na okres.....................
16. INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce:
 zabrania siê lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych w odleg³oci mniejszej ni¿ 25m od krawêdzi jezdni drogi krajowej nr 22 nowoprojektowanej 5 KGP 1/2 (domiar nale¿y wykonaæ z uwzglêdnieniem krawêdzi jezdni docelowej  to jest po
rozbudowie),
 w przypadku zamierzeñ Inwestora zlokalizowania obiektów w strefie uci¹¿liwoci drogi, do jego
obowi¹zków nale¿y wykonanie urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed ha³asem i innymi uci¹¿liwociami wynikaj¹cymi z s¹siedztwa drogi. Obowi¹zek ten dotyczy równie¿ nastêpców prawnych w³aciciela terenu,
 stan prawny dróg wydzielonych na dzia³kach powinien zapewniæ mo¿liwoæ obs³ugi komunikacyjnej wszystkich terenów do nich przyleg³ych.
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 126. G³ówne zbiorniki wód podziemnych jako
strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹
do objêcia ochron¹;
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych:
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PARK PRZEMYS£OWY CIERZNIE
1. NUMER TERENU 10 P,S,B.
2. POWIERZCHNIA 0,8 ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Teren przemys³u, sk³adów i baz  bez trwa³ej zabudowy, integralnie zwi¹zany z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹
realizowan¹ na terenie nr 11.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie funkcje chronione.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Funkcja rolnicza.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  nie ustala siê;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  bez zabudowy;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  nie dotyczy;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy: nie dotyczy.
7. PARKINGI
Dopuszcza siê realizacjê parkingów na potrzeby terenu nr 11.
8. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  dojazd od drogi 7 KL przez teren 11 P, S, B.;
b) woda  z istniej¹cego ujêcia wody, za porednictwem
projektowanego wodoci¹gu prowadzonego w liniach rozgraniczaj¹cych ulic lokalnych i pasem technicznym;
c) elektrycznoæ  z istniej¹cej sieci i projektowanych
trafostacji;
d) gaz  nie dotyczy;
e) ogrzewanie  nie dotyczy;
f) cieki  odprowadzane do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ w zachodniej czêci wsi Cierznie;
g) wody opadowe  do projektowanej kanalizacji deszczowej, po oczyszczeniu z wszelkich zanieczyszczeñ
przemys³owych w separatorach ropopochodnych
i piasku na terenie dzia³ki, a nastêpnie w oczyszczalni wód opadowych;
h) odpady:
1. sta³e obojêtne dla rodowiska  po wstêpnej segregacji nale¿y wywoziæ na gminne wysypisko
odpadów;
2. sta³e niebezpieczne dla rodowiska  (wymienione w za³. Nr 2 do ustawy z dnia 27.04.2001. O
odpadach Dz. U. Nr 62/2001) nale¿y sk³adowaæ
na wysypisku odpadów niebezpiecznych. Na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych nale¿y uzyskaæ zgodê w³aciwego organu.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Teren po³o¿ony jest w strefie OW obserwacji archeologicznej. W zwi¹zku z powy¿szym inwestowanie w
strefie uwarunkowane jest przeprowadzeniem prac
ziemnych pod nadzorem archeologicznym. W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych ustala siê
koniecznoæ przeprowadzenia archeologicznych badañ
ratowniczych.
Zakres niezbêdnego do wykonania nadzoru oraz badañ archeologicznych ka¿dorazowo okrela inwestorowi Delegatura w S³upsku Wojewódzkiego Oddzia³u
S³u¿by Ochrony Zabytków w Gdañsku w wydanym
zezwoleniu.
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10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
1. Zasiêg uci¹¿liwoci nie mo¿e przekroczyæ granic
terenu, do którego inwestor ma tytu³ prawny.
2. Co najmniej 20% ogólnej powierzchni terenu lub
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek nale¿y przeznaczyæ
pod tereny czynne biologicznie, w tym 10% pod
zadrzewienia. Nowo wprowadzone gatunki drzew
i krzewów powinny byæ zgodne z miejscowymi
warunkami siedliskowymi i odporne na podwy¿szone stê¿enie zanieczyszczeñ powietrza.
3. Wskazane jest wprowadzenie zieleni izolacyjnej
wzd³u¿ granic terenu i w pasie min. 10,0 m od lasu
(g³ównie zieleñ niska).
11. STREFY ZAGRO¯ENIA
Nie wystêpuj¹.
12. U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Rezerwa terenu na potrzeby realizacji drogi 5 KGP.
13. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie wystêpuje.
14. STAWKA PROCENTOWA
15. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Zwolnienie z podatków na okres.....................
16. INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce:
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 126. G³ówne zbiorniki wód podziemnych jako
strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹
do objêcia ochron¹;
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PARK PRZEMYS£OWY CIERZNIE
1. NUMER TERENU 11 P, S, B.
2. POWIERZCHNIA 1,76 ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Teren przemys³u, sk³adów i baz.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie funkcje chronione.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Funkcja rolnicza.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  0,5 ha;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  uwarunkowany wymaganiami technologicznymi i obowi¹zuj¹cymi przepisami rozporz¹dzenia MBiPMB w sprawie
warunków technicznych jakimi powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  nie ustala siê;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy:
10,0 m od linii lasu;
8,0 m od krawêdzi jezdni dróg 7 KL i 8 KL.
7. PARKINGI
W granicach dzia³ki  2 stanowiska/10 zatrudnionych;
2 stanowiska/100 m2 powierzchni u¿ytkowej przemys³u, sk³adów, baz itp.
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8. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna od dróg lokalnych
7 KL i 8 KL;
b) woda  z istniej¹cego ujêcia wody, za porednictwem projektowanego wodoci¹gu prowadzonego
w liniach rozgraniczaj¹cych ulic lokalnych i pasem
technicznym;
c) elektrycznoæ  z istniej¹cej sieci i projektowanych
trafostacji;
d) gaz  do czasu realizacji sieci gazu przewodowego, bezprzewodowo, gazem propan  butan z punktów dystrybucji w Cz³uchowie lub Sêpolnie Krajeñskim;
e) ogrzewanie  indywidualne, z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych;
f) cieki  odprowadzane do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ w zachodniej czêci wsi Cierznie;
g) wody opadowe  do projektowanej kanalizacji deszczowej, po oczyszczeniu z wszelkich zanieczyszczeñ
przemys³owych w separatorach ropopochodnych
i piasku na terenie dzia³ki, a nastêpnie w oczyszczalni wód opadowych;
h) odpady:
1. sta³e obojêtne dla rodowiska  po wstêpnej segregacji nale¿y wywoziæ na gminne wysypisko
odpadów;
2. sta³e niebezpieczne dla rodowiska  (wymienione w za³. Nr 2 do ustawy z dnia 27.04.2001.
O odpadach Dz. U. Nr 62/2001) nale¿y sk³adowaæ na wysypisku odpadów niebezpiecznych.
Na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych nale¿y uzyskaæ zgodê w³aciwego organu.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Teren po³o¿ony jest w strefie OW obserwacji archeologicznej. W zwi¹zku z powy¿szym inwestowanie w
strefie uwarunkowane jest przeprowadzeniem prac
ziemnych pod nadzorem archeologicznym. W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych ustala
siê koniecznoæ przeprowadzenia archeologicznych
badañ ratowniczych.
Zakres niezbêdnego do wykonania nadzoru oraz badañ archeologicznych ka¿dorazowo okrela inwestorowi Delegatura w S³upsku Wojewódzkiego Oddzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków w Gdañsku w wydanym
zezwoleniu.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
1. Zasiêg uci¹¿liwoci nie mo¿e przekroczyæ granic
terenu, do którego inwestor ma tytu³ prawny.
2. Budynki przeznaczone na pobyt ludzi musz¹ byæ
usytuowane poza zasiêgiem uci¹¿liwoci okrelonych w przepisach o ochronie i kszta³towaniu rodowiska lub w ich zasiêgu pod warunkiem zastosowania rodków technicznych zmniejszaj¹cych
uci¹¿liwoci do poziomu okrelonego w tych przepisach oraz w Polskich Normach.
3. Co najmniej 20% ogólnej powierzchni terenu lub
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek nale¿y przeznaczyæ
pod tereny czynne biologicznie, w tym 10% pod
zadrzewienia. Nowo wprowadzone gatunki drzew
i krzewów powinny byæ zgodne z miejscowymi
warunkami siedliskowymi i odporne na podwy¿szone stê¿enie zanieczyszczeñ powietrza.
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4. Wskazane jest wprowadzenie zieleni izolacyjnej
wzd³u¿ granic terenu i w pasie min. 10,0 m od lasu
(g³ównie zieleñ niska).
STREFY ZAGRO¯ENIA
Nie wystêpuj¹.
U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Projekt zagospodarowania terenu musi uwzglêdniæ
obs³ugê komunikacyjn¹ terenu 10 P, S, B.
STAWKA PROCENTOWA
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Zwolnienie z podatków na okres.....................
INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce:
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 126. G³ówne zbiorniki wód podziemnych jako
strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹
do objêcia ochron¹;
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych:
 istnieje mo¿liwoæ w³¹czenia do u¿ytkowania
terenów 10 P, S, B, bez mo¿liwoci ich trwa³ej
zabudowy.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PARK PRZEMYS£OWY CIERZNIE

1. NUMER TERENU 12 U.
2. POWIERZCHNIA 1,1 ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Us³ugi  administracja, handel, gastronomia, opieka
zdrowotna, itp.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Uci¹¿liwe dla rodowiska.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Funkcja rolnicza.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  nie ustala siê;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  uwarunkowany wymaganiami technologicznymi i obowi¹zuj¹cymi przepisami rozporz¹dzenia MBiPMB w sprawie
warunków technicznych jakimi powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  nie ustala siê;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy:
6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych drogi serwisowej 6
KL,T i pasa technicznego;
8,0 m od krawêdzi jezdni drogi 7 KL.
7. PARKINGI
W granicach dzia³ki  2 stanowiska/10 zatrudnionych;
1 stanowiska/50 m2 powierzchni us³ugowej.
8. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna od drogi serwisowej 6 KL i 7 KL;
b) woda  z istniej¹cego ujêcia wody, za porednictwem
projektowanego wodoci¹gu prowadzonego w liniach rozgraniczaj¹cych ulic lokalnych i pasem technicznym;

Poz. 648

9.

10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.

 1921 

c) elektrycznoæ  z istniej¹cej sieci i projektowanych
trafostacji;
d) gaz  do czasu realizacji sieci gazu przewodowego, bezprzewodowo, gazem propan  butan;
e) ogrzewanie  indywidualne, z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych;
f) cieki  odprowadzane do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ w zachodniej czêci wsi Cierznie;
g) wody opadowe  do projektowanej kanalizacji deszczowej, po oczyszczeniu z wszelkich zanieczyszczeñ
przemys³owych w separatorach ropopochodnych
i piasku na terenie dzia³ki, a nastêpnie w oczyszczalni wód opadowych;
h) odpady:
1. sta³e obojêtne dla rodowiska  po wstêpnej segregacji nale¿y wywoziæ na gminne wysypisko
odpadów;
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Teren po³o¿ony jest w strefie OW obserwacji archeologicznej. W zwi¹zku z powy¿szym inwestowanie w
strefie uwarunkowane jest przeprowadzeniem prac
ziemnych pod nadzorem archeologicznym. W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych ustala
siê koniecznoæ przeprowadzenia archeologicznych
badañ ratowniczych.
Zakres niezbêdnego do wykonania nadzoru oraz badañ archeologicznych ka¿dorazowo okrela inwestorowi Delegatura w S³upsku Wojewódzkiego Oddzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków w Gdañsku w wydanym
zezwoleniu.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
1. Co najmniej 20% ogólnej powierzchni terenu lub
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek nale¿y przeznaczyæ
pod tereny czynne biologicznie, w tym 10% pod
zadrzewienia. Nowo wprowadzone gatunki drzew
i krzewów powinny byæ zgodne z miejscowymi
warunkami siedliskowymi i odporne na podwy¿szone stê¿enie zanieczyszczeñ powietrza.
2. Wskazane jest wprowadzenie zieleni izolacyjnej
przy pó³nocnej i wschodniej granicy terenu oraz
wzd³u¿ ci¹gu pieszego (luny pas zad rzewieñ).
STREFY ZAGRO¯ENIA
Nie wystêpuj¹.
U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nale¿y opracowaæ koncepcjê zagospodarowania ca³ego terenu.
STAWKA PROCENTOWA
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Zwolnienie z podatków na okres.....................
INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce:
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 126. G³ówne zbiorniki wód podziemnych jako
strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹
do objêcia ochron¹;
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych:
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PARK PRZEMYS£OWY CIERZNIE

1. NUMER TERENU 13 ZU.
2. POWIERZCHNIA 0,84 ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Zieleñ urz¹dzona.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie inne
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Funkcja rolnicza.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  bez podzia³u;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  bez zabudowy;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  nie dotyczy;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy: nie dotyczy.
7. PARKINGI
Nie dotyczy
8. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  cie¿ki spacerowe i rowerowe;
b) woda  z istniej¹cego ujêcia wody, za porednictwem projektowanego wodoci¹gu prowadzonego
w liniach rozgraniczaj¹cych ulic lokalnych i pasem
technicznym;
c) elektrycznoæ  z istniej¹cej sieci i projektowanych
trafostacji;
d) gaz  nie dotyczy;
e) ogrzewanie  nie dotyczy;
f) cieki  nie dotyczy;
g) wody opadowe  odprowadzane do gruntu i do
zbiornika wodnego;
h) odpady  gromadzone w pojemnikach i wywo¿one na wysypisko.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Teren po³o¿ony jest w strefie OW obserwacji archeologicznej. W zwi¹zku z powy¿szym inwestowanie w
strefie uwarunkowane jest przeprowadzeniem prac
ziemnych pod nadzorem archeologicznym. W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych ustala
siê koniecznoæ przeprowadzenia archeologicznych
badañ ratowniczych.
Zakres niezbêdnego do wykonania nadzoru oraz badañ archeologicznych ka¿dorazowo okrela inwestorowi Delegatura w S³upsku Wojewódzkiego Oddzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków w Gdañsku w wydanym
zezwoleniu.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nowowprowadzane gatunki drzew i krzewów powinny byæ zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi i odporne na podwy¿szone stê¿enia zanieczyszczeñ powietrza.
11. STREFY ZAGRO¯ENIA
Nie wystêpuj¹.
12. U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
13. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
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14. STAWKA PROCENTOWA
15. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
16. INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce:
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 126. G³ówne zbiorniki wód podziemnych jako
strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹
do objêcia ochron¹;
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PARK PRZEMYS£OWY CIERZNIE
1. NUMER TERENU 13' ZU.
2. POWIERZCHNIA 0,66 ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Zieleñ urz¹dzona.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie inne
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Funkcja rolnicza.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  nie ustala siê;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  bez zabudowy;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  nie dotyczy;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy: nie dotyczy.
7. PARKINGI
Nie dotyczy
8. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  cie¿ki spacerowe i rowerowe;
b) woda  z istniej¹cego ujêcia wody, za porednictwem projektowanego wodoci¹gu prowadzonego
w liniach rozgraniczaj¹cych ulic lokalnych i pasem
technicznym;
c) elektrycznoæ  z istniej¹cej sieci i projektowanych
trafostacji;
d) gaz  nie dotyczy;
e) ogrzewanie  nie dotyczy;
f) cieki  nie dotyczy;
g) wody opadowe  odprowadzane do gruntu i do
zbiornika wodnego;
h) odpady  gromadzone w pojemnikach i wywo¿one na wysypisko.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Teren po³o¿ony jest w strefie OW obserwacji archeologicznej. W zwi¹zku z powy¿szym inwestowanie w
strefie uwarunkowane jest przeprowadzeniem prac
ziemnych pod nadzorem archeologicznym. W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych ustala
siê koniecznoæ przeprowadzenia archeologicznych
badañ ratowniczych.
Zakres niezbêdnego do wykonania nadzoru oraz badañ archeologicznych ka¿dorazowo okrela inwestorowi Delegatura w S³upsku Wojewódzkiego Oddzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków w Gdañsku w wydanym
zezwoleniu.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
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Nowowprowadzane gatunki drzew i krzewów powinny byæ zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi i odporne na podwy¿szone stê¿enia zanieczyszczeñ powietrza.
STREFY ZAGRO¯ENIA
Nie wystêpuj¹.
U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce:
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 126. G³ówne zbiorniki wód podziemnych jako
strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹
do objêcia ochron¹;
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PARK PRZEMYS£OWY CIERZNIE

1. NUMER TERENU 14 W.
2. POWIERZCHNIA 0,96 ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Sztuczny zbiornik wodny gromadz¹cy oczyszczone
wody opadowe.
Funkcja dodatkowa  zbiornik przeciwpo¿arowy.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie inne
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Funkcja rolnicza.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  bez podzia³u;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  bez zabudowy;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  nie dotyczy;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy: nie dotyczy.
7. PARKINGI
Nie dotyczy
8. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  nie dotyczy;
b) woda  nie dotyczy;
c) elektrycznoæ  nie dotyczy;
d) gaz  nie dotyczy;
e) ogrzewanie  nie dotyczy;
f) cieki  nie dotyczy;
g) wody opadowe  nie dotyczy;
h) odpady  nie dotyczy.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Nie wystêpuj¹.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nie ustala siê.
11. STREFY ZAGRO¯ENIA
Nie wystêpuj¹.
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12. U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
13. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
14. STAWKA PROCENTOWA
15. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
16. INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce:
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 126. G³ówne zbiorniki wód podziemnych jako
strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹
do objêcia ochron¹;
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PARK PRZEMYS£OWY CIERZNIE
1. NUMER TERENU 15 U.
2. POWIERZCHNIA 0,55 ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Us³ugi  administracja, handel, gastronomia, opieka
zdrowotna, itp.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Uci¹¿liwe dla rodowiska.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Funkcja rolnicza.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  nie ustala siê;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  uwarunkowany wymaganiami technologicznymi i obowi¹zuj¹cymi przepisami rozporz¹dzenia MBiPMB w sprawie
warunków technicznych jakimi powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  nie ustala siê;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy:
6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych drogi serwisowej 6
KL,T i pasa technicznego;
8,0 m od krawêdzi jezdni drogi 7 KL.
7. PARKINGI
W granicach dzia³ki  2 stanowiska/10 zatrudnionych;
1 stanowiska/50 m2 powierzchni us³ugowej.
8. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna od drogi serwisowej 6 KL i 7 KL;
b) woda  z istniej¹cego ujêcia wody, za porednictwem
projektowanego wodoci¹gu prowadzonego w liniach rozgraniczaj¹cych ulic lokalnych i pasem technicznym;
c) elektrycznoæ  z istniej¹cej sieci i projektowanych
trafostacji;
d) gaz  do czasu realizacji sieci gazu przewodowego,
bezprzewodowo, gazem propan  butan;
e) ogrzewanie  indywidualne, z zastosowaniem paliw
niskoemisyjnych;
f) cieki  odprowadzane do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ w zachodniej czêci wsi Cierznie;
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g) wody opadowe  do projektowanej kanalizacji deszczowej, po oczyszczeniu z wszelkich zanieczyszczeñ
przemys³owych w separatorach ropopochodnych
i piasku na terenie dzia³ki, a nastêpnie w oczyszczalni wód opadowych;
h) odpady:
1. sta³e obojêtne dla rodowiska  po wstêpnej segregacji nale¿y wywoziæ na gminne wysypisko
odpadów;
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Teren po³o¿ony jest w strefie OW obserwacji archeologicznej. W zwi¹zku z powy¿szym inwestowanie w
strefie uwarunkowane jest przeprowadzeniem prac
ziemnych pod nadzorem archeologicznym. W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych ustala
siê koniecznoæ przeprowadzenia archeologicznych
badañ ratowniczych.
Zakres niezbêdnego do wykonania nadzoru oraz badañ archeologicznych ka¿dorazowo okrela inwestorowi Delegatura w S³upsku Wojewódzkiego Oddzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków w Gdañsku w wydanym
zezwoleniu.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
1. Co najmniej 20% ogólnej powierzchni terenu lub
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek nale¿y przeznaczyæ
pod tereny czynne biologicznie, w tym 10% pod
zadrzewienia. Nowo wprowadzone gatunki drzew
i krzewów powinny byæ zgodne z miejscowymi
warunkami siedliskowymi i odporne na podwy¿szone stê¿enie zanieczyszczeñ powietrza.
2. Wskazane jest wprowadzenie zieleni izolacyjnej
przy po³udniowej i zachodniej granicy terenu oraz
wzd³u¿ ci¹gu pieszego (luny pas zadrzewieñ).
11. STREFY ZAGRO¯ENIA
Nie wystêpuj¹.
12. U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
13. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nale¿y opracowaæ koncepcjê zagospodarowania ca³ego terenu.
14. STAWKA PROCENTOWA
15. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Zwolnienie z podatków na okres.....................
16. INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce:
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 126. G³ówne zbiorniki wód podziemnych jako
strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹
do objêcia ochron¹;
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PARK PRZEMYS£OWY CIERZNIE
1. NUMER TERENU 16 NO, EE.
2. POWIERZCHNIA 0,06 ha.
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3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Przepompownia cieków sanitarnych i trafostacja.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie inne.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Funkcja rolnicza.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  0,01 ha;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  uwarunkowany wymaganiami technologicznymi i obowi¹zuj¹cymi przepisami rozporz¹dzenia MBiPMB w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  nie ustala siê;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy:
6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych drogi 6 KL, T;
7. PARKINGI
Na w³asnym terenie  wg potrzeb.
8. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna z drogi 6 KL, T;
b) woda  nie dotyczy;
c) elektrycznoæ  z istniej¹cej sieci;
d) gaz  nie dotyczy;
e) ogrzewanie  nie dotyczy;
f) cieki  nie dotyczy;
g) wody opadowe  w granicach dzia³ki odprowadzenie do gruntu;
h) odpady  nie dotyczy.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Teren po³o¿ony jest w strefie OW obserwacji archeologicznej. W zwi¹zku z powy¿szym inwestowanie w
strefie uwarunkowane jest przeprowadzeniem prac
ziemnych pod nadzorem archeologicznym. W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych ustala
siê koniecznoæ przeprowadzenia archeologicznych
badañ ratowniczych.
Zakres niezbêdnego do wykonania nadzoru oraz badañ archeologicznych ka¿dorazowo okrela inwestorowi Delegatura w S³upsku Wojewódzkiego Oddzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków w Gdañsku w wydanym
zezwoleniu.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Wskazane jest wprowadzenie zieleni izolacyjno  maskuj¹cej wzd³u¿ granic terenu.
11. STREFY ZAGRO¯ENIA
Nie wystêpuj¹.
12. U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
13. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
14. STAWKA PROCENTOWA
Nie ustala siê.
15. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
16. INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce:
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 126. G³ówne zbiorniki wód podziemnych jako
strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹
do objêcia ochron¹;
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c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PARK PRZEMYS£OWY CIERZNIE
1. NUMER TERENU 17 P, S, B.
2. POWIERZCHNIA 5,12 ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Teren przemys³u, sk³adów, baz.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie funkcje chronione.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Funkcja rolnicza.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  0,5 ha;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  uwarunkowany wymaganiami technologicznymi i obowi¹zuj¹cymi przepisami rozporz¹dzenia MBiPMB w sprawie
warunków technicznych jakimi powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  nie ustala siê;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy:
6,0; m od linii rozgraniczaj¹cej 6 KL, T
8,0 m od krawêdzi jezdni dróg 7 KL i 10 KD.
7. PARKINGI
W granicach dzia³ki  2 stanowiska/10 zatrudnionych;
2 stanowiska/100 m2 powierzchni u¿ytkowej przemys³u, sk³adów, baz itp.
8. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna  od dróg 6 KL, 7
KL, 10 KD;
b) woda  z istniej¹cego ujêcia wody, za porednictwem
projektowanego wodoci¹gu prowadzonego w liniach rozgraniczaj¹cych ulic lokalnych i pasem technicznym;
c) elektrycznoæ  z istniej¹cej sieci i projektowanych
trafostacji;
d) gaz  do czasu realizacji sieci gazu przewodowego,
bezprzewodowo, gazem propan  butan;
e) ogrzewanie  indywidualne, z zastosowaniem paliw
niskoemisyjnych;
f) cieki  odprowadzane do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ w zachodniej czêci wsi Cierznie;
g) wody opadowe  do projektowanej kanalizacji deszczowej, po oczyszczeniu z wszelkich zanieczyszczeñ
przemys³owych w separatorach ropopochodnych
i piasku na terenie dzia³ki, a nastêpnie w oczyszczalni wód opadowych;
h) odpady:
1. sta³e obojêtne dla rodowiska  po wstêpnej segregacji nale¿y wywoziæ na gminne wysypisko
odpadów;
2. sta³e niebezpieczne dla rodowiska  (wymienione w za³. Nr 2 do ustawy z dnia 27.04.2001. O odpadach Dz. U. Nr 62/2001) nale¿y sk³adowaæ na
wysypisku odpadów niebezpiecznych. Na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych nale¿y uzyskaæ
zgodê w³aciwego organu.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Teren po³o¿ony jest w strefie OW obserwacji arche-
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ologicznej. W zwi¹zku z powy¿szym inwestowanie w
strefie uwarunkowane jest przeprowadzeniem prac
ziemnych pod nadzorem archeologicznym. W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych ustala
siê koniecznoæ przeprowadzenia archeologicznych
badañ ratowniczych.
Zakres niezbêdnego do wykonania nadzoru oraz badañ archeologicznych ka¿dorazowo okrela inwestorowi Delegatura w S³upsku Wojewódzkiego Oddzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków w Gdañsku w wydanym
zezwoleniu.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
1. Zasiêg uci¹¿liwoci nie mo¿e przekroczyæ granic
terenu, do którego w³aciciel ma tytu³ prawny.
2. Budynki przeznaczone na pobyt ludzi musz¹ byæ
usytuowane poza zasiêgiem uci¹¿liwoci okrelonych w przepisach o ochronie i kszta³towaniu rodowiska lub w ich zasiêgu pod warunkiem zastosowania rodków technicznych zmniejszaj¹cych
uci¹¿liwoci do poziomu okrelonego w tych przepisach oraz w Polskich Normach.
3. Co najmniej 20% ogólnej powierzchni terenu lub
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek nale¿y przeznaczyæ
pod tereny czynne biologicznie, w tym 10% pod
zadrzewienia. Nowo wprowadzone gatunki drzew
i krzewów powinny byæ zgodne z miejscowymi
warunkami siedliskowymi i odporne na podwy¿szone stê¿enie zanieczyszczeñ powietrza.
4. Wskazane jest wprowadzenie zieleni izolacyjnej
wzd³u¿ granic terenu.
5. Nale¿y odsun¹æ linie zabudowy od rowu melioracyjnego na odleg³oæ min. 5,0 m., przebiegaj¹cego wzd³u¿ zachodniej granicy terenu.
STREFY ZAGRO¯ENIA
Nie wystêpuj¹.
U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie wystêpuje.
STAWKA PROCENTOWA
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Zwolnienie z podatków na okres.....................
INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce:
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 126. G³ówne zbiorniki wód podziemnych jako
strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹
do objêcia ochron¹;
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PARK PRZEMYS£OWY CIERZNIE

1. NUMER TERENU 18 NO, EE.
2. POWIERZCHNIA 0,075 ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Przepompownia cieków sanitarnych i trafostacja.
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4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie inne.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Funkcja rolnicza.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  0,01 ha;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  uwarunkowany wymaganiami technologicznymi i obowi¹zuj¹cymi przepisami rozporz¹dzenia MBiPMB w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  nie ustala siê;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy:
7. PARKINGI
Na w³asnym terenie  wg potrzeb.
8. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  dostêpnoæ komunikacyjna od drogi 7 KL;
b) woda  nie dotyczy;
c) elektrycznoæ  z istniej¹cej sieci;
d) gaz  nie dotyczy;
e) ogrzewanie  nie dotyczy;
f) cieki  nie dotyczy;
g) wody opadowe  w granicach dzia³ki odprowadzenie do gruntu;
h) odpady  nie dotyczy.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Teren po³o¿ony jest w strefie OW obserwacji archeologicznej. W zwi¹zku z powy¿szym inwestowanie w
strefie uwarunkowane jest przeprowadzeniem prac
ziemnych pod nadzorem archeologicznym. W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych ustala
siê koniecznoæ przeprowadzenia archeologicznych
badañ ratowniczych.
Zakres niezbêdnego do wykonania nadzoru oraz badañ archeologicznych ka¿dorazowo okrela inwestorowi Delegatura w S³upsku Wojewódzkiego Oddzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków w Gdañsku w wydanym
zezwoleniu.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Wskazane jest wprowadzenie zieleni izolacyjno  maskuj¹cej wzd³u¿ granic terenu.
11. STREFY ZAGRO¯ENIA
Nie wystêpuj¹.
12. U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
13. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie wystêpuj¹.
14. STAWKA PROCENTOWA
15. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
16. INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce:
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 126. G³ówne zbiorniki wód podziemnych jako
strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹
do objêcia ochron¹;
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych:
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PARK PRZEMYS£OWY CIERZNIE
1. NUMER TERENU 19 P, S, B.
2. POWIERZCHNIA 3,48 ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Teren przemys³u, sk³adów, baz.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie funkcje chronione.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Funkcja rolnicza.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  0,5 ha;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  uwarunkowany wymaganiami technologicznymi i obowi¹zuj¹cymi przepisami rozporz¹dzenia MBiPMB w sprawie
warunków technicznych jakimi powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  nie ustala siê;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy: 8,0 m od krawêdzi jezdni drogi 7 KL.
7. PARKINGI
W granicach dzia³ki  2 stanowiska/10 zatrudnionych;
2 stanowiska/100 m2 powierzchni u¿ytkowej przemys³u, sk³adów, baz itp.
8. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  dostêpnoæ komunikacyjna od drogi 7 KL;
b) woda  z istniej¹cego ujêcia wody, za porednictwem
projektowanego wodoci¹gu prowadzonego w liniach rozgraniczaj¹cych ulic lokalnych i pasem technicznym;
c) elektrycznoæ  z istniej¹cej sieci i projektowanych
trafostacji;
d) gaz  do czasu realizacji sieci gazu przewodowego,
bezprzewodowo, gazem propan  butan;
e) ogrzewanie  indywidualne, z zastosowaniem paliw
niskoemisyjnych;
f) cieki  odprowadzane do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ w zachodniej czêci wsi Cierznie;
g) wody opadowe  do projektowanej kanalizacji deszczowej, po oczyszczeniu z wszelkich zanieczyszczeñ
przemys³owych w separatorach ropopochodnych
i piasku na terenie dzia³ki, a nastêpnie w oczyszczalni wód opadowych;
h) odpady:
1. sta³e obojêtne dla rodowiska  po wstêpnej segregacji nale¿y wywoziæ na gminne wysypisko
odpadów;
2. sta³e niebezpieczne dla rodowiska  (wymienione w za³. Nr 2 do ustawy z dnia 27.04.2001. O
odpadach Dz. U. Nr 62/2001) nale¿y sk³adowaæ
na wysypisku odpadów niebezpiecznych. Na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych nale¿y uzyskaæ zgodê w³aciwego organu.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Teren po³o¿ony jest w strefie OW obserwacji archeologicznej. W zwi¹zku z powy¿szym inwestowanie w
strefie uwarunkowane jest przeprowadzeniem prac
ziemnych pod nadzorem archeologicznym. W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych ustala siê
koniecznoæ przeprowadzenia archeologicznych badañ
ratowniczych.
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Zakres niezbêdnego do wykonania nadzoru oraz badañ archeologicznych ka¿dorazowo okrela inwestorowi Delegatura w S³upsku Wojewódzkiego Oddzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków w Gdañsku w wydanym
zezwoleniu.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
1. Zasiêg uci¹¿liwoci nie mo¿e przekroczyæ granic
terenu, do którego inwestor ma tytu³ prawny.
2. Budynki przeznaczone na pobyt ludzi musz¹ byæ
usytuowane poza zasiêgiem uci¹¿liwoci okrelonych w przepisach o ochronie i kszta³towaniu rodowiska lub w ich zasiêgu pod warunkiem zastosowania rodków technicznych zmniejszaj¹cych
uci¹¿liwoci do poziomu okrelonego w tych przepisach oraz w Polskich Normach.
3. Co najmniej 20% ogólnej powierzchni terenu lub
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek nale¿y przeznaczyæ
pod tereny czynne biologicznie, w tym 10% pod
zadrzewienia. Nowo wprowadzone gatunki drzew
i krzewów powinny byæ zgodne z miejscowymi
warunkami siedliskowymi i odporne na podwy¿szone stê¿enie zanieczyszczeñ powietrza.
4. Wskazane jest wprowadzenie zieleni izolacyjnej
wzd³u¿ granic terenu.
STREFY ZAGRO¯ENIA
Nie wystêpuj¹.
U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie wystêpuje.
STAWKA PROCENTOWA
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Zwolnienie z podatków na okres.....................
INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce:
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 126. G³ówne zbiorniki wód podziemnych jako
strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹
do objêcia ochron¹;
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PARK PRZEMYS£OWY CIERZNIE

1. NUMER TERENU 20 P, S, B.
2. POWIERZCHNIA 3,44 ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Teren przemys³u, sk³adów, baz.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie funkcje chronione.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Funkcja rolnicza.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  0,5 ha;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  uwarunkowany wymaganiami technologicznymi i obowi¹zuj¹cy-
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mi przepisami rozporz¹dzenia MBiPMB w sprawie
warunków technicznych jakimi powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  nie ustala siê;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy: 8,0 m od krawêdzi jezdni drogi 7 KL.
PARKINGI
W granicach dzia³ki  2 stanowiska/10 zatrudnionych;
2 stanowiska/100 m2 powierzchni u¿ytkowej przemys³u, sk³adów, baz itp.
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  dostêpnoæ komunikacyjna od drogi 7 KL;
b) woda  z istniej¹cego ujêcia wody, za porednictwem projektowanego wodoci¹gu prowadzonego
w liniach rozgraniczaj¹cych ulic lokalnych i pasem
technicznym;
c) elektrycznoæ  z istniej¹cej sieci i projektowanych
trafostacji;
d) gaz  do czasu realizacji sieci gazu przewodowego, bezprzewodowo, gazem propan  butan;
e) ogrzewanie  indywidualne, z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych;
f) cieki  odprowadzane do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ w zachodniej czêci wsi Cierznie;
g) wody opadowe  do projektowanej kanalizacji deszczowej, po oczyszczeniu z wszelkich zanieczyszczeñ
przemys³owych w separatorach ropopochodnych
i piasku na terenie dzia³ki, a nastêpnie w oczyszczalni wód opadowych;
h) odpady:
1. sta³e obojêtne dla rodowiska  po wstêpnej segregacji nale¿y wywoziæ na gminne wysypisko
odpadów;
2. sta³e niebezpieczne dla rodowiska  (wymienione w za³. Nr 2 do ustawy z dnia 27.04.2001. O
odpadach Dz. U. Nr 62/2001) nale¿y sk³adowaæ
na wysypisku odpadów niebezpiecznych. Na
wytwarzanie odpadów niebezpiecznych nale¿y
uzyskaæ zgodê w³aciwego organu.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Teren po³o¿ony jest w strefie OW obserwacji archeologicznej. W zwi¹zku z powy¿szym inwestowanie w
strefie uwarunkowane jest przeprowadzeniem prac
ziemnych pod nadzorem archeologicznym. W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych ustala
siê koniecznoæ przeprowadzenia archeologicznych
badañ ratowniczych.
Zakres niezbêdnego do wykonania nadzoru oraz badañ archeologicznych ka¿dorazowo okrela inwestorowi Delegatura w S³upsku Wojewódzkiego Oddzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków w Gdañsku w wydanym
zezwoleniu.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
1. Zasiêg uci¹¿liwoci nie mo¿e przekroczyæ granic
terenu, do którego inwestor ma tytu³ prawny.
2. Budynki przeznaczone na pobyt ludzi musz¹ byæ
usytuowane poza zasiêgiem uci¹¿liwoci okrelonych w przepisach o ochronie i kszta³towaniu rodowiska lub w ich zasiêgu pod warunkiem zastosowania rodków technicznych zmniejszaj¹cych
uci¹¿liwoci do poziomu okrelonego w tych przepisach oraz w Polskich Normach.
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3. Co najmniej 20% ogólnej powierzchni terenu lub
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek nale¿y przeznaczyæ
pod tereny czynne biologicznie, w tym 10% pod
zadrzewienia. Nowo wprowadzone gatunki drzew
i krzewów powinny byæ zgodne z miejscowymi
warunkami siedliskowymi i odporne na podwy¿szone stê¿enie zanieczyszczeñ powietrza.
4. Wskazane jest wprowadzenie zieleni izolacyjnej
wzd³u¿ granic terenu.
11. STREFY ZAGRO¯ENIA
Nie wystêpuj¹.
12. U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
13. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie wystêpuje.
14. STAWKA PROCENTOWA
15. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Zwolnienie z podatków na okres.....................
16. INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce:
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 126. G³ówne zbiorniki wód podziemnych jako
strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹
do objêcia ochron¹;
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PARK PRZEMYS£OWY CIERZNIE
1. NUMER TERENU 21 EE.
2. POWIERZCHNIA 0,015 ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Trafostacja.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie inne.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Funkcja rolnicza.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  0,015 ha;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  uwarunkowany wymaganiami technologicznymi i obowi¹zuj¹cymi przepisami rozporz¹dzenia MBiPMB w sprawie
warunków technicznych jakimi powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  nie ustala siê;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy:
7. PARKINGI
Na w³asnym terenie  wg potrzeb.
8. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  dostêpnoæ komunikacyjna od drogi 8 KL;
b) woda  nie dotyczy;
c) elektrycznoæ  z istniej¹cej sieci;
d) gaz  nie dotyczy;
e) ogrzewanie  nie dotyczy;
f) cieki  nie dotyczy;
g) wody opadowe  w granicach dzia³ki odprowadzenie do gruntu;
h) odpady  nie dotyczy.
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9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Teren po³o¿ony jest w strefie OW obserwacji archeologicznej. W zwi¹zku z powy¿szym inwestowanie w
strefie uwarunkowane jest przeprowadzeniem prac
ziemnych pod nadzorem archeologicznym. W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych ustala
siê koniecznoæ przeprowadzenia archeologicznych
badañ ratowniczych.
Zakres niezbêdnego do wykonania nadzoru oraz badañ archeologicznych ka¿dorazowo okrela inwestorowi Delegatura w S³upsku Wojewódzkiego Oddzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków w Gdañsku w wydanym
zezwoleniu.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Wskazane jest wprowadzenie zieleni izolacyjno  maskuj¹cej wzd³u¿ granic terenu.
11. STREFY ZAGRO¯ENIA
Nie wystêpuj¹.
12. U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
13. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie wystêpuj¹.
14. STAWKA PROCENTOWA
15. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
16. INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce:
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 126. G³ówne zbiorniki wód podziemnych jako
strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹
do objêcia ochron¹;
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PARK PRZEMYS£OWY CIERZNIE
1. NUMER TERENU 22 P, S, B.
2. POWIERZCHNIA 6,37 ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Teren przemys³u, sk³adów, baz.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie funkcje chronione.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Funkcja rolnicza.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  0,5 ha;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  uwarunkowany wymaganiami technologicznymi i obowi¹zuj¹cymi przepisami rozporz¹dzenia MBiPMB w sprawie
warunków technicznych jakimi powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  nie ustala siê;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy:
8,0 m od krawêdzi jezdni dróg 7 KL i 8 KL;
10,0 m od linii lasu.
7. PARKINGI
W granicach dzia³ki  2 stanowiska/10 zatrudnionych;
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2 stanowiska/100 m2 powierzchni u¿ytkowej przemys³u, sk³adów, baz itp.
8. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  dostêpnoæ komunikacyjna od dróg 7 KL
i 8 KL;
b) woda  z istniej¹cego ujêcia wody, za porednictwem projektowanego wodoci¹gu prowadzonego
w liniach rozgraniczaj¹cych ulic lokalnych i pasem
technicznym;
c) elektrycznoæ  z istniej¹cej sieci i projektowanych
trafostacji;
d) gaz  do czasu realizacji sieci gazu przewodowego, bezprzewodowo, gazem propan  butan;
e) ogrzewanie  indywidualne, z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych;
f) cieki  odprowadzane do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ w zachodniej czêci wsi Cierznie;
g) wody opadowe  do projektowanej kanalizacji deszczowej, po oczyszczeniu z wszelkich zanieczyszczeñ
przemys³owych w separatorach ropopochodnych
i piasku na terenie dzia³ki, a nastêpnie w oczyszczalni wód opadowych;
h) odpady:
1. sta³e obojêtne dla rodowiska  po wstêpnej segregacji nale¿y wywoziæ na gminne wysypisko
odpadów;
2. sta³e niebezpieczne dla rodowiska  (wymienione w za³. Nr 2 do ustawy z dnia 27.04.2001. O
odpadach Dz. U. Nr 62/2001) nale¿y sk³adowaæ
na wysypisku odpadów niebezpiecznych. Na
wytwarzanie odpadów niebezpiecznych nale¿y
uzyskaæ zgodê w³aciwego organu.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Teren po³o¿ony jest w strefie OW obserwacji archeologicznej. W zwi¹zku z powy¿szym inwestowanie w
strefie uwarunkowane jest przeprowadzeniem prac
ziemnych pod nadzorem archeologicznym. W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych ustala
siê koniecznoæ przeprowadzenia archeologicznych
badañ ratowniczych.
Zakres niezbêdnego do wykonania nadzoru oraz badañ archeologicznych ka¿dorazowo okrela inwestorowi Delegatura w S³upsku Wojewódzkiego Oddzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków w Gdañsku w wydanym
zezwoleniu.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
1. Zasiêg uci¹¿liwoci nie mo¿e przekroczyæ granic terenu, do którego inwestor ma tytu³ prawny.
2. Budynki przeznaczone na pobyt ludzi musz¹ byæ
usytuowane poza zasiêgiem uci¹¿liwoci okrelonych w przepisach o ochronie i kszta³towaniu rodowiska lub w ich zasiêgu pod warunkiem zastosowania rodków technicznych zmniejszaj¹cych
uci¹¿liwoci do poziomu okrelonego w tych przepisach oraz w Polskich Normach.
3. Co najmniej 20% ogólnej powierzchni terenu lub
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek nale¿y przeznaczyæ
pod tereny czynne biologicznie, w tym 10% pod
zadrzewienia. Nowo wprowadzone gatunki drzew
i krzewów powinny byæ zgodne z miejscowymi
warunkami siedliskowymi i odporne na podwy¿szone stê¿enie zanieczyszczeñ powietrza.
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4. Wskazane jest wprowadzenie zieleni izolacyjnej
wzd³u¿ granic terenu i w pasie min. 10,0 m od lasu
(g³ównie zieleñ niska).
STREFY ZAGRO¯ENIA
Nie wystêpuj¹.
U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie wystêpuj¹.
STAWKA PROCENTOWA
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Zwolnienie z podatków na okres.....................
INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce:
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 126. G³ówne zbiorniki wód podziemnych jako
strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹
do objêcia ochron¹;
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych:

9.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PARK PRZEMYS£OWY CIERZNIE
1. NUMER TERENU 23 P, S, B.
2. POWIERZCHNIA 2,065 ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Teren przemys³u, sk³adów, baz.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie funkcje chronione.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Funkcja rolnicza.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  0,5 ha;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  uwarunkowany wymaganiami technologicznymi i obowi¹zuj¹cymi przepisami rozporz¹dzenia MBiPMB w sprawie
warunków technicznych jakimi powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  nie ustala siê;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy:
8,0 m od krawêdzi jezdni dróg 7 KL i 9 KL.
7. PARKINGI
W granicach dzia³ki  2 stanowiska/10 zatrudnionych;
2 stanowiska/100 m2 powierzchni u¿ytkowej przemys³u, sk³adów, baz itp.
8. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  dostêpnoæ komunikacyjna od dróg 7 KL i 9
KL;
b) woda  z istniej¹cego ujêcia wody, za porednictwem
projektowanego wodoci¹gu prowadzonego w liniach rozgraniczaj¹cych ulic lokalnych i pasem technicznym;
c) elektrycznoæ  z istniej¹cej sieci i projektowanych
trafostacji;
d) gaz  do czasu realizacji sieci gazu przewodowego,
bezprzewodowo, gazem propan  butan;
e) ogrzewanie  indywidualne, z zastosowaniem paliw
niskoemisyjnych;
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f) cieki  odprowadzane do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ w zachodniej czêci wsi Cierznie;
g) wody opadowe  do projektowanej kanalizacji deszczowej, po oczyszczeniu z wszelkich zanieczyszczeñ
przemys³owych w separatorach ropopochodnych
i piasku na terenie dzia³ki, a nastêpnie w oczyszczalni wód opadowych;
h) odpady:
1. sta³e obojêtne dla rodowiska  po wstêpnej segregacji nale¿y wywoziæ na gminne wysypisko
odpadów;
2. sta³e niebezpieczne dla rodowiska  (wymienione w za³. Nr 2 do ustawy z dnia 27.04.2001. O
odpadach Dz. U. Nr 62/2001) nale¿y sk³adowaæ
na wysypisku odpadów niebezpiecznych. Na
wytwarzanie odpadów niebezpiecznych nale¿y
uzyskaæ zgodê w³aciwego organu.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Teren po³o¿ony jest w strefie OW obserwacji archeologicznej. W zwi¹zku z powy¿szym inwestowanie w
strefie uwarunkowane jest przeprowadzeniem prac
ziemnych pod nadzorem archeologicznym. W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych ustala
siê koniecznoæ przeprowadzenia archeologicznych
badañ ratowniczych.
Zakres niezbêdnego do wykonania nadzoru oraz badañ archeologicznych ka¿dorazowo okrela inwestorowi Delegatura w S³upsku Wojewódzkiego Oddzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków w Gdañsku w wydanym
zezwoleniu.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
1. Zasiêg uci¹¿liwoci nie mo¿e przekroczyæ granic
terenu, do którego inwestor ma tytu³ prawny.
2. Budynki przeznaczone na pobyt ludzi musz¹ byæ
usytuowane poza zasiêgiem uci¹¿liwoci okrelonych w przepisach o ochronie i kszta³towaniu rodowiska lub w ich zasiêgu pod warunkiem zastosowania rodków technicznych zmniejszaj¹cych
uci¹¿liwoci do poziomu okrelonego w tych przepisach oraz w Polskich Normach.
3. Co najmniej 20% ogólnej powierzchni terenu lub
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek nale¿y przeznaczyæ
pod tereny czynne biologicznie, w tym 10% pod
zadrzewienia. Nowo wprowadzone gatunki drzew
i krzewów powinny byæ zgodne z miejscowymi
warunkami siedliskowymi i odporne na podwy¿szone stê¿enie zanieczyszczeñ powietrza.
4. Wskazane jest wprowadzenie zieleni izolacyjnej
wzd³u¿ granic terenu oraz w pasie granicz¹cym z
terenem przepompowni cieków i urz¹dzeñ elektroenergetycznych.
STREFY ZAGRO¯ENIA
Nie wystêpuj¹.
U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie wystêpuje.
STAWKA PROCENTOWA
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Zwolnienie z podatków na okres.....................
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16. INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce:
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 126. G³ówne zbiorniki wód podziemnych jako
strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹
do objêcia ochron¹;
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PARK PRZEMYS£OWY CIERZNIE
1. NUMER TERENU 24 NO, EE.
2. POWIERZCHNIA 0,07 ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Teren przepompowni cieków sanitarnych i trafostacji.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie funkcje chronione.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Funkcja rolnicza.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  0,01 ha;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  uwarunkowany wymaganiami technologicznymi i obowi¹zuj¹cymi przepisami rozporz¹dzenia MBiPMB w sprawie
warunków technicznych jakimi powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  nie ustala siê;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy:
8,0 m od krawêdzi jezdni dróg 7 KL i 9 KL.
7. PARKINGI
Na w³asnym terenie  wg potrzeb.
8. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  dostêpnoæ komunikacyjna od drogi 7 KL i 9
KL, KX;
b) woda  nie dotyczy;
c) elektrycznoæ  z istniej¹cej sieci;
d) gaz  nie dotyczy;
e) ogrzewanie  nie dotyczy;
f) cieki  nie dotyczy;
g) wody opadowe  w granicach dzia³ki odprowadzenie do gruntu;
h) odpady  nie dotyczy.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Teren po³o¿ony jest w strefie OW obserwacji archeologicznej. W zwi¹zku z powy¿szym inwestowanie w
strefie uwarunkowane jest przeprowadzeniem prac
ziemnych pod nadzorem archeologicznym. W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych ustala siê
koniecznoæ przeprowadzenia archeologicznych badañ
ratowniczych.
Zakres niezbêdnego do wykonania nadzoru oraz badañ archeologicznych ka¿dorazowo okrela inwestorowi Delegatura w S³upsku Wojewódzkiego Oddzia³u
S³u¿by Ochrony Zabytków w Gdañsku w wydanym
zezwoleniu.
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10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Wskazane jest wprowadzenie zieleni izolacyjno  maskuj¹cej wzd³u¿ granic terenu.
11. STREFY ZAGRO¯ENIA
Nie wystêpuj¹.
12. U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
13. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie wystêpuj¹.
14. STAWKA PROCENTOWA
15. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
16. INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce:
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 126. G³ówne zbiorniki wód podziemnych jako
strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹
do objêcia ochron¹;
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji
administracyjnych:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PARK PRZEMYS£OWY CIERZNIE
1. NUMER TERENU 25 P, S, B.
2. POWIERZCHNIA 2,56 ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Teren przemys³u, sk³adów, baz.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie funkcje chronione.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Funkcja rolnicza.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  0,5 ha;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  uwarunkowany wymaganiami technologicznymi i obowi¹zuj¹cymi przepisami rozporz¹dzenia MBiPMB w sprawie
warunków technicznych jakimi powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  nie ustala siê;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy:
8,0 m od krawêdzi jezdni dróg 7 KL i 9 KL.
7. PARKINGI
W granicach dzia³ki  2 stanowiska/10 zatrudnionych;
2 stanowiska/100 m2 powierzchni u¿ytkowej przemys³u, sk³adów, baz itp.
8. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  dostêpnoæ komunikacyjna od dróg 7 KL i 9
KL;
b) woda  z istniej¹cego ujêcia wody, za porednictwem
projektowanego wodoci¹gu prowadzonego w liniach rozgraniczaj¹cych ulic lokalnych i pasem technicznym;
c) elektrycznoæ  z istniej¹cej sieci i projektowanych
trafostacji;
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d) gaz  do czasu realizacji sieci gazu przewodowego, bezprzewodowo, gazem propan  butan;
e) ogrzewanie  indywidualne, z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych;
f) cieki  odprowadzane do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ w zachodniej czêci wsi Cierznie;
g) wody opadowe  do projektowanej kanalizacji deszczowej, po oczyszczeniu z wszelkich zanieczyszczeñ
przemys³owych w separatorach ropopochodnych
i piasku na terenie dzia³ki, a nastêpnie w oczyszczalni wód opadowych;
h) odpady:
1. sta³e obojêtne dla rodowiska  po wstêpnej segregacji nale¿y wywoziæ na gminne wysypisko
odpadów;
2. sta³e niebezpieczne dla rodowiska  (wymienione w za³. Nr 2 do ustawy z dnia 27.04.2001. O
odpadach Dz. U. Nr 62/2001) nale¿y sk³adowaæ
na wysypisku odpadów niebezpiecznych. Na
wytwarzanie odpadów niebezpiecznych nale¿y
uzyskaæ zgodê w³aciwego organu.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Teren po³o¿ony jest w strefie OW obserwacji archeologicznej. W zwi¹zku z powy¿szym inwestowanie w
strefie uwarunkowane jest przeprowadzeniem prac
ziemnych pod nadzorem archeologicznym. W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych ustala
siê koniecznoæ przeprowadzenia archeologicznych
badañ ratowniczych.
Zakres niezbêdnego do wykonania nadzoru oraz badañ archeologicznych ka¿dorazowo okrela inwestorowi Delegatura w S³upsku Wojewódzkiego Oddzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków w Gdañsku w wydanym
zezwoleniu.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
1. Zasiêg uci¹¿liwoci nie mo¿e przekroczyæ granic
terenu, do którego inwestor ma tytu³ prawny.
2. Budynki przeznaczone na pobyt ludzi musz¹ byæ
usytuowane poza zasiêgiem uci¹¿liwoci okrelonych w przepisach o ochronie i kszta³towaniu rodowiska lub w ich zasiêgu pod warunkiem zastosowania rodków technicznych zmniejszaj¹cych
uci¹¿liwoci do poziomu okrelonego w tych przepisach oraz w Polskich Normach.
3. Co najmniej 20% ogólnej powierzchni terenu lub
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek nale¿y przeznaczyæ
pod tereny czynne biologicznie, w tym 10% pod
zadrzewienia. Nowo wprowadzone gatunki drzew
i krzewów powinny byæ zgodne z miejscowymi
warunkami siedliskowymi i odporne na podwy¿szone stê¿enie zanieczyszczeñ powietrza.
4. Wskazane jest wprowadzenie zieleni izolacyjnej
wzd³u¿ granic terenu.
STREFY ZAGRO¯ENIA
Nie wystêpuj¹.
U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie wystêpuje.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

14. STAWKA PROCENTOWA
15. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Zwolnienie z podatków na okres.....................
16. INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce:
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 126. G³ówne zbiorniki wód podziemnych jako
strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹
do objêcia ochron¹;
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PARK PRZEMYS£OWY CIERZNIE
1. NUMER TERENU 26 N.
2. POWIERZCHNIA 0,1 ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Oczyszczalnia wód opadowych.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie inne poza urz¹dzeniami zwi¹zanymi z odprowadzeniem wód opadowych.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Funkcja rolnicza.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  0,1 ha;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  uwarunkowany wymaganiami technologicznymi i obowi¹zuj¹cymi przepisami rozporz¹dzenia MBiPMB w sprawie
warunków technicznych jakimi powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  nie ustala siê;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy:
8,0 m od krawêdzi jezdni dróg 7 KL.
7. PARKINGI
Na w³asnym terenie  wg potrzeb.
8. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  dojazd od drogi 7 KL;
b) woda  nie dotyczy;
c) elektrycznoæ  nie dotyczy;
d) gaz  nie dotyczy;
e) ogrzewanie  nie dotyczy;
f) cieki  nie dotyczy;
g) wody opadowe  nie dotyczy;
h) odpady  nie dotyczy.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Teren po³o¿ony jest w strefie OW obserwacji archeologicznej. W zwi¹zku z powy¿szym inwestowanie w
strefie uwarunkowane jest przeprowadzeniem prac
ziemnych pod nadzorem archeologicznym. W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych ustala siê
koniecznoæ przeprowadzenia archeologicznych badañ
ratowniczych.
Zakres niezbêdnego do wykonania nadzoru oraz badañ archeologicznych ka¿dorazowo okrela inwestorowi Delegatura w S³upsku Wojewódzkiego Oddzia³u
S³u¿by Ochrony Zabytków w Gdañsku w wydanym
zezwoleniu.
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10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Wskazane jest wprowadzenie zieleni izolacyjno  maskuj¹cej wzd³u¿ granic terenu.
11. STREFY ZAGRO¯ENIA
Nie wystêpuj¹.
12. U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
13. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Realizacja  w powi¹zaniu z uk³adem odprowadzenia
wód opadowych na ca³ym terenie.
14. STAWKA PROCENTOWA
15. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
16. INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce:
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 126. G³ówne zbiorniki wód podziemnych jako
strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹
do objêcia ochron¹;
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych: zaleca siê urz¹dzenie zieleni maskuj¹cej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PARK PRZEMYS£OWY CIERZNIE
1. NUMER TERENU 27 W.
2. POWIERZCHNIA 0,04 ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Otwarty kana³ wód deszczowych.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie inne.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Funkcja rolnicza.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Wszystkie skrzy¿owania z drogami nale¿y wykonaæ w
drugim poziomie w formie przepustów. Szerokoæ kana³u  w koronie wa³u min. 2,0 m.
7. PARKINGI
Nie dotyczy.
8. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  nie dotyczy;
b) woda  nie dotyczy;
c) elektrycznoæ  nie dotyczy;
d) gaz  nie dotyczy;
e) ogrzewanie  nie dotyczy;
f) cieki  nie dotyczy;
g) wody opadowe  nie dotyczy;
h) odpady  nie dotyczy.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Teren po³o¿ony jest w strefie OW obserwacji archeologicznej. W zwi¹zku z powy¿szym inwestowanie w
strefie uwarunkowane jest przeprowadzeniem prac
ziemnych pod nadzorem archeologicznym. W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych ustala siê
koniecznoæ przeprowadzenia archeologicznych badañ
ratowniczych.
Zakres niezbêdnego do wykonania nadzoru oraz ba-
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dañ archeologicznych ka¿dorazowo okrela inwestorowi Delegatura w S³upsku Wojewódzkiego Oddzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków w Gdañsku w wydanym
zezwoleniu.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nale¿y wprowadziæ pas zadrzewieñ i zakrzewieñ
wzd³u¿ rowu melioracyjnego w celu umocnienia brzegów.
STREFY ZAGRO¯ENIA
Nie wystêpuj¹.
U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce:
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 126. G³ówne zbiorniki wód podziemnych jako
strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹
do objêcia ochron¹;
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji
administracyjnych: kana³ w koronie powinien mieæ
szerokoæ 5,0 m. Brzegi nale¿y umocniæ i zagospodarowaæ.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PARK PRZEMYS£OWY CIERZNIE

1. NUMER TERENU 28 P, S, B.
2. POWIERZCHNIA 4,14 ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Teren przemys³u, sk³adów, baz.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie funkcje chronione.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Funkcja rolnicza.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  0,5 ha;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  uwarunkowany wymaganiami technologicznymi i obowi¹zuj¹cymi przepisami rozporz¹dzenia MBiPMB w sprawie
warunków technicznych jakimi powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  nie ustala siê;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy:
8,0 m od krawêdzi jezdni ulicy 7 KL;
10,0 m od linii lasu.
7. PARKINGI
W granicach dzia³ki  2 stanowiska/10 zatrudnionych;
2 stanowiska/100 m2 powierzchni u¿ytkowej przemys³u, sk³adów, baz itp.
8. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  dostêpnoæ komunikacyjna od ulicy 7 KL;
b) woda  z istniej¹cego ujêcia wody, za porednictwem
projektowanego wodoci¹gu prowadzonego w li-
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niach rozgraniczaj¹cych ulic lokalnych i pasem
technicznym;
c) elektrycznoæ  z istniej¹cej sieci i projektowanych
trafostacji;
d) gaz  do czasu realizacji sieci gazu przewodowego, bezprzewodowo, gazem propan  butan;
e) ogrzewanie  indywidualne, z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych;
f) cieki  odprowadzane do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ w zachodniej czêci wsi Cierznie;
g) wody opadowe  do projektowanej kanalizacji deszczowej, po oczyszczeniu z wszelkich zanieczyszczeñ
przemys³owych w separatorach ropopochodnych
i piasku na terenie dzia³ki, a nastêpnie w oczyszczalni wód opadowych;
h) odpady:
1. sta³e obojêtne dla rodowiska  po wstêpnej segregacji nale¿y wywoziæ na gminne wysypisko
odpadów;
2. sta³e niebezpieczne dla rodowiska  (wymienione w za³. Nr 2 do ustawy z dnia 27.04.2001. O
odpadach Dz. U. Nr 62/2001) nale¿y sk³adowaæ
na wysypisku odpadów niebezpiecznych. Na
wytwarzanie odpadów niebezpiecznych nale¿y
uzyskaæ zgodê w³aciwego organu.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Teren po³o¿ony jest w strefie OW obserwacji archeologicznej. W zwi¹zku z powy¿szym inwestowanie w
strefie uwarunkowane jest przeprowadzeniem prac
ziemnych pod nadzorem archeologicznym. W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych ustala
siê koniecznoæ przeprowadzenia archeologicznych
badañ ratowniczych.
Zakres niezbêdnego do wykonania nadzoru oraz badañ archeologicznych ka¿dorazowo okrela inwestorowi Delegatura w S³upsku Wojewódzkiego Oddzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków w Gdañsku w wydanym
zezwoleniu.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
1. Zasiêg uci¹¿liwoci nie mo¿e przekroczyæ granic
terenu, do którego w³aciciel ma tytu³ prawny.
2. Budynki przeznaczone na pobyt ludzi musz¹ byæ
usytuowane poza zasiêgiem uci¹¿liwoci okrelonych w przepisach o ochronie i kszta³towaniu rodowiska lub w ich zasiêgu pod warunkiem zastosowania rodków technicznych zmniejszaj¹cych
uci¹¿liwoci do poziomu okrelonego w tych przepisach oraz w Polskich Normach.
3. Co najmniej 20% ogólnej powierzchni terenu lub
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek nale¿y przeznaczyæ
pod tereny czynne biologicznie, w tym 10% pod
zadrzewienia. Nowo wprowadzone gatunki drzew
i krzewów powinny byæ zgodne z miejscowymi
warunkami siedliskowymi i odporne na podwy¿szone stê¿enie zanieczyszczeñ powietrza.
4. Wskazane jest wprowadzenie zieleni izolacyjnej
wzd³u¿ granic terenu i w pasie min. 10,0 m od lasu
(g³ównie zieleñ niska).
STREFY ZAGRO¯ENIA
Nie wystêpuj¹.
U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
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13. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
14. STAWKA PROCENTOWA
15. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Zwolnienie z podatków na okres.....................
16. INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce:
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 126. G³ówne zbiorniki wód podziemnych jako
strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹
do objêcia ochron¹;
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PARK PRZEMYS£OWY CIERZNIE
1. NUMER TERENU 29 P, S, B.
2. POWIERZCHNIA 5,061 ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Teren przemys³u, sk³adów, baz.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie funkcje chronione.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Funkcja rolnicza.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  0,5 ha;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  uwarunkowany wymaganiami technologicznymi i obowi¹zuj¹cymi przepisami rozporz¹dzenia MBiPMB w sprawie
warunków technicznych jakimi powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  nie ustala siê;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy:
6,0; m od linii rozgraniczaj¹cej 6 KL, T
8,0 m od krawêdzi jezdni dróg 7 KL i 10 KD.
7. PARKINGI
W granicach dzia³ki  2 stanowiska/10 zatrudnionych;
2 stanowiska/100 m2 powierzchni u¿ytkowej przemys³u, sk³adów, baz itp.
8. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna  od dróg 6 KL, 7
KL, 10 KD;
b) woda  z istniej¹cego ujêcia wody, za porednictwem
projektowanego wodoci¹gu prowadzonego w liniach rozgraniczaj¹cych ulic lokalnych i pasem technicznym;
c) elektrycznoæ  z istniej¹cej sieci i projektowanych
trafostacji;
d) gaz  do czasu realizacji sieci gazu przewodowego,
bezprzewodowo, gazem propan  butan;
e) ogrzewanie  indywidualne, z zastosowaniem paliw
niskoemisyjnych;
f) cieki  odprowadzane do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni¹ w zachodniej czêci wsi Cierznie;
g) wody opadowe  do projektowanej kanalizacji deszczowej, po oczyszczeniu z wszelkich zanieczyszczeñ

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

9.

10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.

 1934 

przemys³owych w separatorach ropopochodnych
i piasku na terenie dzia³ki, a nastêpnie w oczyszczalni wód opadowych;
h) odpady:
1. sta³e obojêtne dla rodowiska  po wstêpnej segregacji nale¿y wywoziæ na gminne wysypisko
odpadów;
2. sta³e niebezpieczne dla rodowiska  (wymienione w za³. Nr 2 do ustawy z dnia 27.04.2001. O
odpadach Dz. U. Nr 62/2001) nale¿y sk³adowaæ
na wysypisku odpadów niebezpiecznych. Na
wytwarzanie odpadów niebezpiecznych nale¿y
uzyskaæ zgodê w³aciwego organu.
WARUNKI KONSERWATORSKIE
Teren po³o¿ony jest w strefie OW obserwacji archeologicznej. W zwi¹zku z powy¿szym inwestowanie w
strefie uwarunkowane jest przeprowadzeniem prac
ziemnych pod nadzorem archeologicznym. W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych ustala
siê koniecznoæ przeprowadzenia archeologicznych
badañ ratowniczych.
Zakres niezbêdnego do wykonania nadzoru oraz badañ archeologicznych ka¿dorazowo okrela inwestorowi Delegatura w S³upsku Wojewódzkiego Oddzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków w Gdañsku w wydanym
zezwoleniu.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
1. Zasiêg uci¹¿liwoci nie mo¿e przekroczyæ granic
terenu, do którego w³aciciel ma tytu³ prawny.
2. Budynki przeznaczone na pobyt ludzi musz¹ byæ
usytuowane poza zasiêgiem uci¹¿liwoci okrelonych w przepisach o ochronie i kszta³towaniu rodowiska lub w ich zasiêgu pod warunkiem zastosowania rodków technicznych zmniejszaj¹cych
uci¹¿liwoci do poziomu okrelonego w tych przepisach oraz w Polskich Normach.
3. Co najmniej 20% ogólnej powierzchni terenu lub
ka¿dej z wydzielonych dzia³ek nale¿y przeznaczyæ
pod tereny czynne biologicznie, w tym 10% pod
zadrzewienia. Nowo wprowadzone gatunki drzew
i krzewów powinny byæ zgodne z miejscowymi
warunkami siedliskowymi i odporne na podwy¿szone stê¿enie zanieczyszczeñ powietrza.
4. Wskazane jest wprowadzenie zieleni izolacyjnej
wzd³u¿ granic terenu.
5. Nale¿y odsun¹æ linie zabudowy od rowu melioracyjnego na odleg³oæ min. 5,0 m., przebiegaj¹cego wzd³u¿ zachodniej granicy terenu.
STREFY ZAGRO¯ENIA
Nie wystêpuj¹.
U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie wystêpuje.
STAWKA PROCENTOWA
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Zwolnienie z podatków na okres.....................
INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce:
b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w obszarze wstêpnie udokumen-
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towanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr
126. G³ówne zbiorniki wód podziemnych jako strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹ do objêcia ochron¹;
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PARK PRZEMYS£OWY CIERZNIE
1. NUMER TERENU 30 ZL.
2. POWIERZCHNIA ha.
3. DOCELOWE PRZEZNACZENIE TERENU
Teren leny.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Wszystkie inne.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE SPRZECZNE Z DOCELOWYM
PRZEZNACZENIEM TERENU
Funkcja rolnicza.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) min. wielkoæ podzia³u terenu  nie dotyczy;
b) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie dotyczy;
c) dopuszczalna wysokoæ zabudowy  nie dotyczy;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy: nie dotyczy;
7. PARKINGI
Nie ustala siê.
8. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) drogi  obs³uga komunikacyjna  nie ustala siê;
b) woda  nie ustala siê;
c) elektrycznoæ  nie ustala siê;
d) gaz  nie ustala siê;
e) ogrzewanie  nie ustala siê;
f) cieki  nie ustala siê;
g) wody opadowe  nie ustala siê;
h) odpady:nie ustala siê;
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Teren po³o¿ony jest w strefie OW obserwacji archeologicznej. W zwi¹zku z powy¿szym inwestowanie w
strefie uwarunkowane jest przeprowadzeniem prac
ziemnych pod nadzorem archeologicznym. W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych ustala
siê koniecznoæ przeprowadzenia archeologicznych
badañ ratowniczych.
Zakres niezbêdnego do wykonania nadzoru oraz badañ archeologicznych ka¿dorazowo okrela inwestorowi Delegatura w S³upsku Wojewódzkiego Oddzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków w Gdañsku w wydanym
zezwoleniu.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Nie ustala siê
11. STREFY ZAGRO¯ENIA
Nie wystêpuj¹.
12. U¯YTKOWANIE TYMCZASOWE
Nie ustala siê.
13. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCJI, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie wystêpuje.
14. STAWKA PROCENTOWA
15. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
16. INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce:
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b) zapisy wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren znajduje siê w obszarze wstêpnie udokumentowanego G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr
126. G³ówne zbiorniki wód podziemnych jako strategiczne rezerwuary wody pitnej planowane s¹ do objêcia ochron¹;
c) zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydania decyzji administracyjnych:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PARK PRZEMYS£OWY CIERZNIE
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 1 KL.
2. POWIERZCHNIA ha.
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM.
Poszerzenie pasa drogowego istniej¹cej drogi krajowej projektowanego wjazdu publicznego (pasy wy³¹czenia ruchu z drogi krajowej).
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
10 m.
5. PARKINGI
Nie przewiduje siê w pasie ulicy.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KUTUROWEGO
Teren po³o¿ony jest w strefie OW obserwacji archeologicznej. W zwi¹zku z powy¿szym inwestowanie w
strefie uwarunkowane jest przeprowadzeniem prac
ziemnych pod nadzorem archeologicznym. W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych ustala
siê koniecznoæ przeprowadzenia archeologicznych
badañ ratowniczych.
Zakres niezbêdnego do wykonania nadzoru oraz badañ archeologicznych ka¿dorazowo okrela inwestorowi Delegatura w S³upsku Wojewódzkiego Oddzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków w Gdañsku w wydanym
zezwoleniu.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie wystêpuj¹.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
10. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) wody opadowe  do projektowanej kanalizacji deszczowej, poprzez piaskowniki, a nastêpnie do
oczyszczalni wód opadowych;
11. INNE ZAPISY
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PARK PRZEMYS£OWY CIERZNIE
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 2 KL.
2. POWIERZCHNIA ha.
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM.
Wjazd publiczny.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
15 m.
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5. PARKINGI
Nie przewiduje siê w pasie ulicy.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KUTUROWEGO
Teren po³o¿ony jest w strefie OW obserwacji archeologicznej. W zwi¹zku z powy¿szym inwestowanie w
strefie uwarunkowane jest przeprowadzeniem prac
ziemnych pod nadzorem archeologicznym. W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych ustala
siê koniecznoæ przeprowadzenia archeologicznych
badañ ratowniczych.
Zakres niezbêdnego do wykonania nadzoru oraz badañ archeologicznych ka¿dorazowo okrela inwestorowi Delegatura w S³upsku Wojewódzkiego Oddzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków w Gdañsku w wydanym
zezwoleniu.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie wystêpuj¹.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
10. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) wody opadowe  do projektowanej kanalizacji deszczowej, poprzez piaskowniki, a nastêpnie do
oczyszczalni wód opadowych;
11. INNE ZAPISY
Docelowo zakoñczony placem do zawracania.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PARK PRZEMYS£OWY CIERZNIE
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 3 KL.
2. POWIERZCHNIA ha.
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM.
Etapowe pod³¹czenie dojazdu publicznego do uk³adu
drogowego po³udniowej czêci obszaru opracowania.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
15 m.
5. PARKINGI
Nie przewiduje siê w pasie ulicy.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KUTUROWEGO
Teren po³o¿ony jest w strefie OW obserwacji archeologicznej. W zwi¹zku z powy¿szym inwestowanie w
strefie uwarunkowane jest przeprowadzeniem prac
ziemnych pod nadzorem archeologicznym. W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych ustala siê
koniecznoæ przeprowadzenia archeologicznych badañ
ratowniczych.
Zakres niezbêdnego do wykonania nadzoru oraz badañ archeologicznych ka¿dorazowo okrela inwestorowi Delegatura w S³upsku Wojewódzkiego Oddzia³u
S³u¿by Ochrony Zabytków w Gdañsku w wydanym
zezwoleniu.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie wystêpuj¹.
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9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Pod³¹czenie bêdzie funkcjonowa³o do czasu realizacji obejcia drogi krajowej.
10. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) wody opadowe  do projektowanej kanalizacji deszczowej, poprzez piaskowniki, a nastêpnie do
oczyszczalni wód opadowych;
11. INNE ZAPISY
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PARK PRZEMYS£OWY CIERZNIE
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 4 KL.
2. POWIERZCHNIA ha.
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM.
Ulica lokalna zakoñczona placem do zawracania.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
15 m.
5. PARKINGI
Nie przewiduje siê w pasie ulicy.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KUTUROWEGO
Teren po³o¿ony jest w strefie OW obserwacji archeologicznej. W zwi¹zku z powy¿szym inwestowanie w
strefie uwarunkowane jest przeprowadzeniem prac
ziemnych pod nadzorem archeologicznym. W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych ustala
siê koniecznoæ przeprowadzenia archeologicznych
badañ ratowniczych.
Zakres niezbêdnego do wykonania nadzoru oraz badañ archeologicznych ka¿dorazowo okrela inwestorowi Delegatura w S³upsku Wojewódzkiego Oddzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków w Gdañsku w wydanym
zezwoleniu.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie wystêpuj¹.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
10. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) wody opadowe  do projektowanej kanalizacji deszczowej, poprzez piaskowniki, a nastêpnie do
oczyszczalni wód opadowych;
11. INNE ZAPISY
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PARK PRZEMYS£OWY CIERZNIE
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 5 GP 1/2.
2. POWIERZCHNIA ha.
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM.
Droga krajowa  obejcie miejscowoci Cierznie wg
Studium rozwoju gminy.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
25 m.
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5. PARKINGI
Nie przewiduje siê w pasie ulicy.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KUTUROWEGO
Teren po³o¿ony jest w strefie OW obserwacji archeologicznej. W zwi¹zku z powy¿szym inwestowanie w
strefie uwarunkowane jest przeprowadzeniem prac
ziemnych pod nadzorem archeologicznym. W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych ustala
siê koniecznoæ przeprowadzenia archeologicznych
badañ ratowniczych.
Zakres niezbêdnego do wykonania nadzoru oraz badañ archeologicznych ka¿dorazowo okrela inwestorowi Delegatura w S³upsku Wojewódzkiego Oddzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków w Gdañsku w wydanym
zezwoleniu.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie wystêpuj¹.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
10. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) wody opadowe  do projektowanej kanalizacji deszczowej, poprzez piaskowniki, a nastêpnie do
oczyszczalni wód opadowych;
11. INNE ZAPISY
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PARK PRZEMYS£OWY CIERZNIE
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 6 KL, T.
2. POWIERZCHNIA ha.
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM.
Ulica lokalna oraz pas techniczny. Pas techniczny mo¿e
zostaæ czêciowo wykorzystany do poszerzenia pasa
projektowanego obejcia drog¹ krajow¹.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
25 m.
5. PARKINGI
Nie przewiduje siê w pasie ulicy.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KUTUROWEGO
Teren po³o¿ony jest w strefie OW obserwacji archeologicznej. W zwi¹zku z powy¿szym inwestowanie w
strefie uwarunkowane jest przeprowadzeniem prac
ziemnych pod nadzorem archeologicznym. W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych ustala siê
koniecznoæ przeprowadzenia archeologicznych badañ
ratowniczych.
Zakres niezbêdnego do wykonania nadzoru oraz badañ archeologicznych ka¿dorazowo okrela inwestorowi Delegatura w S³upsku Wojewódzkiego Oddzia³u
S³u¿by Ochrony Zabytków w Gdañsku w wydanym
zezwoleniu.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie wystêpuj¹.
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9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
10. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) wody opadowe  do projektowanej kanalizacji deszczowej, poprzez piaskowniki, a nastêpnie do
oczyszczalni wód opadowych;
11. INNE ZAPISY
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PARK PRZEMYS£OWY CIERZNIE
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 7 KL.
2. POWIERZCHNIA ha.
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM.
Ulica lokalna.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
15 m.
5. PARKINGI
Nie przewiduje siê w pasie ulicy.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KUTUROWEGO
Teren po³o¿ony jest w strefie OW obserwacji archeologicznej. W zwi¹zku z powy¿szym inwestowanie w
strefie uwarunkowane jest przeprowadzeniem prac
ziemnych pod nadzorem archeologicznym. W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych ustala
siê koniecznoæ przeprowadzenia archeologicznych
badañ ratowniczych.
Zakres niezbêdnego do wykonania nadzoru oraz badañ archeologicznych ka¿dorazowo okrela inwestorowi Delegatura w S³upsku Wojewódzkiego Oddzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków w Gdañsku w wydanym
zezwoleniu.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie wystêpuj¹.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
10. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) wody opadowe  do projektowanej kanalizacji deszczowej, poprzez piaskowniki, a nastêpnie do
oczyszczalni wód opadowych;
11. INNE ZAPISY
Przebieg drogi 7 KL na odcinku pomiêdzy terenami
22 P, S, B i 23 P, S, B oraz pomiêdzy terenami 25 P, S,
B i 28 P, S, B, mo¿e zostaæ przystosowany do potrzeb
inwestora z równoczesn¹ modyfikacj¹ tras uzbrojenia terenu.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PARK PRZEMYS£OWY CIERZNIE
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 8 KL.
2. POWIERZCHNIA ha.
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM.
Ulica lokalna.
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4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
15 m.
5. PARKINGI
Nie przewiduje siê w pasie ulicy.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KUTUROWEGO
Teren po³o¿ony jest w strefie OW obserwacji archeologicznej. W zwi¹zku z powy¿szym inwestowanie w
strefie uwarunkowane jest przeprowadzeniem prac
ziemnych pod nadzorem archeologicznym. W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych ustala
siê koniecznoæ przeprowadzenia archeologicznych
badañ ratowniczych.
Zakres niezbêdnego do wykonania nadzoru oraz badañ archeologicznych ka¿dorazowo okrela inwestorowi Delegatura w S³upsku Wojewódzkiego Oddzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków w Gdañsku w wydanym
zezwoleniu.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie wystêpuj¹.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
10. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) wody opadowe  do projektowanej kanalizacji deszczowej, poprzez piaskowniki, a nastêpnie do
oczyszczalni wód opadowych;
11. INNE ZAPISY
Przewiduje siê przed³u¿enie tej ulicy do drogi powiatowej po ladzie istniej¹cej przecinki lenej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PARK PRZEMYS£OWY CIERZNIE
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 9 KL, KX.
2. POWIERZCHNIA ha.
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM.
Ulica lokalna wraz z wydzielonym ci¹giem pieszym.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
25 m.
5. PARKINGI
Nie przewiduje siê w pasie ulicy.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KUTUROWEGO
Teren po³o¿ony jest w strefie OW obserwacji archeologicznej. W zwi¹zku z powy¿szym inwestowanie w
strefie uwarunkowane jest przeprowadzeniem prac
ziemnych pod nadzorem archeologicznym. W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych ustala siê
koniecznoæ przeprowadzenia archeologicznych badañ
ratowniczych.
Zakres niezbêdnego do wykonania nadzoru oraz badañ archeologicznych ka¿dorazowo okrela inwestorowi Delegatura w S³upsku Wojewódzkiego Oddzia³u
S³u¿by Ochrony Zabytków w Gdañsku w wydanym
zezwoleniu.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Nale¿y wprowadziæ luny pas zadrzewienia obustronnie wzd³u¿ ci¹gu pieszego.
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8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie wystêpuj¹.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
10. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) wody opadowe  do projektowanej kanalizacji deszczowej, poprzez piaskowniki, a nastêpnie do
oczyszczalni wód opadowych;
11. INNE ZAPISY
Dla wydzielonego ci¹gu pieszego przewidziano pas
szerokoci 10 m, ci¹g pieszy wraz z towarzysz¹c¹ mu
zieleni¹ stanowi kontynuacjê ca³ego zaproponowanego w opracowaniu systemu.

4.
5.
6.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PARK PRZEMYS£OWY CIERZNIE
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 10 KD.
2. POWIERZCHNIA ha.
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM.
Ulica dojazdowa zakoñczona placem do zawracania.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
15 m.
5. PARKINGI
Nie przewiduje siê w pasie ulicy.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KUTUROWEGO
Teren po³o¿ony jest w strefie OW obserwacji archeologicznej. W zwi¹zku z powy¿szym inwestowanie w
strefie uwarunkowane jest przeprowadzeniem prac
ziemnych pod nadzorem archeologicznym. W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych ustala
siê koniecznoæ przeprowadzenia archeologicznych
badañ ratowniczych.
Zakres niezbêdnego do wykonania nadzoru oraz badañ archeologicznych ka¿dorazowo okrela inwestorowi Delegatura w S³upsku Wojewódzkiego Oddzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków w Gdañsku w wydanym
zezwoleniu.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie wystêpuj¹.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
10. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
a) wody opadowe  do projektowanej kanalizacji deszczowej, poprzez piaskowniki, a nastêpnie do
oczyszczalni wód opadowych;
11. INNE ZAPISY
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PARK PRZEMYS£OWY CIERZNIE
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 11 KX.
2. POWIERZCHNIA ha.
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM.

7.

8.
9.
10.
11.
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Ci¹g pieszy  skrzy¿owanie z projektowan¹ drog¹ krajow¹ w drugim poziomie.
SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
10 m.
PARKINGI
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KUTUROWEGO
Teren po³o¿ony jest w strefie OW obserwacji archeologicznej. W zwi¹zku z powy¿szym inwestowanie w
strefie uwarunkowane jest przeprowadzeniem prac
ziemnych pod nadzorem archeologicznym. W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych ustala
siê koniecznoæ przeprowadzenia archeologicznych
badañ ratowniczych.
Zakres niezbêdnego do wykonania nadzoru oraz badañ archeologicznych ka¿dorazowo okrela inwestorowi Delegatura w S³upsku Wojewódzkiego Oddzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków w Gdañsku w wydanym
zezwoleniu.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Nale¿y wprowadziæ luny pas zadrzewienia obustronnie wzd³u¿ ci¹gu pieszego.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie wystêpuj¹.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
INNE ZAPISY
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PARK PRZEMYS£OWY CIERZNIE
DLA ULIC I DRÓG

1. NUMER TERENU 12 KX.
2. POWIERZCHNIA ha.
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM.
Ci¹g pieszy (kontynuacja 11 KX i 9 KX).
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
20 m.
5. PARKINGI
Nie przewiduje siê w pasie ulicy.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KUTUROWEGO
Teren po³o¿ony jest w strefie OW obserwacji archeologicznej. W zwi¹zku z powy¿szym inwestowanie w
strefie uwarunkowane jest przeprowadzeniem prac
ziemnych pod nadzorem archeologicznym. W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych ustala siê
koniecznoæ przeprowadzenia archeologicznych badañ
ratowniczych.
Zakres niezbêdnego do wykonania nadzoru oraz badañ archeologicznych ka¿dorazowo okrela inwestorowi Delegatura w S³upsku Wojewódzkiego Oddzia³u
S³u¿by Ochrony Zabytków w Gdañsku w wydanym
zezwoleniu.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Nale¿y wprowadziæ luny pas zadrzewienia obustronnie wzd³u¿ ci¹gu pieszego.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie wystêpuj¹.
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9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
10. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
11. INNE ZAPISY
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PARK PRZEMYS£OWY CIERZNIE
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 13 KX.
2. POWIERZCHNIA ha.
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM.
Ci¹g pieszo  jezdny.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
5,0 m.
5. PARKINGI
Nie przewiduje siê.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KUTUROWEGO
Teren po³o¿ony jest w strefie OW obserwacji archeologicznej. W zwi¹zku z powy¿szym inwestowanie w
strefie uwarunkowane jest przeprowadzeniem prac
ziemnych pod nadzorem archeologicznym. W przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych ustala
siê koniecznoæ przeprowadzenia archeologicznych
badañ ratowniczych.
Zakres niezbêdnego do wykonania nadzoru oraz badañ archeologicznych ka¿dorazowo okrela inwestorowi Delegatura w S³upsku Wojewódzkiego Oddzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków w Gdañsku w wydanym
zezwoleniu.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie wystêpuj¹.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie dopuszcza siê.
10. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
11. INNE ZAPISY
Ci¹g pieszo  jezdny s³u¿y przeprowadzeniu kablowej linii elektroenergetycznej.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w § 1, wykonany na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali 1: 2000, na którym oznaczono:
a) granicê opracowania planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) oznaczenia cyfrowe i literowe przeznaczenia poszczególnych terenów (cyfry oznaczaj¹ kolejnoæ kart
terenu, symbole literowe oznaczaj¹ funkcjê teren).
§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§5

Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiego 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 Miasta i Gminy w Debrznie,
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
Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Debrzno, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr 78/XXII/87 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Debrznie z dnia 22 maja 1987 r. w odniesieniu do
terenu objêtego niniejszym planem.
§7
Uchyla siê uchwa³ê nr LI/306/2002 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 czerwca 2002 r.
§8
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
J. Dawidowicz
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UCHWA£A Nr LII/311/2002
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu sportu i rekreacji pobytowej w miecie Debrzno.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 26 i art. 18 ust. 3
w zwi¹zku z art. 7-12, art. 18-25, art. 27-29, art. 86 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.) na wniosek
Zarz¹du Miasta i Gminy, Rada Miejska w Debrznie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Debrzno okrelony uchwa³¹ Nr XIII/92/99 przez Radê Miejsk¹ dnia 15 padziernika
1999 r. Plan ten stanowi jednoczenie zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Debrzno zatwierdzonego uchwa³¹ Nr 181/XXIV/
94 z dnia 22 lutego 1994 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego
Nr 18, poz. 122 z dnia 18 maja 1994 r.).

Dziennik Urzêdowy
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§2
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali
1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na tereny
wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie na funkcje oznaczone symbolami literowymi:
MN  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
UTL  teren zabudowy letniskowej.
UT  teren zaplecza technicznego.
ZLp  tereny leno-parkowe.
ZPs  tereny zieleni urz¹dzonej.
ZZ  tereny trwa³ych u¿ytków zielonych.
ZL  teren lasów pañstwowych.
KZ  droga zbiorcza.
KD  drogi dojazdowe.
KX  ci¹g pieszo-jezdny.
3. Oznaczenia graficzne dotycz¹ce:
 granic opracowania planu;
 linii rozgraniczaj¹cych teren o ró¿nym sposobie u¿ytkowania;
 linii podzia³u wewnêtrznego;
 nieprzekraczalnej linii zabudowy;
s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu
§3
Szczegó³owe ustalenia sposobu i zasad zagospodarowania:
 dla terenu oznaczonego symbolem ZLp1:
tereny leno-parkowe ogólnodostêpne, obowi¹zuje zachowanie istniej¹cego drzewostanu i utrzymanie dotychczasowego sposobu u¿ytkowania; dopuszcza siê urz¹dzenie ci¹gu spacerowego wzd³u¿
ulicy Jeziornej;
 dla terenu oznaczonego symbolem ZLp2:
tereny leno-parkowe w indywidualnym u¿ytkowaniu w³acicieli dzia³ek letniskowych, obowi¹zuje zachowanie istniej¹cego drzewostanu, dopuszcza siê
jego uzupe³nienie gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami rodowiska przyrodniczego;
 dla terenu oznaczonego symbolem ZPs1:
tereny zieleni parkowej z urz¹dzeniami do sportów
wodnych i obs³ug¹ gastronomiczn¹, adaptacja istniej¹cych obiektów z mo¿liwoci¹ ich rozbudowy;
dozwolona lokalizacja us³ug komercyjnych jako uzupe³nienie przeznaczenia podstawowego, przy czym
powierzchnia zabudowana i utwardzona nie mo¿e
przekraczaæ 25% powierzchni dzia³ki;
 dla terenu oznaczonego symbolem ZPs2:
tereny zieleni parkowej z urz¹dzeniami do zabaw
i ma³ych gier sportowych, mo¿liwa rozbudowa przystani wodnej oraz adaptacja istniej¹cego hangaru z
przystosowaniem go do przechowywania sprzêtu
wodnego, a tak¿e ulepszenie pla¿y istniej¹cej i jej
dalsze przed³u¿enie; dopuszcza siê instalacjê sezonowych urz¹dzeñ obs³ugi u¿ytkowników wzd³u¿ nieprzekraczalnej linii zabudowy; warunki wy³¹czenia
gruntów z produkcji rolnej okreliæ na etapie decyzji
o pozwoleniu na budowê.
 dla terenu oznaczonego symbolem ZPs3:
tereny zieleni parkowej stanowi¹cej funkcjê podstawowa obszaru z wydzieleniem miejsc na kemping
przejezdny i pole namiotowe ze wspólnym zapleczem sanitarnym; niezbêdne s¹ zadrzewienia i za-
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krzewienia gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami siedliska oraz urz¹dzenie ci¹gów spacerowych
zapewniaj¹cych dostêp do pla¿y i urz¹dzeñ obs³ugi sanitarnej; powierzchnia biologicznie czynna min. 90%
powierzchni terenu; przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania opracowaæ nale¿y szczegó³owy program inwestycji z koncepcj¹ zagospodarowania; warunki wy³¹czenia gruntów z produkcji rolnej okreliæ na etapie decyzji o pozwoleniu na
budowê.
 dla terenu oznaczonego symbolem UTL:
tereny zabudowy letniskowej na wydzielonych dzia³kach indywidualnych; obowi¹zuj¹ na nich nastêpuj¹ce ustalenia szczegó³owe w zakresie:
a) zasad zagospodarowania:
 dojazd do dzia³ek z ulicy Jeziornej poszerzonej do
szer. 12,0 m wewnêtrznym uk³adem dróg dojazdowych o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych
8,0 m;
 minimalna powierzchnia dzia³ki 1000 m2;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m od linii regulacyjnej dróg;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki;
 nale¿y zadrzewiæ i zakrzewiæ min 20% powierzchni
min. dzia³ki gatunkami zgodnymi z miejscowymi
warunkami przyrodniczymi siedliska;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona nie mo¿e
przekraczaæ 20% powierzchni dzia³ki;
 warunki wy³¹czenia gruntów z produkcji rolnej
okreliæ na etapie decyzji o pozwoleniu na budowê.
b) zasad kszta³towania zabudowy:
 budynek letniskowy parterowy, dopuszcza siê
podpiwniczenie oraz u¿ytkowe wykorzystanie
poddasza;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci
od 30o do 50o, pokrycie dachówka lub gontem;
 maksymalna wysokoæ dachu mierzona od poziomu posadzki parteru do kalenicy nie mo¿e przekraczaæ 8,5 m, a wysokoæ coko³u mierzona w najni¿szym punkcie terenu przy spadkach powy¿ej
10% max 1,8 m, w innych przypadkach wysokoæ
coko³u max. 0,8 m;
 architektura bry³y budynku winna nawi¹zywaæ do
konfiguracji terenu i do charakterystycznych form
budownictwa rekreacyjnego;
 dla terenu oznaczonego symbolem UT:
Teren zaplecza technicznego; budowa obiektu sanitarnego, przepompowni, stacji transformatorowej oraz innych urz¹dzeñ do obs³ugi technicznej
obszaru objêtego opracowaniem; mo¿liwa adaptacja istniej¹cego obiektu dla potrzeb rekreacji
pobytowej;
 dla terenu oznaczonego symbolem MN:
istniej¹ca zabudowa mieszkaniowa do adaptacji,
dopuszcza siê rozbudowê na cele dzia³alnoci
us³ugowej zwi¹zanej z g³ówn¹ funkcj¹ obszaru
opracowania;
 dla terenu oznaczonego symbolem ZL:
Teren lasów pañstwowych, obowi¹zuje zachowanie dotychczasowego sposobu u¿ytkowania;
 dla terenu oznaczonego symbolem ZZ:
tereny trwa³ych u¿ytków zielonych, zachowanie
dotychczasowego sposobu u¿ytkowania; dozwo-
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lone s¹ zadrzewienia i zakrzewienia gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami przyrodniczymi siedliska oraz urz¹dzenie ci¹gów spacerowych zapewniaj¹cych dostêp do istniej¹cych zespo³ów zieleni wzd³u¿
rzeki Debrzynki;
 dla terenu oznaczonego symbolem KZ:
Ulica Jeziorna, droga klasy Z o szerokoci 12,0 m w
liniach rozgraniczaj¹cych; niezbêdne wydzielenie cie¿ki rowerowej i instalacja owietlenia na ca³ej d³ugoci
drogi w granicach opracowania;
 dla terenu oznaczonego symbolem KD:
projektowane drogi dojazdowe klasy D o szerokoci
8,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych;
 dla terenu oznaczonego symbolem KX:
istniej¹cy ci¹g pieszo-jezdny do adaptacji;
Ustalenia zasad obs³ugi technicznej obszaru:
Dla wszystkich obiektów istniej¹cych i projektowanych
na obszarze objêtym opracowanie ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi technicznej:
 podziemne i naziemne elementy liniowych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej prowadziæ w pasach drogowych miêdzy liniami rozgraniczaj¹cymi;
 zaopatrzenie projektowanych obiektów w wodê poprzez przy³¹cze do istniej¹cej magistrali wodoci¹gu
miejskiego na warunkach okrelonych przez gestora
sieci; wyklucza siê wykonywanie w³asnych ujêæ wody;
 odprowadzenie cieków do istniej¹cego kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej na warunkach okrelonych
przez gestora sieci;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w
granicach w³asnych dzia³ki, a z utwardzonych nawierzchni dróg i parkingów przed odprowadzeniem do
gruntu winne byæ podczyszczone zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
SN i NN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug
grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach; wywóz przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie dostêpnych niskoemisyjnych noników energii z wykluczeniem wêgla kamiennego i koksu;

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§6

Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego miasta Debrzno zatwierdzony uchwa³¹
Rady Miasta i Gminy Debrzno Nr 181/XXIV/94 z dnia 22 lutego 1994 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 18 poz. 122 z dnia
18 maja 1994 r.) we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 pkt 1 i 2, które wchodz¹ w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Dawidowicz
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UCHWA£A Nr XLII/308/02
Rady Gminy w Karsinie
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Wdzydze Tucholskie Lipa gm. Karsin.
Na podstawie art. 7, art. 26, 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) Rada Gminy w Karsinie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Wdzydze Tucholskie Lipa gm.
Karsin.
Plan ten stanowi jednoczenie zmianê miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Karsin zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XV/79/91 Rady
Gminy w Karsinie z dnia 3 lipca 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 15, poz. 120 z dnia 24 wrzenia 1991 r. z pó¿n. zm.).

§4

§2

Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci na 30%.

1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:
1000 stanowi¹ce za³¹czniki Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na tereny
wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz przeznaczenie na funkcje oznaczone symbolami:
UTg  tereny us³ug turystyki  budynek g³ówny wielofunkcyjny
UTb  tereny us³ug turystyki  pole biwakowe
UTw  tereny us³ug turystyki  przystañ i pla¿a
US  tereny us³ug sportu
Ls  tereny lene
Lz  tereny do zalesienia
Lsw  tereny lene  punkty widokowe
Z  tereny zieleni
P  tereny parkingowe
Kd  drogi dojazdowe
Kc  ci¹gi pieszo  rowerowe
3. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi
ustaleniami planu:

§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta i Gminy Debrzno 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 Miasta w Debrznie;
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i odpisów na zasadach okrelonych w art. 29, ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym;
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego planu ogólnego miasta Debrzna granic obszaru objêtego ustaleniami niniejszego planu.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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 granice opracowania,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania.
§3
Ustalenia dla terenów objêtych planami s¹ nastêpuj¹ce:
Wie: Wdzydze Tucholskie Lipa
1. Po³o¿enie terenu
Nr dz: 16
Powierzchnia: 7,94 ha
W³asnoæ: CTO w Gdañsku
2. Funkcja:
UTg tereny us³ug turystyki  budynek g³ówny wielofunkcyjny
UTb  tereny us³ug turystyki  pole biwakowe na ca 30
stanowisk
UTw  tereny us³ug turystyki  przystañ i pla¿a
US  tereny us³ug sportu  boiska i place zabaw
Ls  tereny lene
Lz  tereny do zalesienia
Lsw  tereny lene  punkty widokowe
Z  tereny zieleni
P  tereny parkingowe
Kd  drogi dojazdowe
Kc  ci¹gi pieszo  rowerowe
3. Warunki urbanistyczne:
Istniej¹ca zabudowa  przewidywana do likwidacji
Pow. dzia³ki  79 400 m2
Iloæ dzia³ek  1
Projektowana zabudowa:
 podstawowy budynek wielofunkcyjny z³o¿ony z
dwóch obiektów maks. 700 m2  hotel na 60 miejsc
noclegowych wraz z czêci¹ socjalno-gastronomiczn¹ w parterze zlokalizowany na terenie oznaczonym
symbolem UTg
 hangar na ³odzie oraz pla¿a zlokalizowany na terenie oznaczonym symbolem UTw
 altany widokowe o pow. ka¿da do 20 m2, usytuowanie na terenie lenym oznaczonym symbolem Lsw
 portiernia zlokalizowana na terenie oznaczonym
symbolem UTp
Iloæ kondygnacji  budynek g³ówny wielofunkcyjny:
dwie kondygnacje plus poddasze u¿ytkowe. Pozosta³e
budynki parterowe. Architektura budynków dostosowana do otoczenia, nawi¹zuj¹ca siê do tradycji regionalnej.Pokrycie dachu  dachówka ceramiczna koloru
czerwonego
Pow. zabudowy dzia³ki  20%
Kalenica  nie okrela siê
K¹t nachylenia dachu  od 45o w tym pierwsza pe³na
kondygnacja, druga kondygnacja bez cianki kolankowej
Maks. wysokoæ zabudowy  8,5 m od poziomu terenu do kalenicy dla budynku g³ównego oraz 5,5 m dla
pozosta³ych
Linia zabudowy  nie okrela siê
4. Zasady obs³ugi infrastruktury:
Komunikacja  dojazd do dzia³ki z drogi gminnej. Wyznacza siê drogi dojazdowe utwardzone do parkingu
oznaczone symbolem Kd oraz ci¹gi pieszo-rowerowe
nieutwardzone oznaczone symbolami Kc
Woda  z ujêcia w³asnego

cieki  docelowo do gminnej oczyszczalni cieków,
czasowo do zbiornika bezodp³ywowego
Wody opadowe z terenu utwardzonego parkingu do
gruntu po podczyszczeniu w separatorach
Ogrzewanie  lokalna kot³ownia olejowa lub gazowa
Energetyka  z istniej¹cej sieci energetycznej NN,
Utylizacja odpadów sta³ych  wywóz mieci na wysypisko wskazane przez gminê
5. Parkingi
 miejsca postojowe na terenie projektowanej dzia³ki.
Wielkoci parkingu 30 miejsc parkingowych zlokalizowanych na na terenie oznaczonym symbolem P.
6. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska
 zachowaæ zasadniczy leny sposób u¿ytkowania istniej¹cego lasu, wycinki drzew wymaga uzgodnienia z Dyrektorem WPK. Ograniczyæ penetracjê terenów lenych na po³udniowym cyplu, ograniczyæ do
wyznaczenia jedynie ci¹gów pieszych i altany widokowej, zachowaæ istniej¹ce ci¹gi lene piesze.
§4
Ustala siê stawkê procentowa s³u¿¹c¹ do naliczania z
tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci na 15%.
§5
Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres
14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Karsinie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie
i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i odpisów
na zasadach okrelonych w art. 29, ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego planu ogólnego gminy Karsin granic obszaru
objêtego ustaleniami planu.
§6
Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Karsin zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XV/79/91 Rady Gminy w Karsinie
z dnia 3 lipca 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 15, poz. 120
z dnia 24 wrzenia 1991 r. z pón. zm.) we fragmentach
objêtych granicami niniejszych planów.
§7
Uchwa³a wchodzi z ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1 i 2, które wchodz¹ w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Labon
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UCHWA£A Nr XXXIII/243/2002
Rady Gminy Subkowy
z dnia 3 padziernika 2002 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania cieków obowi¹zuj¹cego na terenie
Gminy Subkowy.
Na podstawie 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) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z 2001 r., zm.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113,
poz. 984 z 2002 r.) Rada Gminy  po zasiêgniêciu opinii
Komisji Bud¿etu, Finansów i Mienia Komunalnego 
uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków obowi¹zuj¹cy na terenie gminy Subkowy, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Rudnik
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXIII/243/2002
Rady Gminy Subkowy
z dnia 3 padziernika 2002 r.
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA CIEKÓW
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Celem niniejszego regulaminu jest:
1) okrelenie praw i obowi¹zków przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo  kanalizacyjnego ENERGOAGVA s. c. z
siedzib¹ w Tczewie, Al. Zwyciêstwa 3F/6 na obszarze
gminy Subkowy oraz odbiorców us³ug wodoci¹gowokanalizacyjnych 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) zwanej
dalej ustaw¹ oraz przepisów wykonawczych do tej
ustawy,
2) ustanowienie warunków przy³¹czenia do sieci, zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy,
3) udostêpnienie wszystkim potencjalnym odbiorcom
us³ug informacji o mo¿liwociach dostêpu i warunkach
przy³¹czenia do sieci,
4) udostêpnienie istniej¹cym i przysz³ym odbiorcom informacji nt. wzajemnych praw i obowi¹zków przedsiêbiorstw wodoci¹gowo-kanalizacyjnych i odbiorców
us³ug.
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Rozdzia³ 2
Minimalny poziom us³ug wiadczonych
przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne
§2
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.
§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¿ytkowanie 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 ustalenia op³at za odprowadzanie
cieków,
6) wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej i przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie w celach okrelonych w warunkach przy³¹czenia do sieci.
Rozdzia³ 3
Szczegó³owe warunki i tryb
zawierania umów z odbiorcami us³ug
§4
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie cieków okrelaj¹ przepisy art. 6 ustawy.
§5
Dostarczenie wody lub odprowadzenie cieków odby-
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wa siê na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodê lub
odprowadzanie cieków zawartej miêdzy przedsiêbiorstwem wodoci¹gowo  kanalizacyjnym a odbiorc¹ us³ug.
§6
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.
§7
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 którym mowa w
art. 18 ustawy,
7) okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoci stron za niedotrzymywanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 5 stanowi¹
delegacja i upowa¿nienie podpisane przez kierownika
przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjnego okrelaj¹ce czynnoci, których wykonanie wymaga wstêpu na teren nieruchomoci odbiorcy us³ug, w szczególnoci obejmuj¹ce: dokonanie odczytu i sprawdzenie prawid³owoci dzia³ania urz¹dzenia pomiarowego
i wodomierza g³ównego lub wodomierzy w lokalach,
wykonanie prac konserwacyjno-remontowych oraz
kontrolê korzystania z us³ug zgodnie z umow¹.
§8
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.
§9
Je¿eli nieruchomoæ jest zabudowana budynkami wielolokalowymi umowa, o której mowa w § 4, zawierana
jest z w³acicielem budynku lub z zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej.
§ 10
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,

3) mo¿liwy jest odczyt wskazañ wodomierzy,
4) wnioskodawca i przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne 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.
§ 11
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.
§ 12
Podpisanie umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie cieków nastêpuje po podpisaniu przez strony
protokó³ów z prób i odbiorów prac budowlano-monta¿owych wykonywanych w zwi¹zku z przy³¹czeniem do
sieci.
§ 13
Treæ umowy o zaopatrzeniu w wodê i odprowadzenie cieków nie mo¿e ograniczaæ praw i obowi¹zków
stron, wynikaj¹cych z przepisów ustawy, z przepisów
wykonawczych do ustawy oraz niniejszego regulaminu.
§ 14
W przypadku zmiany odbiorcy us³ug nastêpuje wyganiêcie umowy zawartej z dotychczasowym odbiorc¹.
§ 15
Taryfowe ceny i stawki op³at, jako okrelone, zgodnie
z przepisami ustawy przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne i zatwierdzane uchwa³¹ rady gminy, nie
podlegaj¹ ustaleniu w oparciu o umowê o zaopatrzenie
w wodê i odprowadzenie cieków.
§ 16
Integraln¹ czêæ umowy o zaopatrzenie w wodê i odprowadzenie cieków, w przypadku braku wodomierza,
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
§ 17
Podstawowe zasady rozliczeñ za zaopatrzenie w wodê
i odprowadzanie cieków okrelaj¹ przepisy ustawy o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzeniu cieków, które stanowi¹, ¿e:
1) rozliczenie za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków s¹ prowadzone przez
przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo  kanalizacyjne z
odbiorcami us³ug na podstawie okrelonych w taryfach cen i stawek op³at oraz iloci dostarczonej
wody i odprowadzanych cieków,
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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, ustalone 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 odprowadzanych cieków ustala siê na podstawie umowy jako
równ¹ iloæ 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,
6) je¿eli odprowadzaj¹cym cieki jest zak³ad produkcyjny nie posiadaj¹cy urz¹dzeñ pomiarowych, iloæ odprowadzanych cieków ustala siê w umowie miêdzy
dostawc¹ a odbiorc¹ cieków, z uwzglêdnieniem udokumentowanej iloci bezpowrotnie zu¿ytej wody do
celów produkcyjnych i technologicznych.
§ 18
Zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia, o którym mowa
w art. 27 ustawy:
1) odbiorca us³ug dokonuje zap³aty za dostarczon¹
wodê i odprowadzane cieki w terminie 7 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.
Rozdzia³ 5
Warunki przy³¹czenia do sieci
§ 19
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, ustalon¹ 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
1. W przypadkach, gdy plany inwestycyjne w³acicieli lub
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zarz¹dców nieruchomoci wyprzedzaj¹ plan inwestycyjny przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo  kanalizacyjnego, mog¹ oni wybudowaæ na w³asny koszt, w porozumienu z tym przedsiêbiorstwem i gmin¹, urz¹dzenia
wodoci¹gowe i kanalizacyjne niezbêdne do korzystania z us³ug.
2. Urz¹dzenia, o których w ust. 1 podlegaj¹ odp³atnemu
przekazaniu gminie lub przedsiêbiorstwu wodoci¹gowo  kanalizacyjnego na zasadach okrelonych w art.
31 ustawy.
§ 21
Przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej
nastêpuje na podstawie umowy o przy³¹czenie, po uzyskaniu pozwolenia na budowê i po spe³nieniu technicznych warunków przy³¹czenia, okrelonych przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo  kanalizacyjne, zwanych dalej warunkami przy³¹czenia.
§ 22
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.
§ 23
1. Wniosek o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) oznaczenie wnioskodawcy,
2) okrelenie:
a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
b) charakterystyki zu¿ycia wody,
c) rodzaju i iloci, a w przypadku przemys³owych odbiorców us³ug równie¿ jakoci odprowadzanych
cieków,
d) przeznaczania wody,
3) informacje okrelaj¹ce charakterystykê techniczn¹
obiektu, do którego bêdzie dostarczana woda, w
szczególnoci:
a) powierzchnia u¿ytkowa i rodzaj lokali (mieszkalne, u¿ytkowe..) w budynkach zasilanych w wodê,
b) wyposa¿enie lokali i obiektów w urz¹dzenia zu¿ywaj¹ce wodê i odprowadzaj¹ce cieki,
4) proponowany termin rozpoczêcia poboru wody.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie do sieci, powinna za³¹czyæ:
1) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, której dotyczy wniosek,
2) mapê sytuacyjn¹, okrelaj¹c¹ usytuowanie nieruchomoci, o której mowa w ust. 1, wzglêdem istniej¹cych sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz innych
obiektów i urz¹dzeñ uzbrojenia terenu.
§ 24
1. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo  kanalizacyjne okrela warunki przy³¹czenia i przekazuje wnioskodawcy
wraz z projektem umowy o przy³¹czenie, w terminie
nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia z³o¿enia wniosku, o
którym mowa w § 17.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 651

 1946 

2. Warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne 2 lata od ich przy³¹czenia.
3. Warunki przy³¹czenia powinny okrelaæ w szczególnoci:
1) miejsce 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.

zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków,
2) w przedsiêbiorstwach wodoci¹gowo  kanalizacyjnych,
udostêpniaj¹cych nieodp³atnie:
a) wgl¹d w wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,
b) w plany inwestycyjne,
c) w regulamin wiadczenia us³ug.

§ 25

§ 28

1. Umowa o przy³¹czenie w szczególnoci okrela:
1) strony zawieraj¹ce umowê,
2) zakres prac projektowych i budowlano  monta¿owych oraz prac zwi¹zanych z przeprowadzeniem
prób i odbiorów koñcowych, wykonanych przez
strony,
3) sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony oraz kontroli dotrzymania wymagañ okrelonych
w warunkach przy³¹czenia,
4) terminy:
a) zakoñczenia budowy przy³¹cza oraz terminy przeprowadzenia niezbêdnych prób i odbiorów przejciowych,
b) przeprowadzenia prób koñcowych i koñcowego
odbioru przy³¹cza,
5) przewidywany termin rozpoczêcia zaopatrzenia w
wodê i odprowadzenia cieków,
6) odpowiedzialnoæ stron za niedotrzymanie warunków umowy o przy³¹czenie.

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 szczególnoæi gdy:
1) z powodu awarii sieci nie ma mo¿liwoci prowadzenia zaopatrzenia w wodê (w przypadku przekroczenia 18 godzin jej usuwania do zastêpczej dostawy)
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.

§ 26
1. Umowa o przy³¹czenie stanowi podstawê do rozpoczêcia realizacji prac projektowych i budowlano  monta¿owych.
2. Okrelone w umowie o przy³¹czenie próby i odbiory
czêciowe oraz koñcowe s¹ przeprowadzane przy
udziale upowa¿nionych przedstawicieli stron.
3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, s¹
potwierdzane przez strony w protoko³ach, których wzory okrela przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo  kanalizacyjne.
Rozdzia³ 6
Mo¿liwoci dostêpu
do us³ug wodoci¹gowo  kanalizacyjnych
§ 27
Potencjalni odbiorcy us³ug wodoci¹gowo  kanalizacyjnych mog¹ uzyskaæ informacje dotycz¹ce dostêpnoci tych us³ug:
1) w urzêdach gmin, które udostêpniaj¹ 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

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

§ 29
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) udzielanie informacji na ¿¹danie odbiorców nastêpuje w ci¹gu:
a) 12 godzin  na telefoniczne ¿¹danie okrelenia
przewidywanego terminu usuniêcia przerwy 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.
§ 30
Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo  kanalizacyjne zobowi¹zane jest do zawiadomienia odbiorców us³ug o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków z wyprzedzeniem
umo¿liwiaj¹cym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym ni¿ 12 miesiêcy.

 1947 
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§ 31

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 zarz¹d
przedsiêbiorstwa.
3. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo  kanalizacyjne zobowi¹zane jest do powiadomienia zainteresowanego o
sposobie za³atwiania i reklamacji w terminie 14 dni od
daty wp³ywu.
Rozdzia³ 8
Postanowienia koñcowe
§ 32
Regulamin wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
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UCHWA£A Nr 342/XLII/02
Rady Miasta Malborka
z dnia 31 stycznia 2002 r.
w sprawie bud¿etu miasta Malborka na 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d i pkt 10,
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pón.zm.) oraz art. 124,
art 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z pó. zm.) 
Rada Miasta uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu miasta na rok 2002 w wysokoci 44.523.219,-z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 1*.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu miasta na 2002 rok w wysokoci 48.656.603,-z³
z tego:
a) wydatki bie¿¹ce  38.596.603,-z³
w tym:
 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ 
21.380.286,-z³
 dotacje  3.318.608,-z³
 wydatki na obs³ugê d³ugu miasta  557.000,-z³
b) wydatki maj¹tkowe  10.060.000,-z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 2*.
3. Ustala siê przychody w wysokoci 6.775.000,-z³ i rozchody w wysokoci 2.641.616,-z³ zwi¹zane z finansowaniem niedoboru zgodnie z za³¹cznikiem nr 3*.
§2
Wydatki inwestycyjne na rok 2002 oraz limity wydatków zwi¹zane z programem inwestycyjnym na dwa lata
nastêpne stanowi¹ za³¹cznik nr 4*.
§3
1. Ustala siê plany przychodów i wydatków zak³adów
bud¿etowych, rodków specjalnych zgodnie z za³¹cznikiem nr 5*.

*) Za³¹czników Nr 1-9 nie publikuje siê.
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2. Ustala siê plan przychodów i wydatków funduszu celowego zgodnie z za³¹cznikiem nr 6*.
§4
W wydatkach bud¿etu miasta ustala siê nastêpuj¹cy
zakres i kwoty dotacji przedmiotowych:
 ró¿nica do ceny jednostkowej wozokilometra w Miejskim Zak³adzie Komunikacji Miejskiej w Malborku sp.
z oo Skarbu Miasta  kwota 700.000,-z³,
 ró¿nica pomiêdzy op³atami czynszowymi a kosztami eksploatacji i remontami budynków mieszkalnych
bêd¹cych w³asnoci¹ miasta w Zak³adzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  kwota 135.908,-z³,
 ró¿nicê pomiêdzy przychodami z tyt. wp³ywu z us³ug
a kosztami utrzymania stadionów oraz k¹pieliska
miejskiego w Orodku Sportu i Rekreacji  kwota
295.000,-z³.
§5
Dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych w
bud¿ecie miasta na 2002 rok okrela za³¹cznik nr 7*.
§6
Wykaz dotacji w wydatkach bud¿etu miasta na 2002
rok stanowi za³¹cznik nr 8*.
§7
Ustala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych i wydatki na realizacjê
zadañ okrelonych w progrmie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w wysokoci 400.000,- z³.
§8
Ustala siê prognozê d³ugu zgodnie z za³¹cznikiem nr 9*.
§9
1. Upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta do:
 samodzielnego zaci¹gania zobowi¹zañ do wysokoci 100.000 z³.
2. Upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta do zaci¹gania d³ugu oraz
sp³at zobowiazañ jak w niniejszej uchwale.
3. Upowa¿nia siê Zarz¹d Miasta do:
 dokonywania przeniesieñ wydatków bud¿etowych
miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u,
 przekazania uprawnieñ do dokonywania przeniesieñ
wydatków bud¿etowych miêdzy paragrafami w ramach rozdzia³u i dzia³u z wy³¹czeniem zmian w §
4010, 4040, 4110, 4120, 2540, 2810, 2820, 2830, 6050
i 6060 dla kierowników jednostek bud¿etowych i zak³adów bud¿etowych podleg³ych Radzie Miasta.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Malborka
J. Gardzielewski
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POROZUMIENIE Nr 69/5/DWM
z dnia 20 listopada 2002 r.
(dotacja celowa na zadanie z zakresu
administracji rz¹dowej objête mecenatem pañstwa
w dziedzinie kultury)
zawarte w Warszawie, pomiêdzy Ministrem Kultury Waldemarem D¹browskim zwanym dalej Ministrem
a
Miastem Gdañsk, z siedzib¹ przy ul. Nowe Ogrody 8/12,
80  803 Gdañsk reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gdañska Paw³a Adamowicza
zwanym dalej Jednostk¹ Samorz¹du
§1
1. Na podstawie niniejszego porozumienia Jednostka
Samorz¹du zobowi¹zuje siê do realizacji zadania:
Miêdzynarodowy Projekt Artystyczny City Transformers realizowany przez Centrum Sztuki Wspó³czesnej
£ania, dla którego organizatorem jest Jednostka Samorz¹du. Szczegó³owy zakres rzeczowo  finansowy
zawiera dla zadania za³¹cznik nr 1 do porozumienia,
sk³adaj¹cy siê z wniosku finansowego oraz ca³kowitego kosztorysu.
2. Minister owiadcza, ¿e na sfinansowanie realizacji zadania okrelonego w ust. 1 udziela Jednostce Samorz¹du na podstawie niniejszego porozumienia dotacji
w trybie § 1 pkt 2 oraz § 3 ust. 1 i 2 rozporz¹dzenia
Rady Ministrów z dnia 9 maja 2000 r. w sprawie okrelania zakresu zadañ w dziedzinie kultury objêtych
mecenatem pañstwa oraz szczegó³owych zasad i trybu udzielania jednostkom samorz¹du terytorialnego
dotacji na te zadania i dotacji celowych na dofinansowanie bie¿¹cych zadañ w³asnych, zwi¹zanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejêtych w dniu 1 stycznia 1999 r.(Dz. U. Nr 40, poz. 463).
§2
Jednostka Samorz¹du zobowi¹zuje siê do zamieszczenia w materia³ach reklamowych (plakatach, programach,
katalogach, zaproszeniach, informacjach itp.) zapisu: Zrealizowano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury.
§3
Jednostka Samorz¹du zobowi¹zuje siê wykonaæ prace objête zadaniem, o którym mowa w § 1 ust. 1 w terminie do dnia 24 grudnia 2002 r.
§4
Strony porozumienia zgodnie ustalaj¹, ¿e kwota, o której mowa w § 5 mo¿e byæ wydatkowana jedynie na cele
wskazane w § 1 ust. 1.
§5
Minister przeka¿e Jednostce Samorz¹du na realizacjê
zadania dotacjê celow¹ (zwan¹ dalej dotacj¹) w wysokoci 48 000 z³,- (s³ownie z³otych czterdzieci osiem tysiêcy) z przeznaczeniem na:
 honoraria dla artystów plastyków  29 930 z³,
 honoraria dla uczestników konferencji  2070 z³,
 wynagrodzenia z tyt. umów o dzie³o/umów zlecenia
(monta¿ filmu)  247 z³,

 wynagrodzenie z tyt. umów o dzie³o/umów zlecenia
(t³umaczenie)  245 z³,
 zakup pozosta³ych us³ug:
 druk zaproszeñ, baneru  3 500 z³,
 diety dla 11 goci zagranicznych  5 280 z³,
 bilet lotniczy-M.Portich  1 847 z³,
 hotele  40 noclegów  1 913 z³,
 dokumentacja fotograficzna wystawy  320 z³,
 wynajem autokaru  2 648 z³,
razem z rozdzia³u 92 100 § 2020 kwota w wysokoci 48
000 z³,- (s³ownie z³otych czterdzieci osiem tysiêcy) w
terminie do dnia 15.12.02 na konto bankowe Miasta
Gdañska nr 11601058-42-555000-929 w Big Banku
Gdañskim III/Gdañsk
§6
1. Jednostka samorz¹du zobowi¹zuje siê do:
1) nadzoru nad przebiegiem realizacji zadania oraz sposobem wydatkowania przyznanych rodków finansowych,
2) przeprowadzenia kontroli w instytucji kultury realizuj¹cej zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 1,
3) niezw³ocznego zawiadomienia Ministra o stwierdzonych nieprawid³owociach,
4) podejmowania dzia³añ maj¹cych na celu wyjanienie przyczyn wyst¹pienia nieprawid³owoci, oraz
dzia³añ zmierzaj¹cych do usuniêcia stwierdzonych
nieprawid³owoci,
5) przekazania w terminie 7 dni  na ¿yczenie Ministra
 informacji o zakresie i sposobie realizacji porozumienia,
6) je¿eli instytucja kultury realizuj¹ca zadanie, o których
mowa w § 1 ust. 1 nie usunie nieprawid³owoci na
¿¹danie jednostki samorz¹du, jednostka samorz¹du
za¿¹da zwrotu przekazanej dotacji,
7) rodki finansowe zwrócone do Jednostki Samorz¹du lub nie przekazane na podstawie ust. 2 podlegaj¹ zwrotowi na rzecz Ministra.
§7
Jednostka Samorz¹du jest obowi¹zana do przed³o¿enia Ministrowi sprawozdania merytorycznego i sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z przeprowadzonej kontroli zadania. Sprawozdania powinny byæ przed³o¿one do dnia 24 grudnia 2002 r.
§8
1. Sprawozdanie merytoryczne powinno zawieraæ w
szczególnoci nastêpuj¹ce informacje: termin i miejsce zadania, iloæ uczestników i wykonawców (krajowych i zagranicznych), listê wspó³organizatorów zadania, opis przebiegu zadania wraz z wnioskami odnonie osi¹gniêcia zamierzonych celów, dokumentacjê
przebiegu zadania (tj. foldery, recenzje, zdjêcia itp.).
2. Sprawozdanie finansowe powinno zawieraæ nastêpuj¹ce informacje: przeznaczenie dotacji, rozliczenie wp³ywów i poniesionych kosztów ca³ego zadania, wyszczególnienie wysokoci i róde³ finansowania oraz zestawienie przekazanych dotacji wed³ug instytucji kultury.
Sprawozdanie wype³nione przez MK w czêci dotycz¹cej planowanej dotacji stanowi za³¹cznik nr 2 do niniejszego porozumienia. Na etapie rozliczenia dotacji
nale¿y uzupe³niæ kolumny dotycz¹ce wykonania.
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§9

§3

1. rodki finansowe uzyskane na podstawie niniejszego
porozumienia podlegaj¹ zwrotowi w czêci, w jakiej
zadanie nie zosta³o wykonane. Zwrotowi podlega równie¿ niewykorzystana kwota dotacji.
2. Jednostka Samorz¹du o przekazaniu rodków finansowych zgodnie z niniejszym paragrafem powiadomi
Ministra na pimie oraz przele kserokopiê przelewu
powiadczon¹ za zgodnoæ z orygina³em.

Aneks do Porozumienia spisano w 2 jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, po 1 dla ka¿dej ze stron.
Minister Kultury
W. D¹browski

Jednostka Samorz¹du Terytorialnego
Prezyent Miasta Gdañska
P. Adamowicz
Skarbnik Miasta Gdañska
W. Pietrzak

§ 10
Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane ze skutkiem natychmiastowym w przypadku ra¿¹cego naruszenia niniejszego porozumienia, a w szczególnoci nieterminowego
wykonania porozumienia lub nienale¿ytego jego wykonania, zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego
zadania, wykorzystania dotacji na inne cele ni¿ okrelone
w porozumieniu.
§ 11
Wszelkie dodatkowe, uzasadnione zmiany zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania bêd¹cego
przedmiotem niniejszego porozumienia, w tym zakresu
finansowego, wymagaj¹ sporz¹dzenia pisemnego aneksu i zgody obu stron pod rygorem niewa¿noci.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje siê przepisy ustawy o finansach publicznych.
§ 13
Porozumienie spisano w 2 jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po 1 dla ka¿dej ze stron.
Minister Kultury
W. D¹browski

Jednostka Samorz¹du Terytorialnego
Prezyent Miasta Gdañska
P. Adamowicz
Skarbnik Miasta Gdañska
W. Pietrzak
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UCHWA£A Nr III/33/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Nowej Politechnicznej od ul. Rakoczego do zabudowañ Politechniki
Gdañskiej 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, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112), art. 18 ust. 2 pkt 5,
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm: z
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984)
Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Nowej Politechnicznej od ul. Rakoczego do zabudowañ Politechniki Gdañskiej w miecie
Gdañsku, obejmuj¹cy obszar o powierzchni 38,23 ha.
§2
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ANEKS Nr 1
do Porozumienia Nr 69/5/DWM
z dnia 20 listopada 2002 r.
(dotacja celowa na zadanie z zakresu
administracji rz¹dowej objête mecenatem pañstwa
w dziedzinie kultury)
zawarty w dniu 17 grudnia 2002 r. w Warszawie, pomiêdzy Ministrem Kultury Waldemarem D¹browskim zwanym dalej Ministrem
a
Miastem Gdañsk, z siedzib¹ 80  803 Gdañsk, ul. Nowe
Ogrody 8/12 reprezentowanym przez:
Paw³a Adamowicza Prezydenta Miasta
zwanym dalej Jednostk¹ Samorz¹du
§1
W § 5 porozumienia zmienia siê klasyfikacjê bud¿etow¹  Minister udziela dotacji celowej na zadanie zlecone
w paragrafie 2120.
§2
Pozosta³e zapisy Porozumienia pozostaj¹ bez zmian.

1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 38 terenów (oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od 001
do 038) 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, war-
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sztatami samochodowymi, stacjami paliw), parkingi
i gara¿owiska kubaturowe, biura instytucji komercyjnych, banki, mariny, miejsca kultu religijnego, ma³e
hurtownie o wielkoci przewozów nie przekraczaj¹cej
przewozów zwi¹zanych z handlem detalicznym, ogrody zoologiczne i miejsca pokazu zwierz¹t, inne us³ugi
na zasadzie analogii do funkcji wymienionych powy¿ej lub o analogicznym stopniu uci¹¿liwoci.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
Uwaga! Us³ugi rzemios³a nie s¹ rozumiane jako dzia³alnoæ produkcyjna, ale tylko jako dzia³alnoæ us³ugowa, np.: fryzjer, szewc, tapicer, stolarz naprawiaj¹cy
meble, itp.
41  strefa produkcyjno  us³ugowo  sk³adowa
Jest to strefa umo¿liwiaj¹ca wszelk¹ dzia³alnoæ komercyjn¹ pod warunkiem, ¿e dana produkcja i zastosowane technologie uniemo¿liwiaj¹ powstanie zagro¿eñ dla
rodowiska i ¿ycia ludnoci, nawet w przypadku awarii, poza: przemys³em chemicznym, metalurgicznym,
wydobywczym, przemys³em wymagaj¹cym sk³adowania du¿ych iloci materia³ów w stanie sypkim pod go³ym niebem, produkcj¹ o znacznej skali uci¹¿liwoci
wynikaj¹cej z wielkoci produkcji, przewozów koniecznych dla tej produkcji, generacji ruchu, emisji zanieczyszczeñ oraz iloci odpadów poprodukcyjnych.
Dopuszcza siê strefê 33 plus stacje paliw, punkty naprawy samochodów, warsztaty samochodowe, sk³ady (poza nieobudowanymi sk³adami materia³ów sypkich), hurtownie, ma³e zak³ady produkcyjne, drobn¹
wytwórczoæ, przemys³ elektroniczny, produkcjê urz¹dzeñ elektrycznych i mechanicznych (poza produkcj¹
rodków produkcji i pojazdów), porty ¿eglugi pasa¿erskiej, produkcjê nieuci¹¿liw¹, produkcjê spo¿ywcz¹
(poza wielkimi zak³adami miêsnymi i przetwórstwem
ryb), azyle dla zwierz¹t, hodowle psów, zajezdnie tramwajowe i autobusowe, tereny sk³adowania samochodów osobowych i samochodów ciê¿arowych.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ komercyjn¹.
51  funkcje wydzielone chronione
wyszczególnione z nazwy wymagaj¹ce ochrony przed
uci¹¿liwociami obiekty u¿ytecznoci publicznej, które
s¹ budowane przez gminê w ramach zadañ w³asnych
lub zleconych (np. ujêcia wody, szpitale, sanatoria itd.)
oraz tereny zarezerwowane pod chronione dominanty
funkcyjne wg uznania (np. muzeum narodowe, szczególne zabytki kultury itd.),
52  funkcje wydzielone niechronione
jak wy¿ej, tylko nie wymagaj¹ce specjalnej ochrony,
administracja pañstwowa, samorz¹dowa, infrastruktura
techniczna strefowa oraz liniowa, wymagaj¹ca rezerwacji terenu z wy³¹czeniem dróg i kolei plus dominanty funkcyjne z zakresu strefy 33,
62  zieleñ dostêpna
parki, lasy, skwery, zielone tereny rekreacyjne itd.
Dopuszcza siê funkcje zwi¹zane z obs³ug¹ u¿ytkowników jak np. wypo¿yczalnie sprzêtu turystycznego, rowerów, ma³a gastronomia, szalety, obs³uga turystyczna, ma³a architektura, dzia³alnoæ handlowa i gastronomiczna z obiektów nie wymagaj¹cych pozwolenia
na budowê, jak np. sprzeda¿ z pojazdów mechanicznych lub przenonych straganów rozstawionych tylko
na czas sprzeda¿y (wymagane pozwolenie w³aciciela
lub w³adaj¹cego terenem)

81  drogi, ulice lokalne i dojazdowe oraz publiczne
ci¹gi piesze
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,
82, 83
85  tereny obs³ugi komunikacji
parkingi, stacje paliw, przystanki, wêz³y integracyjne
itd.
Dla wêz³ów integracyjnych dopuszcza siê us³ugi towarzysz¹ce z zakresu strefy 33
§3
1. Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
1) intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni ca³kowitej wszystkich kondygnacji naziemnych po obrysie z wy³¹czeniem tarasów i balkonów do powierzchni dzia³ki,
2) wysokoæ zabudowy  wysokoæ mierzona od naturalnej warstwicy terenu w najni¿szym punkcie obrysu budynku do kalenicy lub najwy¿szego punktu
na pokryciu kubatury bez masztów odgromnikowych, anten i kominów w metrach,
3) rekompozycja zespo³u zieleni (parku)  polega na
przywróceniu zespo³owi w³aciwych mu walorów
kompozycyjnych, które zosta³y z czasem zagubione; dotyczy to przede wszystkim korekty stanu zieleni, uk³adu kwater, alei i cie¿ek, systemu wodnego, ukszta³towania terenu, osi i akcentów widokowych,
4) typ budynku  zespó³ nastêpuj¹cych cech budynku:
usytuowanie na dzia³ce, gabaryty i rodzaj dachu;
a) gabaryty zabudowy  to jej wysokoæ, szerokoæ
i g³êbokoæ,
b) rodzaj dachu  w sposób ogólny okrela kszta³t
dachu  wysoki lub p³aski,
5) bry³a budynku  zespó³ nastêpuj¹cych cech budynku: typ zabudowy, kszta³t dachu, rozcz³onkowanie;
a) kszta³t dachu  dok³adne okrelenie dachu zawieraj¹ce jego typ (mansardowy, skony, pulpitowy itp.),
k¹t nachylenia po³aci, kierunek kalenicy, pokrycie
dachu,
b) rozcz³onkowanie  to takie elementy bry³y budynku
jak: ryzality, wnêki, wykusze, wie¿yczki, lukarny, balkony,
6) charakter budynku  zespó³ nastêpuj¹cych cech budynku: bry³a budynku, rozplanowanie i proporcje
otworów okiennych i kolorystyka,
7) detal architektoniczny  to elementy wystroju elewacji: coko³y, gzymsy, opaski, kolumny, pilastry, sztukaterie, portale, kraty, stolarka okien i drzwi, balustrady, chor¹giewki, boniowania, materia³y elewacyjne,
8) wystrój i wyposa¿enie wnêtrz  stolarka, boazerie,
meble wbudowane, stropy, sufity, schody, posadzki, glazura, kafle, piece, kominki, okucia, sztukaterie,
polichromie, witra¿e, elementy infrastruktury (np.
windy, instalacje itp.),
9) Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB)  ci¹g³a struktura przestrzenna wi¹¿¹ca ze sob¹ najbardziej wartociowe, ró¿norodne
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pe³niaj¹ca wszystkie mo¿liwe powierzchnie, w tym
tak¿e na sztucznie wykonanych lub ukszta³towanych miejscach (np. zakrzewienia skarp, pn¹cza na
barierach przeciwha³asowych, zazielenione ciany
na liniach rozgraniczenia ulicy, zieleñ w donicach),
12) makroniwelacja  lokalna zmiana naturalnej rzeby
i nachylenia stoku (wykop, nasyp, wyrównanie powierzchni) o wysokoæ wzglêdn¹ wiêksz¹ ni¿ 1 m.
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.

elementy terenów zieleni w miecie, a tak¿e zapewniaj¹ca ich powi¹zanie z odpowiednimi terenami podmiejskim. OSTAB sk³ada siê z podstawowych elementów strukturalnych oraz ci¹gów ³¹cz¹cych. Ze wzglêdu na koniecznoæ zachowania w jego obrêbie ekologicznych regu³ ci¹g³oci w czasie i przestrzeni oraz
ró¿norodnoci biologicznej tereny nim objête podlegaj¹ zasadom zagospodarowania okrelonym w Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gdañska,
10) powierzchnia biologicznie czynna  niezabudowana
i nieutwardzona powierzchnia terenu (dzia³ki) pokryta rolinnoci¹ (naturaln¹ lub urz¹dzon¹), stanowi¹ca powierzchniê ekologicznie czynn¹. Do powierzchni tej zalicza siê powierzchnie cieków i zbiorników
wodnych naturalnych i sztucznych, zieleñ na dachach
oraz  czêciowo  powierzchnie parkingów ekologicznych,
11) bogata zieleñ przyuliczna  zró¿nicowana gatunkowo
zieleñ wysoka i niska o charakterze ozdobnym, wy-

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

Lp.

Rodzaj funkcji

Podstawa odniesienia

Strefa C
Obszary ekstensywnej
zabudowy miejskiej
Strefa nieograniczonego
parkowania

Uwagi

1

2

3

4

5

1 mieszkanie
10 ³ó¿ek
10 ³ó¿ek
1 pokój
1000 m2
pow. sprzeda¿owej
1000 m2 pow.
ca³kowitej
100 miejsc konsumpc.
1000 m2 pow. u¿yt.

MIN 2
MIN 2,3
MIN 6
1,2

1000 m2 pow. u¿yt.

MIN 30

1000 m2 pow. u¿yt.

MIN 12

1000 m pow. u¿yt.

MIN 8

100 miejsc siedz¹cych

MIN 22
MIN 20 +0,3 m.p.
dla autokaru

1.
2.
3.
4.
5.

Budynki mieszkalne jednorodzinne
Domy studenckie, hotele pracownicze
Hotele, pensjonaty
Motele
Obiekty handlowe o powierzchni
sprzeda¿owej do 2000 m2

6.

Targowiska, hale targowe

7.
8.

Restauracje, kawiarnie, bary
Biura, urzêdy, poczty, banki
Przychodnie, gabinety lekarskie,
kancelarie adwokackie
Kocio³y, kaplice

9.
10.

2

MIN 25
MIN 25
MIN 24
MIN 30

11.

Domy parafialne, domy kultury

12.

Kina, teatry

13.

Obiekty muzealne i wystawowe

14.

Szko³y rednie

1 pomieszczenie do nauczania

MIN 1,5

15.

Szko³y wy¿sze, obiekty dydaktyczne

10 studentów

MIN 1,5

16.

Place sk³adowe, hurtownie, magazyny

1000 m2
pow. sk³adowej

MIN 4,5

17.

Zak³ady przemys³owe, rzemios³o

100 zatrudn.

MIN 20

18.

Rzemios³o us³ugowe

100 m pow. u¿yt.

MIN 3

19.
20.

Warsztaty pojazdów mechanicznych
Myjnia samochodowa
Baseny p³ywackie, si³ownia oraz inne
ma³e obiekty sportu i rekreacji

1 stan. naprawcze
1 stan. Do mycia

MIN 4
MIN 2*

1000 m2 pow. u¿yt.

MIN 10

21.

1000 m2 pow. u¿yt.

2

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powy¿sze wskaniki stosuje siê odpowiednio.
§5
Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce:

Nie prowadz¹ce
handlu
detalicznego

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU
ULICY NOWEJ POLITECHNICZNEJ
OD UL. RAKOCZEGO DO ZABUDOWAÑ POLITECHNIKI GDAÑSKIEJ W MIECIE GDAÑSKU Nr 1014
1. NUMER TERENU 001

2. POWIERZCHNIA 0,59 ha

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 1952 

3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 33
Us³ugi nauki
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Pozosta³e ze strefy.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  do 2,0,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 18,0 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 55%,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od ulicy 026-81 (ul. Sobieskiego),
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
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,
8) utylizacja odpadów sta³ych  segregacja i wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren w obszarze zagro¿onym uci¹¿liwoci¹ komunikacyjn¹ od ulicy 025-82 (Nowej Politechnicznej),
2) istniej¹ca sieæ ciep³ownicza ogólnomiejska.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê w pomieszczeniach przewidzianych na
sta³y pobyt ludzi, po³o¿onych od strony ulicy
025-82 (Nowej Politechnicznej), zastosowanie zabezpieczeñ akustycznych obni¿aj¹cych poziom
ha³asu,
b) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU
ULICY NOWEJ POLITECHNICZNEJ
OD UL. RAKOCZEGO DO ZABUDOWAÑ POLITECHNIKI GDAÑSKIEJ W MIECIE GDAÑSKU Nr 1014
1. NUMER TERENU 002
2. POWIERZCHNIA 0,10 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 33 Us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Funkcja mieszkalna integralnie zwi¹zana z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹, us³ugi owiaty, domy opieki spo³ecznej, obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2, mariny, ogrody zoologiczne i miejsca pokazu zwierz¹t.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 12,0 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  linia zabudowy w odleg³oci 20
m od p³d. granicy terenu  jak na rysunku planu.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê.
8. PARKINGI
Obowi¹zek zapewnienia miejsc postojowych dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników w obrêbie granic dzia³ki, zgodnie z § 4 Uchwa³y.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od ci¹gu pieszego (028-81) i ul. Do
Studzienki poza granicami planu,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
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,
8) utylizacja odpadów sta³ych  segregacja i wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Teren po³o¿ony w obszarze zagro¿onym uci¹¿liwoci¹ komunikacyjn¹ od ulicy 025-82 (Nowej Politechnicznej).
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.
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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 w pomieszczeniach przewidzianych na
sta³y pobyt ludzi, po³o¿onych od strony ulicy
025-82 (Nowej Politechnicznej), zastosowanie zabezpieczeñ akustycznych obni¿aj¹cych poziom
ha³asu,
b) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU
ULICY NOWEJ POLITECHNICZNEJ
OD UL. RAKOCZEGO DO ZABUDOWAÑ POLITECHNIKI GDAÑSKIEJ W MIECIE GDAÑSKU Nr 1014
1. NUMER TERENU 003
2. POWIERZCHNIA 2,30 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 62
Zieleñ dostêpna  Park Dolina Królewska
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Funkcje zwi¹zane z obs³ug¹ u¿ytkowników obszaru
poza budynkiem dworu.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Przedszkole, funkcje kultury, gastronomii, administracji, turystyki.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  zakaz nowej zabudowy,
2) zasady podzia³u  minimalna powierzchnia dzia³ki
2,30 ha,
3) wysokoæ zabudowy  zakaz nowej zabudowy,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  zakaz rozbudowy istniej¹cego obiektu,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Ci¹g pieszy ogólnodostêpny wzd³u¿ wschodniej granicy parku  pe³ni¹cy funkcjê chodnika ulicy 025-82
i fragment cie¿ki rowerowej dwukierunkowej g³ównej  jak na rysunku planu.
8. PARKINGI
Wyklucza siê.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ulicy dojazdowej 029-81 i ci¹gu
pieszego 028-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  odprowadzenie powierzchniowe,
8) utylizacja odpadów sta³ych  segregacja i wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
1) zabytkowy zespó³ dworsko-parkowy, objêty stref¹
ochrony dziedzictwa kulturowego oraz stref¹
ochrony archeologicznej,

11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.
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2) wpisany do rejestru zabytków budynek dworu,
oznaczony na rysunku planu  do zachowania i adaptacji. Ochronie podlega charakter budynku, detal
architektoniczny, oraz elementy wystroju i wyposa¿enia wnêtrz. W przypadku ubytku detalu architektonicznego i wystroju elewacji nale¿y go odtworzyæ na wzór zachowanych elementów istniej¹cych,
3) zachowanie i rekompozycja parku,
4) wszelkie prace ziemne wymagaj¹ nadzoru archeologicznego.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) zachowanie istniej¹cego drzewostanu za wyj¹tkiem
ciêæ sanitarnych, zastêpowanie wypadów zgodnie
z za³o¿eniem historycznym,
2) zachowanie istniej¹cego systemu wodnego Parku.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) czêæ terenu w obszarze zagro¿onym uci¹¿liwoci¹
komunikacyjn¹ od ulicy 025-82 (Nowej Politechnicznej),
2) istniej¹ca napowietrzna linia wysokiego napiêcia
(LWN)  110 kV.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) Dwór Królewskiej Doliny wpisany do rejestru
zabytków województwa pomorskiego pod nr
647 decyzj¹ Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn. 15.10.1973 r.,
b) pomniki przyrody: lipa drobnolistna (pozycja nr
466 w rejestrze Pomorskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Przyrody)  na terenie przedszkola, grab pospolity (pozycja nr 468 w rejestrze jak
wy¿ej)  przy górnym stawie,
c) zagospodarowanie strefy bezpieczeñstwa LWN
(jak na rysunku planu) zgodnie z przepisami
szczególnymi.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU
ULICY NOWEJ POLITECHNICZNEJ
OD UL. RAKOCZEGO DO ZABUDOWAÑ POLITECHNIKI GDAÑSKIEJ W MIECIE GDAÑSKU Nr 1014
1. NUMER TERENU 004
2. POWIERZCHNIA 0,63 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 33
Us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
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Domy opieki spo³ecznej, mariny, obiekty handlowe o
powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2, ogrody
zoologiczne i miejsca pokazu zwierz¹t, funkcja mieszkalna integralnie zwi¹zana z dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê.
WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 18,0 m, z zastrze¿eniem
ustalenia 17.2,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê.
PARKINGI
Obowi¹zek zapewnienia miejsc postojowych dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników w obrêbie granic dzia³ki, zgodnie z § 4 Uchwa³y.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od ulicy 026-81 (ul. Sobieskiego),
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
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,
8) utylizacja odpadów sta³ych  segregacja i wywóz
na sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren w obszarze zagro¿onym uci¹¿liwoci¹ komunikacyjn¹ od ulicy 025-82 (Nowej Politechnicznej),
2) istniej¹ca napowietrzna linia wysokiego napiêcia
(LWN)  110 kV,
3) istniej¹ca sieæ ciep³ownicza ogólnomiejska.
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: zagospodarowanie strefy bezpieczeñstwa
LWN (jak na rysunku planu) zgodnie z przepisami
szczególnymi.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê w pomieszczeniach przewidzianych na
sta³y pobyt ludzi, po³o¿onych od strony ulicy

Poz. 655

025-82 (Nowej Politechnicznej), zastosowanie zabezpieczeñ akustycznych obni¿aj¹cych poziom ha³asu,
b) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU
ULICY NOWEJ POLITECHNICZNEJ
OD UL. RAKOCZEGO DO ZABUDOWAÑ POLITECHNIKI GDAÑSKIEJ W MIECIE GDAÑSKU Nr 1014
1. NUMER TERENU 005
2. POWIERZCHNIA 0,76 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 33 Us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Domy opieki spo³ecznej, mariny, obiekty handlowe o
powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2, ogrody
zoologiczne i miejsca pokazu zwierz¹t, funkcja mieszkalna integralnie zwi¹zana z dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  na terenie objêtym przez
OSTAB do 1,0 na terenie pozosta³ym  do 1,8,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 18,0 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  na terenie objêtym przez OSTAB do 30%, na terenie pozosta³ym
 nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê.
8. PARKINGI
Obowi¹zek zapewnienia miejsc postojowych dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników w obrêbie granic dzia³ki, zgodnie z § 4 Uchwa³y.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od ulicy 026-81 (ul. Sobieskiego),
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
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,
8) utylizacja odpadów sta³ych  segregacja i wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) czêæ terenu po³o¿ona jest w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB),
2) na terenie objêtym przez OSTAB zachowaæ min.
70% powierzchni biologicznie czynnej,
3) zachowanie otwartego koryta Potoku Królewskiego; dopuszcza siê jego prze³o¿enie wraz z jednoczesnym wykonaniem regulacji warunków gruntowo-wodnych w starym korycie,
4) uk³ad projektowanej zabudowy nie mo¿e tworzyæ
przegród utrudniaj¹cych przep³yw powietrza

Poz. 655
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13.
14.

15.
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wzd³u¿ doliny Potoku Królewskiego i przerywaæ ci¹g³oci OSTAB pomiêdzy terenami 006-33 i 010-62.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren w obszarze zagro¿onym uci¹¿liwoci¹ komunikacyjn¹ od ulicy 025-82 (Nowej Politechnicznej),
2) do czasu regulacji Potoku Królewskiego i realizacji
kana³u ulgi ze zbiornika Wileñska II zagro¿enie powodziowe,
3) istniej¹ca sieæ ciep³ownicza ogólnomiejska.
SPOOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) nale¿y umo¿liwiæ dojazd eksploatacyjny do Potoku Królewskiego,
b) nale¿y wydzieliæ pas terenu obejmuj¹cy koryto
i skarpy brzegowe Potoku Królewskiego.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê w pomieszczeniach przewidzianych na
sta³y pobyt ludzi, po³o¿onych od strony ulicy
025-82 (Nowej Politechnicznej), zastosowanie zabezpieczeñ akustycznych obni¿aj¹cych poziom
ha³asu,
b) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU
ULICY NOWEJ POLITECHNICZNEJ
OD UL. RAKOCZEGO DO ZABUDOWAÑ POLITECHNIKI GDAÑSKIEJ W MIECIE GDAÑSKU Nr 1014
1. NUMER TERENU 006 2. POWIERZCHNIA 2,06 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 33 Us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Domy opieki spo³ecznej, parkingi i gara¿owiska kubaturowe, mariny, hurtownie, obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2, ogrody zoologiczne i miejsca pokazu zwierz¹t.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  do 1,5,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 15,0 m, z zastrze¿eniem
ustalenia 17.2,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne, jak na rysunku
planu.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

8. PARKINGI
Obowi¹zek zapewnienia miejsc postojowych dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników w obrêbie granic dzia³ki, zgodnie z § 4 Uchwa³y.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dostêp od ulicy dojazdowej 029-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
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,
8) utylizacja odpadów sta³ych  segregacja i wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) czêæ terenu po³o¿ona jest w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB),
2) na terenie objêtym przez OSTAB zachowaæ minimum 50% powierzchni biologicznie czynnej,
3) zakaz makroniwelacji terenu,
4) zakaz zabudowy skarpy,
5) zachowanie zieleni na skarpie.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) czêæ terenu w obszarze zagro¿onym uci¹¿liwoci¹
komunikacyjn¹ od ulicy 025-82 (Nowej Politechnicznej),
2) istniej¹ca napowietrzna linia wysokiego napiêcia
(LWN)  110 kV,
3) istniej¹ca sieæ ciep³ownicza ogólnomiejska.
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: zagospodarowanie strefy bezpieczeñstwa
LWN (jak na rysunku planu) zgodnie z przepisami
szczególnymi.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) poza terenem objêtym przez OSTAB zaleca siê
zachowanie min. 30% powierzchni biologicznie
czynnej,
b) zaleca siê zachowanie istniej¹cego drzewostanu, w szczególnoci przy Hydroprojekcie,
c) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 1956 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU
ULICY NOWEJ POLITECHNICZNEJ
OD UL. RAKOCZEGO DO ZABUDOWAÑ POLITECHNIKI GDAÑSKIEJ W MIECIE GDAÑSKU Nr 1014
1. NUMER TERENU 007
2. POWIERZCHNIA 1,44 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 62 Zieleñ dostêpna
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Funkcje obs³ugi u¿ytkowników poza terenem usytuowanym wewn¹trz nieprzekraczalnych linii zabudowy.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  do 0,2,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 9,0 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 10% (do 50%
powierzchni terenu wewn¹trz nieprzekraczalnych
linii zabudowy),
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne, jak na rysunku
planu.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
W przypadku lokalizacji dopuszczalnej zabudowy 
schody terenowe miêdzy ci¹giem pieszo-jezdnym i rowerowym a obiektem lub obiektami.
8. PARKINGI
Zakaz lokalizacji miejsc postojowych we fragmentach
wy³¹czonych z zabudowy.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dostêp od ulicy dojazdowej 029-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  odprowadzenie powierzchniowe
i do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  segregacja i 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 w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB),
2) zachowanie istniej¹cego ukszta³towania terenu zadrzewionego i drzewostanu z wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych,
3) stosowanie technologii budowlanych i sposobów
posadowienia budynków zabezpieczaj¹cych przed
uruchomieniem procesów erozyjnych i osuwaniem
siê mas ziemnych w trakcie budowy i po jej zakoñczeniu.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren zagro¿ony usuwaniem siê mas ziemnych
i uruchomieniem procesów erozyjnych  du¿e
spadki terenu,
2) istniej¹ca napowietrzna linia wysokiego napiêcia
(LWN)  110 kV.

Poz. 655

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: zagospodarowanie strefy bezpieczeñstwa
LWN (jak na rysunku planu) zgodnie z przepisami
szczególnymi.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU
ULICY NOWEJ POLITECHNICZNEJ
OD UL. RAKOCZEGO DO ZABUDOWAÑ POLITECHNIKI GDAÑSKIEJ W MIECIE GDAÑSKU Nr 1014
1. NUMER TERENU 008
2. POWIERZCHNIA 0,38 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 62 Zieleñ  las
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Pozosta³e ze strefy.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  zakaz zabudowy,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê.
8. PARKINGI
Wyklucza siê.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dostêp od ci¹gu pieszego, dojazd od drogi
poza obszarem planu,
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  odprowadzenie powierzchniowe,
8) utylizacja odpadów sta³ych  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 w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB),
2) ochrona drzewostanu z wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych.

Poz. 655

 1957 

12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Obszar zagro¿ony osuwaniem siê mas ziemnych i uruchomieniem procesów erozyjnych.
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: Teren po³o¿ony w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego; zasady gospodarowania okrela Rozporz¹dzenie nr 5/94 Wojewody
Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie
wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu,
okrelenia granic parków krajobrazowych i utworzenia wokó³ nich otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i ograniczeñ, zmienione Rozporz¹dzeniem Nr 11/98 Wojewody Gdañskiego z dnia 3.09.1998 r.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU
ULICY NOWEJ POLITECHNICZNEJ
OD UL. RAKOCZEGO DO ZABUDOWAÑ POLITECHNIKI GDAÑSKIEJ W MIECIE GDAÑSKU Nr 1014
1. NUMER TERENU 009
2. POWIERZCHNIA 1,97 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 62 Zieleñ dostêpna  zieleñ izolacyjna
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Funkcje zwi¹zane z obs³ug¹ u¿ytkowników.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  zakaz zabudowy,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
cie¿ka rowerowa dwukierunkowa g³ówna.
8. PARKINGI
Wyklucza siê.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od ulic: 032-81 (ul. Wileñska), 036-81
(po³¹czenie Nowej Politechnicznej z ul. Wileñsk¹)
oraz od ulicy Pasteura (poza granicami planu),
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,

10.
11.

12.

13.
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7) wody opadowe  odprowadzenie powierzchniowe,
8) utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) wprowadzenie nieregularnych grup drzew i krzewów o powierzchniach do 100 m2,
2) zakaz lokalizacji zwartej zieleni wysokiej prostopadle do osi doliny,
3) po zachodniej stronie jezdni ulicy Nowej Politechnicznej (025-82) pas zieleni wielopiêtrowej szerokoci min. 10 m.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren w obszarze zagro¿onym uci¹¿liwoci¹ komunikacyjn¹ od ulicy 024-82 i 025-82 (Nowej Politechnicznej),
2) istniej¹ca sieæ ciep³ownicza ogólnomiejska.
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: odtworzenie w granicach
strefy zbiornika wody istniej¹cego obecnie na wysokoci budynków przy ul. Pasteura 2-6 i koliduj¹cego z przebiegiem ulicy 024-82.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zagospodarowanie terenu w sposób nie koliduj¹cy z sieciami infrastruktury technicznej,
b) zaleca siê przeprowadzenie wzd³u¿ doliny ci¹gu
pieszego.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU
ULICY NOWEJ POLITECHNICZNEJ
OD UL. RAKOCZEGO DO ZABUDOWAÑ POLITECHNIKI GDAÑSKIEJ W MIECIE GDAÑSKU Nr 1014
1. NUMER TERENU 010
2. POWIERZCHNIA 1,07 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 62
Zieleñ dostêpna ze zbiornikiem retencyjnym Wileñska
II i Potokiem Królewskim
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Funkcje zwi¹zane z obs³ug¹ u¿ytkowników.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  zakaz zabudowy,
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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
Wyklucza siê.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od ulicy 031-81 (istn. odcinek ul. Wileñskiej),
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  odprowadziæ powierzchniowo,
8) utylizacja odpadów sta³ych  segregacja i wywóz
na sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) teren po³o¿ony w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB),
2) poza zbiornikiem zachowaæ odkryte koryto Potoku
Królewskiego z dojazdem technologicznym.
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: ustala siê lokalizacjê zbiornika retencyjnego Wileñska II wraz z pocz¹tkowym odcinkiem kana³u ulgi do przepustu w ul. Bohaterów Getta Warszawskiego (poza obszarem planu).
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê umocnienie brzegów zbiornika ponad lini¹ wody materia³ami naturalnymi.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU
ULICY NOWEJ POLITECHNICZNEJ
OD UL. RAKOCZEGO DO ZABUDOWAÑ POLITECHNIKI GDAÑSKIEJ W MIECIE GDAÑSKU Nr 1014
1. NUMER TERENU 011
2. POWIERZCHNIA 2,32 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 33 Us³ugi

Poz. 655

4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2, domy opieki spo³ecznej, budynki zwi¹zane ze sta³ym lub wielogodzinnym pobytem dzieci
i m³odzie¿y, mariny, ogrody zoologiczne i miejsca
pokazu zwierz¹t.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 15,0 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê.
8. PARKINGI
Obowi¹zek zapewnienia miejsc postojowych dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników w obrêbie granic dzia³ki, zgodnie z § 4 Uchwa³y.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od ulic: 033-82 i 035-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
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,
8) utylizacja odpadów sta³ych  segregacja i 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 biologicznie czynnej
na ka¿dej dzia³ce,
2) zachowanie otwartego koryta Potoku Królewskiego; dopuszcza siê jego prze³o¿enie wraz z jednoczesnym wykonaniem regulacji warunków gruntowo-wodnych w starym korycie,
3) uk³ad projektowanej zabudowy nie mo¿e tworzyæ
przegród utrudniaj¹cych przep³yw powietrza
wzd³u¿ doliny Potoku Królewskiego.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren w obszarze zagro¿onym uci¹¿liwoci¹ komunikacyjn¹ od ulic: 024-82 (Nowej Politechnicznej)
i 033-82 (tzw. Medyków),
2) do czasu regulacji Potoku Królewskiego zagro¿enie powodzi¹,
3) istniej¹ca sieæ ciep³ownicza ogólnomiejska.
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.
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17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) nale¿y umo¿liwiæ dojazd eksploatacyjny do Potoku Królewskiego,
b) nale¿y wydzieliæ pas terenu obejmuj¹cy koryto
i skarpy brzegowe Potoku Królewskiego.
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 REJONU
ULICY NOWEJ POLITECHNICZNEJ
OD UL. RAKOCZEGO DO ZABUDOWAÑ POLITECHNIKI GDAÑSKIEJ W MIECIE GDAÑSKU Nr 1014
1. NUMER TERENU 012
2. POWIERZCHNIA 0,02 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 62
Zieleñ dostêpna  zieleñ izolacyjna
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Funkcje zwi¹zane z obs³ug¹ u¿ytkowników.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  zakaz zabudowy,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê.
8. PARKINGI
Nie ustala siê.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od ulicy 034-81 (ul. Wagnera),
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  zagospodarowanie na terenie
i odprowadzenie do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Ochrona drzewostanu z wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
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15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
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 REJONU
ULICY NOWEJ POLITECHNICZNEJ
OD UL. RAKOCZEGO DO ZABUDOWAÑ POLITECHNIKI GDAÑSKIEJ W MIECIE GDAÑSKU Nr 1014
1. NUMER TERENU 013
2. POWIERZCHNIA 0,01 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 52
Funkcje wydzielone niechronione  stacja redukcyjno-pomiarowa II st.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Pozosta³e ze strefy.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê.
8. PARKINGI
Nie ustala siê.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od ulicy 034 -81 (ul. Wagnera),
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  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
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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: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU
ULICY NOWEJ POLITECHNICZNEJ
OD UL. RAKOCZEGO DO ZABUDOWAÑ POLITECHNIKI GDAÑSKIEJ W MIECIE GDAÑSKU Nr 1014
1. NUMER TERENU 014
2. POWIERZCHNIA 0,06 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 31
Strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa, zawieraj¹ca strefy 23 i 33, bez ustalania proporcji pomiêdzy
funkcj¹ mieszkaniow¹ i us³ugow¹
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Domy opieki spo³ecznej, budynki zwi¹zane ze sta³ym
lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y, zabudowa szeregowa i bliniacza, domki dwurodzinne
w uk³adzie poziomym i pionowym, ma³e domy mieszkalne, zabudowa wielorodzinna, mariny, ogrody zoologiczne i miejsca pokazu zwierz¹t.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  do 0,6,
2) zasady podzia³u  minimalna powierzchnia dzia³ki
600 m2,
3) wysokoæ zabudowy  do 9,0 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê.
8. PARKINGI
Obowi¹zek zapewnienia miejsc postojowych dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników w obrêbie granic dzia³ki, zgodnie z § 4 Uchwa³y.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dostêp od ulicy 034-81 (ul. Schuberta) lub
035-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
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,
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
Zachowaæ min. 30% powierzchni biologicznie czynnej.

Poz. 655

12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Teren w obszarze zagro¿onym uci¹¿liwoci¹ komunikacyjn¹ od ulicy 024-82 (tzw. Nowej Politechnicznej).
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê w pomieszczeniach przewidzianych na
sta³y pobyt ludzi, po³o¿onych od strony ulicy
024-82 (Nowa Politechniczna), zastosowanie zabezpieczeñ akustycznych obni¿aj¹cych poziom
ha³asu,
b) zaleca siê nasadzenia drzew od strony ulic,
c) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU
ULICY NOWEJ POLITECHNICZNEJ
OD UL. RAKOCZEGO DO ZABUDOWAÑ POLITECHNIKI GDAÑSKIEJ W MIECIE GDAÑSKU Nr 1014
1. NUMER TERENU 015
2. POWIERZCHNIA 3,35 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 62
Zieleñ dostêpna  zieleñ izolacyjna, zbiornik retencyjny Wileñska, Potok Królewski
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Funkcje zwi¹zane z obs³ug¹ u¿ytkowników.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
1) Elementy uk³adu komunikacyjnego osiedla (odcinek
ulicy Volty, plac do zawracania)
2) Zagospodarowane fragmenty ogrodów przydomowych o szerokoci mniejszej lub równej 10 m po³o¿one poza 16-metrowym pasem terenu rezerwowanym pod odtworzenie Potoku Królewskiego i sieci
infrastruktury technicznej oraz drogê eksploatacyjn¹.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  zakaz zabudowy,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
1) cie¿ka rowerowa g³ówna dwukierunkowa  po trasie drogi eksploatacyjnej wzd³u¿ Potoku Królewskiego i sieci infrastruktury technicznej,
2) przejcie piesze (k³adka) nad ulic¹ 023-82 (Now¹ Politechniczn¹)  wg oznaczenia na rysunku planu.
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8. PARKINGI
Wyklucza siê.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od ulic: 036-81, 037-81, 038-81, 02382 oraz ulic po³o¿onych poza granic¹ planu (ul. Morenowa, ul. Fultona, ul. Volty),
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  zagospodarowanie na terenie i odprowadzenie powierzchniowe,
8) utylizacja odpadów sta³ych  segregacja i 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 drzewostanu,
2) przy odtwarzaniu Potoku Królewskiego zachowaæ
otwarte koryto; w starym korycie uregulowaæ stosunki gruntowo-wodne,
3) wprowadzenie nieregularnych grup drzew i krzewów o powierzchniach do 100 m2,
4) zakaz lokalizacji zwartej zieleni wysokiej prostopadle do osi doliny.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) teren w obszarze zagro¿onym uci¹¿liwoci¹ komunikacyjn¹ od ulicy 023-82 (Nowej Politechnicznej),
2) teren ródliskowy Potoku Królewskiego na odcinku ul. Piecewska  zbiornik retencyjny Wileñska,
3) do czasu odtworzenia Potoku Królewskiego i kanalizacji deszczowej zagro¿enie powodziowe.
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) w obrêbie strefy odtworzyæ Potok Królewski, kanalizacjê sanitarn¹ i deszczow¹, zbiornik wodny
na wysokoci budynku przy ul. Morenowej 10
wraz z drog¹ eksploatacyjn¹, która pe³niæ bêdzie
równie¿ rolê cie¿ki rowerowej,
b) przeznaczony na powy¿sze cele pas terenu o szerokoci 16 m, oznaczony na rys. planu lini¹ podzia³u wewnêtrznego, nale¿y wy³¹czyæ z nasadzeñ zieleni wysokiej i redniej,
c) nale¿y wydzieliæ pas terenu obejmuj¹cy koryto
i skarpy brzegowe Potoku Królewskiego,
d) wzd³u¿ po³o¿onego poza granicami planu terenu zabudowy mieszkaniowej po pó³nocno-zachodniej stronie jezdni pas zieleni wielopiêtrowej szerokoci min. 10 m.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê.
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3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU
ULICY NOWEJ POLITECHNICZNEJ
OD UL. RAKOCZEGO DO ZABUDOWAÑ POLITECHNIKI GDAÑSKIEJ W MIECIE GDAÑSKU Nr 1014
1. NUMER TERENU 016
2. POWIERZCHNIA 0,18 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 41
Strefa produkcyjno-us³ugowo-sk³adowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Domy opieki spo³ecznej, budynki zwi¹zane ze sta³ym
lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y,
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2, stacje paliw, porty ¿eglugi pasa¿erskiej, azyle dla zwierz¹t, hodowle psów, zajezdnie
tramwajowe i autobusowe.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  do 1,1,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 12,0 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê.
8. PARKINGI
Obowi¹zek zapewnienia miejsc postojowych dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników w obrêbie dzia³ki,
zgodnie z § 4 Uchwa³y.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od strony ul. Morenowej (poza granicami planu),
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
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,
8) utylizacja odpadów sta³ych  segregacja i wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Obiekt o wartociach kulturowych przy ul. Morenowej 2, oznaczony na rysunku planu. Nale¿y zachowaæ
charakter budynku oraz detal architektoniczny.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Wzd³u¿ granicy z terenem 023-82 szpaler drzew (poza
budynkami istniej¹cymi).
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Teren po³o¿ony w obszarze zagro¿onym uci¹¿liwoci¹ komunikacyjn¹ od ulicy 023-82 (Nowej Politechnicznej).
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
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14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê w pomieszczeniach przewidzianych na
sta³y pobyt ludzi, po³o¿onych od strony ulicy
023-82 (Nowej Politechnicznej), zastosowanie zabezpieczeñ akustycznych obni¿aj¹cych poziom
ha³asu,
b) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU
ULICY NOWEJ POLITECHNICZNEJ
OD UL. RAKOCZEGO DO ZABUDOWAÑ POLITECHNIKI GDAÑSKIEJ W MIECIE GDAÑSKU Nr 1014
1. NUMER TERENU 017
2. POWIERZCHNIA 0,10 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 85
Tereny obs³ugi komunikacji  parking
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Pozosta³e ze strefy.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê.
8. PARKINGI
Parking naziemny jednopoziomowy na maksimum 50
miejsc postojowych (³¹cznie z parkingiem nr strefy 00585 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Piecki Migowo rejon ulicy Piecewskiej w
miecie Gdañsku).
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dostêp od 038-81 (ul. Piecewskiej),
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  nie ustala siê,
5) ogrzewanie  nie ustala siê,
6) cieki  nie ustala siê,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na sk³adowisko miejskie.
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10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
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 zachowanie istniej¹cego zadrzewienia.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU
ULICY NOWEJ POLITECHNICZNEJ
OD UL. RAKOCZEGO DO ZABUDOWAÑ POLITECHNIKI GDAÑSKIEJ W MIECIE GDAÑSKU Nr 1014
1. NUMER TERENU 018
2. POWIERZCHNIA 0,21 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 62
Zieleñ dostêpna
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Funkcje zwi¹zane z obs³ug¹ u¿ytkowników.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  zakaz zabudowy,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê.
8. PARKINGI
Nie ustala siê.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dostêp od 017-85 (projektowanego parkingu),
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  nie ustala siê,
5) ogrzewanie  nie ustala siê,
6) cieki  nie ustala siê,
7) wody opadowe  odprowadzenie powierzchniowe,
8) utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na sk³adowisko miejskie.

Poz. 655

 1963 

10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Wprowadzenie nieregularnych grup drzew i krzewów
o powierzchniach do 100 m2.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Teren po³o¿ony w obszarze zagro¿onym uci¹¿liwoci¹ komunikacyjn¹ od ulicy 022-82 (Nowej Politechnicznej).
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: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU
ULICY NOWEJ POLITECHNICZNEJ
OD UL. RAKOCZEGO DO ZABUDOWAÑ POLITECHNIKI GDAÑSKIEJ W MIECIE GDAÑSKU Nr 1014
1. NUMER TERENU 019
2. POWIERZCHNIA 0,05 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 41
Strefa produkcyjno-us³ugowo-sk³adowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Domy opieki spo³ecznej, budynki zwi¹zane ze sta³ym
lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y, obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000
m2, stacje paliw, porty ¿eglugi pasa¿erskiej, azyle dla
zwierz¹t, hodowle psów, zajezdnie tramwajowe i autobusowe.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  do 2,5,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 15,0 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  do 50%,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê.
8. PARKINGI
Obowi¹zek zapewnienia miejsc postojowych dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników w obrêbie granic dzia³ki, zgodnie z § 4 Uchwa³y.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od ulicy Piekarniczej (poza granicami
planu),
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2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
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,
8) utylizacja odpadów sta³ych  segregacja i wywóz
na sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren w strefie uci¹¿liwoci komunikacyjnej ulicy 02083 (ul. Rakoczego),
teren w obszarze zagro¿onym uci¹¿liwoci¹ komunikacyjn¹ od ulicy 021-83 (Nowej Politechnicznej).
SPOOBY 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 w pomieszczeniach przewidzianych na
sta³y pobyt ludzi, po³o¿onych od strony ulicy
020-83 (ul. Rakoczego), zastosowanie zabezpieczeñ akustycznych obni¿aj¹cych poziom ha³asu,
b) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU
ULICY NOWEJ POLITECHNICZNEJ
OD UL. RAKOCZEGO DO ZABUDOWAÑ POLITECHNIKI GDAÑSKIEJ W MIECIE GDAÑSKU Nr 1014
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 020
2. POWIERZCHNIA 2,00 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 83
Ul. Rakoczego  ulica g³ówna, G 2x3, dwie jezdnie po
trzy pasy ruchu, szerokoæ pasa ruchu 3,5 m, prêdkoæ projektowa Vp = 60 km/h, dwutorowa linia tramwajowa, dwustronne chodniki o szerokoci min. 2,0
m, jednostronna dwukierunkowa g³ówna cie¿ka rowerowa o szerokoci min. 2,0 m
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 56,0 m.
5. PARKINGI
Wyklucza siê.
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6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Wody opadowe odprowadziæ do kanalizacji deszczowej.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa: 0%.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: ³¹cznice wêz³a z Now¹ Politechniczn¹  jednokierunkowe zaleca siê w³¹czyæ
do ul. Rakoczego poprzez pasy w³¹czenia i wy³¹czenia z ruchu.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU
ULICY NOWEJ POLITECHNICZNEJ
OD UL. RAKOCZEGO DO ZABUDOWAÑ POLITECHNIKI GDAÑSKIEJ W MIECIE GDAÑSKU Nr 1014
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 021
2. POWIERZCHNIA 4,85 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 83
Ulica g³ówna, G 2 x 2, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, szerokoæ pasa ruchu 3,5 m, prêdkoæ projektowa Vp = 60 km/h, dwustronne chodniki o szerokoci
min. 2,0 m, jednostronna dwukierunkowa g³ówna
cie¿ka rowerowa o szerokoci min. 2,0 m
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 65,0 m.
5. PARKINGI
Wyklucza siê.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) obsadzenie zieleni¹ wielopiêtrow¹ skarp nasypu
drogi,
2) wody opadowe odprowadziæ do kanalizacji deszczowej.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) podniesienie rzêdnej drogi spowoduje, ¿e s¹siedni teren GPZ-u (poza obszarem planu) znajdzie siê
w bezodp³ywowym zag³êbieniu,
2) w czêci przyleg³ej do ul. Rakoczego teren zagro¿ony ruchami geodynamicznymi (osuwiska, obrywy) i utrat¹ stabilnoci skarp,
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Dopuszcza siê obs³ugê komunikacyjn¹ terenów
i obiektów przyleg³ych, poza obszarem planu (w tym
GPZ-u).
10. INNE ZAPISY
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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 ulic Nowej Politechnicznej
i Rakoczego  czêciowo kolizyjny, na którym dopuszcza siê kolizje torów ruchu na poziomie Nowej Politechnicznej, na poziomie ul. Rakoczego w³¹czenie ³¹cznic wêz³a poprzez pasy w³¹czenia i wy³¹czenia z ruchu.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU
ULICY NOWEJ POLITECHNICZNEJ
OD UL. RAKOCZEGO DO ZABUDOWAÑ POLITECHNIKI GDAÑSKIEJ W MIECIE GDAÑSKU Nr 1014
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 022
2. POWIERZCHNIA 0,62 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 82
Ulica zbiorcza, Z 2 x 2, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, szerokoæ pasa ruchu 3,5 m, prêdkoæ projektowa Vp = 50 km/h, dwustronne chodniki o szerokoci
min. 2,0 m, jednostronna dwukierunkowa g³ówna
cie¿ka rowerowa o szerokoci min. 2,0 m
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 34,0 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) obsadzenie zieleni¹ wielopiêtrow¹ skarp nasypu
drogi,
2) wody opadowe odprowadziæ do kanalizacji deszczowej.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa: 0%.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU
ULICY NOWEJ POLITECHNICZNEJ
OD UL. RAKOCZEGO DO ZABUDOWAÑ POLITECHNIKI GDAÑSKIEJ W MIECIE GDAÑSKU Nr 1014
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 023 2. POWIERZCHNIA 4,38 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 82
Ulica zbiorcza, Z 2 x 2, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, szerokoæ pasa ruchu 3,5 m, prêdkoæ projekto-
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wa Vp = 60 km/h, dwustronne chodniki o szerokoci
min. 2,0 m, jednostronna dwukierunkowa g³ówna
cie¿ka rowerowa o szerokoci min. 2,0 m, usytuowana po pó³nocno-zachodniej stronie jezdni g³ównych,
jezdnia serwisowa (usytuowana po po³udniowowschodniej stronie, na zapleczu nieruchomoci przy
ul. Schuberta 4A-86  dla obs³ugi tych nieruchomoci) o szerokoci 6 m, w³¹czona do po³udniowowschodniej jezdni g³ównej w rejonie nieruchomoci
przy ul. Schuberta 86
SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 30,0 m.
PARKINGI
Nie ustala siê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Wody opadowe odprowadziæ do kanalizacji deszczowej.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Teren ródliskowy Potoku Królewskiego.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) stawka procentowa: 0%,
b) dla terenu ródliskowego wymagane jest opracowanie specjalistyczne w zakresie geotechniki
z uwzglêd-nieniem stosunków wodnych i wp³ywu na istniej¹ce budownictwo w dolinie,
c) Potok Królewski, zbiornik wodny na wysokoci
posesji ul. Morenowa 10 oraz kanalizacjê sanitarn¹ i deszczow¹  koliduj¹ce z projektowan¹
drog¹  nale¿y odtworzyæ na terenie 015-62 i zapewniæ do nich dojazd eksploatacyjny,
d) udostêpniæ dojazd eksploatacyjny do zbiornika
retencyjnego Wileñska z ulicy (pasa chodnika,
cie¿ki rowerowej),
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zaleca siê kszta³towanie bogatej zieleni przyulicznej.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU
ULICY NOWEJ POLITECHNICZNEJ
OD UL. RAKOCZEGO DO ZABUDOWAÑ POLITECHNIKI GDAÑSKIEJ W MIECIE GDAÑSKU Nr 1014
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 024
2. POWIERZCHNIA 1,71 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 82
Ulica zbiorcza, Z 2 x 2, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, szerokoæ pasa ruchu 3,5 m, prêdkoæ projektowa Vp = 60 km/h, dwustronne chodniki o szerokoci
min. 2,0 m, jednostronna dwukierunkowa g³ówna cie¿ka rowerowa o szerokoci min. 2,0 m, usytuowana po
pó³nocno-zachodniej stronie jezdni
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4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 30,0 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
Wody opadowe odprowadziæ 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) stawka procentowa: 0%,
b) zbiornik wodny na wysokoci posesji przy ul. Pasteura 2-6, koliduj¹cy z projektowan¹ ulic¹  do
odtwo-rzenia w strefie 009-62.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê kszta³towanie bogatej zieleni przyulicznej,
b) skrzy¿owanie z ulicami: 035-81 i 036-81 zaleca
siê jako jednopoziomowe z pe³n¹ relacj¹ po³¹czeñ z Now¹ Politechniczn¹.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU
ULICY NOWEJ POLITECHNICZNEJ
OD UL. RAKOCZEGO DO ZABUDOWAÑ POLITECHNIKI GDAÑSKIEJ W MIECIE GDAÑSKU Nr 1014
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 025 2. POWIERZCHNIA 2,66 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 82
Ulica zbiorcza, Z 2 x 2, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, szerokoæ pasa ruchu 3,5 m, prêdkoæ projektowa Vp = 60 km/h, dwustronne chodniki o szerokoci
min. 2,0 m, jednostronna dwukierunkowa g³ówna cie¿ka rowerowa o szerokoci min. 2,0 m na odcinku od
033-82 (tzw. Medyków) do 32-81 (ul. Wileñska)
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 25,0 m.
5. PARKINGI
Nie ustala siê.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Pozosta³oci bramy wjazdowej do zespo³u dworskiego (u wylotu ci¹gu 028-81) do zachowania i rekonstrukcji.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) wzd³u¿ terenów 001-33, 004-33 i 005-33 po wschodniej stronie jezdni w miarê potrzeby realizacja urz¹dzeñ technicznych ochrony akustycznej,
2) przepust dla drobnej fauny pod odcinkiem miêdzy
terenami 009-62 i 010-62.,
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3) kszta³towanie bogatej zieleni przyulicznej w granicach Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB),
4) wody opadowe odprowadziæ 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) stawka procentowa: 0%,
b) dopuszcza siê w liniach rozgraniczaj¹cych kana³
ulgi od zbiornika retencyjnego Wileñska II do
przepustu w ul. Bohaterów Getta Warszawskiego (poza granic¹ planu),
c) dopuszcza siê przykrycie istniej¹cego piaskownika i uregulowanego odcinka Potoku Królewskiego.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zachowanie szpaleru dêbów po zachodniej stronie drogi na granicy z terenem 006-33,
b) zachowanie szpaleru drzew na granicy z terenem
004-33,
c) skrzy¿owanie z ulic¹ 033-82 (tzw. Medyków) zaleca siê jako jednopoziomowe, z pe³n¹ relacj¹
po³¹czeñ obu ulic,
d) w³¹czenie ulicy Wileñskiej, odcinki 031-82 i 03281, do Nowej Politechnicznej  tylko z dopuszczeniem ruchu prawoskrêtnego,
e) w³¹czenie ulicy lokalnej 030-81, ulicy dojazdowej 029-81 i ci¹gu pieszego 028-81 do Nowej Politechnicznej  tylko z dopuszczeniem ruchu prawoskrêtnego,
f) przekroczenie ci¹gami pieszymi 027-82 i 028-81
postuluje siê jako kolizyjne, w poziomie jezdni
Nowej Politechnicznej, sterowane sygnalizacj¹
wietln¹,
g) sieæ infrastruktury technicznej przy parku Dolina Królewska zaleca siê prowadziæ w kanale
zbiorczym.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU
ULICY NOWEJ POLITECHNICZNEJ
OD UL. RAKOCZEGO DO ZABUDOWAÑ POLITECHNIKI GDAÑSKIEJ W MIECIE GDAÑSKU Nr 1014
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 026
2. POWIERZCHNIA 1,26 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
Ul. Sobieskiego, ulica lokalna, L 1 x 2, jedna jezdnia o
dwóch pasach ruchu, szerokoæ pasa ruchu 3,5 m,
prêdkoæ projektowa Vp = 40 km/h, dwustronne chodniki o szerokoci min. 2,0 m
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 12,0 m.
5. PARKINGI
Nie ustala siê.
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6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Wody opadowe odprowadziæ 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) stawka procentowa: 0%
b) dopuszcza siê w liniach rozgraniczaj¹cych kana³
ulgi ze zbiornika retencyjnego Wileñska II do
przepustu w ul. Bohaterów Getta Warszawskiego (poza granic¹ planu).
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) skrzy¿owanie z ulicami 031-81 (ul. Wileñsk¹) i ul.
Jarow¹ (poza obszarem planu)  jednopoziomowe, z pe³n¹ relacj¹ po³¹czeñ,
b) skrzy¿owanie z ulic¹ lokaln¹ 030-81 i ci¹giem pieszym 027-81  jednopoziomowe, z pe³n¹ relacj¹
po³¹czeñ.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU
ULICY NOWEJ POLITECHNICZNEJ
OD UL. RAKOCZEGO DO ZABUDOWAÑ POLITECHNIKI GDAÑSKIEJ W MIECIE GDAÑSKU Nr 1014
1. NUMER TERENU 027
2. POWIERZCHNIA 0,04 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 81
Ci¹g pieszy
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Pozosta³e ze strefy.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Dojazd do zabudowy na terenie 004.
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 sie,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê.
8. PARKINGI
Wyklucza siê.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ulicy lokalnej 026-81 (Sobieskiego),
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  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  nie ustala siê.
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10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Do zachowania zabytkowa aleja dojazdowa do zespo³u dworu Królewskiej Doliny.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) zachowanie szpaleru drzew,
2) wody opadowe odprowadziæ do kanalizacji deszczowej.
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: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU
ULICY NOWEJ POLITECHNICZNEJ
OD UL. RAKOCZEGO DO ZABUDOWAÑ POLITECHNIKI GDAÑSKIEJ W MIECIE GDAÑSKU Nr 1014
1. NUMER TERENU 028
2. POWIERZCHNIA 0,07 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 81
Ci¹g pieszy
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Pozosta³e ze strefy.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Dojazd do zabudowy na terenach 002 i 003.
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 sie,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê.
8. PARKINGI
Wyklucza siê.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ulicy zbiorczej 025-82 (Nowej Politechnicznej), na prawe skrêty
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  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  nie ustala siê.
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10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Wody opadowe odprowadziæ do kanalizacji deszczowej.
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: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU
ULICY NOWEJ POLITECHNICZNEJ
OD UL. RAKOCZEGO DO ZABUDOWAÑ POLITECHNIKI GDAÑSKIEJ W MIECIE GDAÑSKU Nr 1014
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 029
2. POWIERZCHNIA 0,34 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
Ulica dojazdowa D, 1 x 2, jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, szerokoæ pasa ruchu 3,0 m, prêdkoæ
projektowa Vp = 30 km/h, dwustronne chodniki o szerokoci 1,5 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
Wody opadowe odprowadziæ 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) wzd³u¿ ulicy przebiega projektowana trasa rowerowa dwukierunkowa g³ówna w relacji Do
Studzienki  Nowa Politechniczna (przez ul. Wileñsk¹),
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2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
nie ustala siê.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
a) w³¹czenie do ulicy 025-82 (Nowej Politechnicznej) 
tylko z dopuszczeniem ruchu prawoskrêtnego,
b) w³¹czenie do ul. Wileñskiej (poza granicami planu) 
z dopuszczeniem pe³nej relacji po³¹czeñ.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU
ULICY NOWEJ POLITECHNICZNEJ
OD UL. RAKOCZEGO DO ZABUDOWAÑ POLITECHNIKI GDAÑSKIEJ W MIECIE GDAÑSKU Nr 1014
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 030
2. POWIERZCHNIA 0,06 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
Ulica lokalna L, 1 x 2, jedna jezdnia o dwóch pasach
ruchu, szerokoæ pasa ruchu 3,5 m, prêdkoæ projektowa Vp = 40 km/h, dwustronne chodniki o szerokoci min. 2,0 m
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 16,0 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
Wody opadowe odprowadziæ do kanalizacji deszczowej.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa: 0%.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) w³¹czenie do ulicy 025-82 (Nowej Politechnicznej)  tylko z dopuszczeniem ruchu prawoskrêtnego,
b) skrzy¿owanie z ulic¹ 026-81 (ul. Sobieskiego)  z
dopuszczeniem pe³nej relacji po³¹czeñ.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU
ULICY NOWEJ POLITECHNICZNEJ
OD UL. RAKOCZEGO DO ZABUDOWAÑ POLITECHNIKI GDAÑSKIEJ W MIECIE GDAÑSKU Nr 1014
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 031
2. POWIERZCHNIA 0,05 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
Ul. Wileñska  ulica dojazdowa D, 1 x 2, jedna jezdnia

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
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o dwóch pasach ruchu, szerokoæ pasa ruchu 3,0 m,
prêdkoæ projektowa Vp = 30 km/h, dwustronne chodniki o szerokoci 1,5 m
SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 10,0 m.
PARKINGI
Nie ustala siê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Wody opadowe odprowadziæ do kanalizacji deszczowej.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) stawka procentowa 0%,
b) dopuszcza siê w liniach rozgraniczaj¹cych kana³
ulgi od zbiornika retencyjnego Wileñska II do
przepustu w ul. Bohaterów Getta Warszawskiego (poza granic¹ planu).
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) w³¹czenie do ulicy 025-82 (Nowej Politechnicznej)  tylko z dopuszczeniem ruchu prawoskrêtnego,
b) skrzy¿owanie z ulic¹ 026-81 (ul. Sobieskiego) z
dopuszczeniem pe³nej relacji po³¹czeñ.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU
ULICY NOWEJ POLITECHNICZNEJ
OD UL. RAKOCZEGO DO ZABUDOWAÑ POLITECHNIKI GDAÑSKIEJ W MIECIE GDAÑSKU Nr 1014
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 032
2. POWIERZCHNIA 0,01 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
Ul. Wileñska  ulica dojazdowa, D 1 x 2, jedna jezdnia
o dwóch pasach ruchu, szerokoæ pasa ruchu 3,0 m,
prêdkoæ projektowa Vp = 30 km/h, dwustronne chodniki o szerokoci 1,5 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
Wody opadowe odprowadziæ do kanalizacji deszczowej.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê.
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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: w³¹czenie do ulicy 025-82
(Nowej Politechnicznej)  tylko z dopuszczeniem
ruchu prawoskrêtnego.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU
ULICY NOWEJ POLITECHNICZNEJ
OD UL. RAKOCZEGO DO ZABUDOWAÑ POLITECHNIKI GDAÑSKIEJ W MIECIE GDAÑSKU Nr 1014
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 033
2. POWIERZCHNIA 0,91 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 82
Ulica zbiorcza, Z 2 x 2 (tzw. Medyków), jedna jezdnia
o dwóch pasach ruchu, szerokoæ pasa ruchu 3,5 m,
prêdkoæ projektowa Vp = 50 km/h, dwustronne chodniki o szerokoci min. 2,0 m, jednostronna dwukierunkowa cie¿ka rowerowa
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 50,0 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) czêæ terenu po³o¿ona w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB),
2) wody opadowe odprowadziæ do kanalizacji deszczowej.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Istniej¹cy przelew i odwodnienie zbiorników Sobieski do Potoku Królewskiego stwarza lokalne zagro¿enie powodzi¹.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) stawka procentowa: 0%,
b) przebudowa przelewu i odwodnienia zbiorników
Sobieski do Potoku Królewskiego.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê kszta³towanie bogatej zieleni przyulicznej,
b) skrzy¿owanie z ulic¹ 025-82 (Now¹ Politechniczn¹)  jednopoziomowe z pe³n¹ relacj¹ po³¹czeñ.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU
ULICY NOWEJ POLITECHNICZNEJ
OD UL. RAKOCZEGO DO ZABUDOWAÑ POLITECHNIKI GDAÑSKIEJ W MIECIE GDAÑSKU Nr 1014
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 034
2. POWIERZCHNIA 1,09 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
Ul. Sobieskiego  ulica lokalna, L 1 x 2, jedna jezdnia
o dwóch pasach ruchu, szerokoæ pasa ruchu 3,5 m,
prêdkoæ projektowa Vp = 40 km/h, dwustronne chodniki o szerokoci 2,0 m
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 20,0 m.
5. PARKINGI
Nie ustala siê.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Wody opadowe odprowadziæ do kanalizacji deszczowej.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa: 0%.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê zachowanie istniej¹cego zadrzewienia,
b) skrzy¿owanie z ulicami: 035-81 oraz Wagnera
i Powstañców Warszawskich  jednopoziomowe,
z pe³n¹ relacj¹ po³¹czeñ.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU
ULICY NOWEJ POLITECHNICZNEJ
OD UL. RAKOCZEGO DO ZABUDOWAÑ POLITECHNIKI GDAÑSKIEJ W MIECIE GDAÑSKU Nr 1014
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 035
2. POWIERZCHNIA 0,24 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
Ulica lokalna, L 1 x 2, jedna jezdnia o dwóch pasach
ruchu, szerokoæ pasa ruchu 3,5 m, prêdkoæ projektowa Vp = 40 km/h, dwustronne chodniki o szerokoci
min. 2,0 m
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 28,0 m.
5. PARKINGI
Nie ustala siê.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
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7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Wody opadowe odprowadziæ do kanalizacji deszczowej.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa: 0%.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) skrzy¿owanie z ulic¹ 024-82 (Now¹ Politechniczn¹)  jednopoziomowe, z pe³n¹ relacj¹ po³¹czeñ,
b) skrzy¿owanie z ulic¹ 034-81 (ul. Sobieskiego) 
jednopoziomowe, z pe³n¹ relacj¹ po³¹czeñ.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU
ULICY NOWEJ POLITECHNICZNEJ
OD UL. RAKOCZEGO DO ZABUDOWAÑ POLITECHNIKI GDAÑSKIEJ W MIECIE GDAÑSKU Nr 1014
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 036
2. POWIERZCHNIA 0,25 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
Ulica lokalna, L 1 x 2, jedna jezdnia o dwóch pasach
ruchu, szerokoæ pasa ruchu 3,5 m, prêdkoæ projektowa Vp = 40 km/h, dwustronne chodniki o szerokoci min. 2,0 m
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 22,0 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) przepust dla drobnej fauny pod odcinkiem miêdzy
terenami 009 i 015,
2) wody opadowe odprowadziæ 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) stawka procentowa: 0%,
b) udostêpniæ dojazd eksploatacyjny do zbiornika
retencyjnego Wileñska II z przyleg³ego chodnika.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: skrzy¿owanie z ulic¹ 024-82
(Now¹ Politechniczn¹)  jednopoziomowe, z dopuszczeniem pe³nej relacji po³¹czeñ.

Poz. 655

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU
ULICY NOWEJ POLITECHNICZNEJ
OD UL. RAKOCZEGO DO ZABUDOWAÑ POLITECHNIKI GDAÑSKIEJ W MIECIE GDAÑSKU Nr 1014
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 037
2. POWIERZCHNIA 0,65 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
Ul. Wileñska  ulica lokalna, L 1 x 2, jedna jezdnia o
dwóch pasach ruchu, szerokoæ pasa ruchu 3,5 m,
prêdkoæ projektowa Vp = 40 km/h, dwustronne chodniki o szerokoci min. 2,0 m
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 30,0 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
Wody opadowe odprowadziæ do kanalizacji deszczowej.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa: 0%.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: skrzy¿owanie z ulic¹ 036-81
 jednopoziomowe, z dopuszczeniem pe³nej relacji po³¹czeñ.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU
ULICY NOWEJ POLITECHNICZNEJ
OD UL. RAKOCZEGO DO ZABUDOWAÑ POLITECHNIKI GDAÑSKIEJ W MIECIE GDAÑSKU Nr 1014
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 038
2. POWIERZCHNIA 0,19 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
Ul. Piecewska  ulica lokalna, L 1 x 2, jedna jezdnia o
dwóch pasach ruchu, szerokoæ pasa ruchu 3,5 m,
prêdkoæ projektowa Vp = 40 km/h, dwustronne chodniki o szerokoci min. 2,0 m
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 32,0 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

 1971 
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Wody opadowe odprowadziæ do kanalizacji deszczowej.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa: 0%.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) skrzy¿owanie z ulic¹ 022-82 (Now¹ Politechniczn¹)  jednopoziomowe, z dopuszczeniem pe³nej
relacji po³¹czeñ,
b) skrzy¿owanie z ul. Morenow¹  jednopoziomowe, z dopuszczeniem pe³nej relacji po³¹czeñ.
§6
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Nowej Politechnicznej od ul. Rakoczego do zabudowañ
Politechniki Gdañskiej w skali 1: 2 000 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) linie podzia³u wewnêtrznego, orientacyjne,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
5) obiekty i tereny o wartociach kulturowych podlegaj¹ce ochronie,
6) u¿ytkowanie terenu wg klasyfikacji strefowej (numery stref lub funkcji),
7) granice Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB),
8) granice otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,
9) ci¹gi piesze,
10) cie¿ki rowerowe,
11) strefê bezpieczeñstwa linii wysokiego napiêcia.
§7
Zobowi¹zuje siê Prezydenta 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 plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Gdañska (zatwierdzony Uchwa³¹
Nr LXV/484/93 Rady Miasta Gdañska z dnia 29 czerwca 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 18 z 1993 r., poz. 102),
2) miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania
przestrzennego jednostki urbanistycznej Migowo-
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Piecki, zatwierdzony Zarz¹dzeniem Nr 20/75 Prezydenta
Miasta Gdañska z dnia 2 kwietnia 1975 r. (Dz. Urz. WRN
w Gdañsku Nr 8 z 1975 r., poz. 42),
3) miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania przestrzennego dzielnicy urbanistycznej Siedlce, zatwierdzony Uchwa³¹ Nr VI/56/94 Rady Miasta Gdañska z dnia
6 padziernika 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 28 z 1994 r.,
poz. 142),
4) miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcza-Centrum w miecie Gdañsku, zatwierdzony Uchwa³¹ Nr VIII/80/94 Rady Miasta Gdañska z dnia 17 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 29
z 1994 r., poz. 152),
5) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Piecki Migowo rejon ulicy Morenowej w miecie Gdañsku, zatwierdzony Uchwa³¹ Nr XVII/550/99 Rady Miasta Gdañska z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. Urz. Woj.
Pomorskiego Nr 56 z 2000 r., poz. 349),
6) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Piecki Migowo rejon ulicy Myliwskiej i Piekarniczej w
miecie Gdañsku, zatwierdzony Uchwa³¹ Nr XXV/720/
2000 Rady Miasta Gdañska z dnia 6 lipca 2000 r.
(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 84 z 2000 r., poz. 1259),
7) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Piecki Migowo rejon ulicy Piecewskiej w miecie Gdañsku, zatwierdzony Uchwa³¹ Nr XXXIII/1032/2001 Rady
Miasta Gdañska z dnia 29 marca 2001 r. (Dz. Urz. Woj.
Pomorskiego Nr 53 z 2001 r., poz. 1146)
§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

656
UCHWA£A Nr III/32/2002
Rady Miasta Gdañska
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulic Do Studzienki i Miszewskiego 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, z 2002
Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112), art. 18 ust. 2 pkt 5,
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm:
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984)
Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejon ulic Do Studzienki i Miszewskiego w
miecie Gdañsku, obejmuj¹cy obszar 6,1 ha ograniczony
granicami jak na rysunku planu.
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§2

§3

1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 10 terenów (oznaczone symbolami trzycyfrowymi od 001
do 010) 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:
24  zabudowa wielorodzinna
32  strefa mieszana us³ugowo  mieszkaniowa zawieraj¹ca strefy 24 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.
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.
82  Drogi i ulice zbiorcze
83  drogi i ulice g³ówne oraz drogi i ulice g³ówne o
ruchu przyspieszonym
Dopuszcza siê lokalizacjê kiosków sprzedaj¹cych bilety komunikacji zbiorowej i artyku³y zwyczajowo sprzedawane w kioskach typu RUCH  w obrêbie dróg
82, 83
91  torowiska

1. Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
1) intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni ca³kowitej wszystkich kondygnacji naziemnych po obrysie z wy³¹czeniem tarasów i balkonów do powierzchni dzia³ki,
2) wysokoæ zabudowy  wysokoæ mierzona od naturalnej warstwicy terenu w najni¿szym punkcie obrysu budynku do kalenicy lub najwy¿szego punktu
na pokryciu kubatury bez masztów odgromnikowych, anten i kominów w metrach.
3) bry³a budynku  zespó³ nastêpuj¹cych cech budynku: typ zabudowy, kszta³t dachu, rozcz³onkowanie.
a) Kszta³t dachu  dok³adne okrelenie dachu zawieraj¹ce jego typ (mansardowy, skony, pulpitowy
itp.), k¹t nachylenia po³aci, kierunek kalenicy, pokrycie dachu,
b) rozcz³onkowanie  to takie elementy bry³y budynku jak: ryzality, wnêki, wykusze, wie¿yczki, lukarny, balkony,
c) typ budynku (zabudowy)  zespó³ nastêpuj¹cych
cech budynku (zabudowy):
 usytuowanie na dzia³ce, gabaryty i rodzaj dachu,
 gabaryty zabudowy  to jej wysokoæ, szerokoæ i g³êbokoæ,
 rodzaj dachu  w sposób ogólny okrela kszta³t
dachu  wysoki lub p³aski,
4) detale architektoniczne  elementy wystroju elewacji: coko³y, gzymsy, opaski, sztukaterie, portale, kraty, stolarka okien i drzwi, balustrady, chor¹giewki,
boniowania, materia³y elewacyjne.
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.

Lp.

Rodzaj funkcji

1
2.
4.
5.

2
Budynki mieszkalne wielorodzinne
Hotele, pensjonaty
Motele

7.

Obiekty handlowe
o powierzchni sprzeda¿owej do 2000 m2

10.

Targowiska, hale targowe

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

Podstawa
odniesienia
3
1 mieszkanie
10 ³ó¿ek
1 pokój
1000 m2
pow.
sprzeda¿owej
1000 m2
pow. ca³kowitej

Strefa B
Obszar intensywnej
zabudowy
ródmiejskiej
Strefa ograniczonego
parkowania
5
MIN 1
MAX 6
1,2
MAX 25
MAX 25

Uwagi

7
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11.

Restauracje, kawiarnie, bary

12.

Biura, urzêdy, poczty, banki

13.

Przychodnie, gabinety lekarskie,
kancelarie adwokackie

14.

Kocio³y, kaplice

15.

Domy parafialne, domy kultury

16.

Kina, teatry

17.

Hale widowiskowe i widowiskowosportowe, stadiony

18.

Obiekty muzealne i wystawowe

24.

Place sk³adowe, hurtownie, magazyny

29.

Myjnia samochodowa

30.

Baseny p³ywackie, si³ownia
Inne ma³e obiekty sportu i rekreacji
Korty tenisowe (bez miejsc dla widzów)

32.

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powy¿sze wskaniki stosuje siê odpowiednio.
§5
Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 0808
 rejon ulic Do Studzienki i Miszewskiego w miecie
Gdañsku
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 001
2. POWIERZCHNIA 0,06 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 82
ulica zbiorcza Z2/2 (ul. Wyspiañskiego), dwie jezdnie
po dwa pasy ruchu, szerokoæ pasa ruchu 3,5 m, prêdkoæ projektowa Vp=50km\h, chodniki, trasa rowerowa g³ówna
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 35,0 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) wody opadowe odprowadzaæ do kanalizacji deszczowej,
2) w przekroju normalnym przewidzieæ lokalizacje zieleni niskiej i redniej pomiêdzy cie¿k¹ rowerow¹
a jezdni¹.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa 0%
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: Nie ustala siê.

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
100 miejsc
siedz¹cych
1000 m2
pow. u¿ytkowej

MAX 24
MAX 30
MAX 30
MAX 6
MAX 8
MAX 22
MAX 16
MAX 20

1000 m2
pow. sk³adowej

MAX 2

Nie
prowadz¹ce
handlu
detalicznego

1 stan.
do mycia
100 m2
pow. u¿ytkowej
1 kort

MAX 2*

* jw.

MAX 10
MAX 2

3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
a) zaleca siê typ przekroju cie¿ki rowerowej jednostronna dwukierunkowa,
b) lokalizacja jezdni ul. Wyspiañskiego winna wpisywaæ
siê w docelowe rozwi¹zanie wêz³a z Drog¹ Czerwon¹.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 0808
 rejon ulic Do Studzienki i Miszewskiego w miecie
Gdañsku
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 002
2. POWIERZCHNIA 0,06 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 91/82 linia kolejowa, pod wiaduktem kolejowym ulica zbiorcza Z2/2 (ul. Wyspiañskiego) (00182, 005-82), dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, szerokoæ pasa ruchu 3,5 m, prêdkoæ projektowa
Vp=50km\h, chodniki, trasa rowerowa g³ówna
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
Wody opadowe odprowadzaæ do kanalizacji deszczowej.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa 0%,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: Nie ustala siê.
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3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: Nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 0808
 rejon ulic Do Studzienki i Miszewskiego w miecie
Gdañsku
DLA ULIC I DRÓG

7.
8.

1. NUMER TERENU 003
2. POWIERZCHNIA 0,06 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
ulica lokalna L1/2 (ul. Miszewskiego odcinek równoleg³y do linii kolejowej), jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, szerokoæ pasa ruchu 3,5 m, prêdkoæ projektowa Vp=40km/h, chodnik
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
Wody opadowe odprowadzaæ do kanalizacji deszczowej
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa 0%.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: Nie ustala siê.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: geometria skrzy¿owania z ul.
Miszewskiego-Wyspiañskiego (001-82 i 005-82)
winna wpisywaæ siê w docelowe rozwi¹zanie wêz³a z Drog¹ Czerwon¹.

10.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 0808
 rejon ulic Do Studzienki i Miszewskiego
w miecie Gdañsku

14.

1. NUMER TERENU 004
2. POWIERZCHNIA 0,28 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 33 us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
1) Powy¿ej parteru wszystkie poza parkingiem kubaturowym.
2) Na parterze: obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m², us³ugi zdrowia i opieki
spo³ecznej, us³ugi owiaty, us³ugi nauki, ogrody zoologiczne i miejsca pokazu zwierz¹t.
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,

9.

11.

12.
1)
2)
13.

15.
16.
17.

Poz. 656

2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 18 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku
planu.
WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê.
PARKINGI
1) parking na minimum 300 samochodów osobowych
ponad potrzeby zlokalizowanych na dzia³ce us³ug,
2) dla us³ug, obowi¹zek zapewnienia miejsc postojowych dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników w obrêbie granic dzia³ki zgodnie z § 4 uchwa³y.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ul. Uphagena poza granic¹ planu,
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,
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
W pomieszczeniach znajduj¹cych siê w strefie uci¹¿liwoci przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi nale¿y
stosowaæ zabezpieczenia akustyczne doprowadzaj¹ce poziom ha³asu do wartoci zgodnych z obowi¹zuj¹cymi normami.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren znajduje siê w strefie uci¹¿liwoci komunikacyjnej od ulicy Miszewskiego 005-82 oraz linii kolejowej
002-91/82,
przez teren przechodzi istniej¹ca sieæ ciep³ownicza
i kanalizacji sanitarnej.
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: usytuowanie budynków oraz innych obiektów w s¹siedztwie linii i obszarów kolejowych zgodnie z przepisami szczególnymi.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.

Poz. 656
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 0808
 rejon ulic Do Studzienki i Miszewskiego w miecie
Gdañsku
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 005
2. POWIERZCHNIA 0,07 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 82
Ulica zbiorcza Z2/2 (ul. Miszewskiego  odcinek prostopad³y do linii kolejowej), dwie jezdnie po dwa pasy
ruchu, szerokoæ pasa ruchu 3,5 m, prêdkoæ projektowa Vp=50km/h, chodniki, trasa rowerowa g³ówna
na odcinku od ul. Uphagena do torów kolejowych
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 20,0 m
5. PARKINGI
Nie ustala siê.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Wody opadowe odprowadzaæ do kanalizacji deszczowej
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Trasa rowerowa g³ówna na odcinku od ul. Uphagena
do al. Grunwaldzkiej jest dopuszczona na zasadach
tymczasowych do czasu rozpoczêcia przebudowy
ulicy do przekroju 2/2
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) stawka procentowa 0%;
b) w s¹siedztwie budynku Uphagena 27 miejscowo dopuszcza siê jednoprzestrzenny przekrój
jezdni.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: Nie ustala siê.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê typ przekroju cie¿ki rowerowej jednostronna dwukierunkowa;
b) docelowy przebieg trasy rowerowej g³ównej na
odcinku od ul. Uphagena do al. Grunwaldzkiej 
poza obszarem planu, ul. Uphagena do parku,
przez park wzd³u¿ zbiornika retencyjnego do al.
Grunwaldzkiej i al. Grunwaldzk¹ do wlotu w ul.
Do Studzienki.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 0808
 rejon ulic Do Studzienki i Miszewskiego
w miecie Gdañsku
1. NUMER TERENU 006
2. POWIERZCHNIA 0,09 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 33 Us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy-

5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.
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¿ej 2000 m², us³ugi zdrowia i opieki spo³ecznej, us³ugi owiaty, us³ugi nauki, ogrody zoologiczne i miejsca pokazu zwierz¹t.
FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Funkcja mieszkaniowa tylko w istniej¹cej zabudowie
WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 18 m.,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  max 60%,
5) linie zabudowy  dla nowoprojektowanej zabudowy  tak jak na rysunku planu,
WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê.
PARKINGI
Obowi¹zek zapewnienia miejsc postojowych dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników w obrêbie granic dzia³ki zgodnie z § 4 uchwa³y.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z 005-82 (ul. Miszewskiego)
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,
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
W pomieszczeniach znajduj¹cych siê w strefie uci¹¿liwoci przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi nale¿y
stosowaæ zabezpieczenia akustyczne doprowadzaj¹ce poziom ha³asu do wartoci zgodnych z obowi¹zuj¹cymi normami.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Teren znajduje siê w strefie uci¹¿liwoci komunikacyjnej od al. Grunwaldzkiej 007-83 oraz ulicy Miszewskiego 005-82
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: Nie ustala siê.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: Nie ustala siê.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej,
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b) zaleca siê nawi¹zanie w architekturze nowobudowanych budynków do historycznej bry³y i detalu architektonicznego budynków o wartociach kulturowych
wystêpuj¹cych w s¹siedztwie.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 0808
 rejon ulic Do Studzienki i Miszewskiego
w miecie Gdañsku
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 007
2. POWIERZCHNIA 0,6 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 83
Ulica g³ówna, G2/3 (al. Grunwaldzka), dwie jezdnie
po trzy pasy ruchu, szerokoc pasa ruchu 3,5 m, prêdkosc projektowa Vp=60km\h, chodniki, trasa tramwajowa, trasy rowerowe g³ówne w ci¹gu ul. Miszewskiego  ul. Do Studzienki oraz w ci¹gu al. Grunwaldzkiej
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 46,0 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
Wody opadowe odprowadzaæ 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) trasa tramwajowa i przystanki 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) na wlotach ulic Do Studzienki oraz Miszewskiego zaleca siê dodatkowe pasy dla prawo i lewo
skrêtów.
b) skrzy¿owanie z ulicami Do Studzienki i Miszewskiego skanalizowane.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

Poz. 656

ki, prêdkoæ projektowa Vp=50 km/h, trasa rowerowa g³ówna
SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 36,0 m
PARKINGI
Nie ustala siê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
1) do czasu realizacji ulicy ochronie podlegaj¹ wysokoæ, kszta³t dachu, kompozycja elewacji i detal architektoniczny w budynkach o wartociach kulturowych zaznaczonych na rysunku planu,
2) przed pracami rozbiórkowymi budynków o wartociach kulturowych zaznaczonych na rysunku planu nale¿y wykonaæ ich inwentaryzacje.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) wody opadowe odprowadzaæ do kanalizacji deszczowej,
2) w s¹siedztwie terenów mieszkaniowych po odpowiedniej stronie jezdni w miarê potrzeby nale¿y zrealizowaæ urz¹dzenia technicznej ochrony akustycznej.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Przez zachodni¹ czêæ terenu przebiega Potok Królewski w krytym kanale.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa 0%.,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: Nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) skrzy¿owanie z ul. Politechniczn¹ (010-81) wy³¹cznie na praweskrêty,
b) skrzy¿owania z ulicami Matejki i Fiszera skanalizowane,
c) skrzy¿owanie z ulic¹ Traugutta skanalizowane,
d) przy realizacji nowych inwestycji drogowych lub
modernizacji istniej¹cej infrastruktury drogowej
zaleca siê zachowanie maksymalnej iloci istniej¹cych drzew.
e) przez zachodni¹ czêæ terenu przebiega jeden z
wariantów projektowanej trasy kana³u ulgi z planowanego zbiornika retencyjnego Wileñska II.
f) do czasu realizacji ulicy mo¿liwe jest wykonywanie prac remontowych i modernizacyjnych w
celu utrzymania istniej¹cych obiektów w nale¿ytym stanie technicznym oraz poprawy warunków ich u¿ytkowania.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 0808
 rejon ulic Do Studzienki i Miszewskiego
w miecie Gdañsku
DLA ULIC I DRÓG

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 0808
 rejon ulic Do Studzienki i Miszewskiego
w miecie Gdañsku

1. NUMER TERENU 008
2. POWIERZCHNIA 3,71 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 82
ulica zbiorcza Z2/2 (ul. Do Studzienki), dwie jezdnie po
dwa pasy ruchu, szerokoæ pasa ruchu 3,5 m, chodni-

1. NUMER TERENU 009
2. POWIERZCHNIA 0,15 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 33 Us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy-
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¿ej 2000 m², us³ugi zdrowia i opieki spo³ecznej, us³ugi owiaty, us³ugi nauki, ogrody zoologiczne i miejsca pokazu zwierz¹t.
FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê.
WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 18 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku
planu.
WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Ci¹g pieszy oznaczony na rysunku planu (przebieg
orientacyjny)
PARKINGI
Obowi¹zek zapewnienia miejsc postojowych dla potrzeb w³asnych i u¿ytkowników w obrêbie granic dzia³ki zgodnie z § 4 uchwa³y.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ulicy 010-81 (ul. Politechnicznej)
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
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,
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) w pomieszczeniach znajduj¹cych siê w strefie uci¹¿liwoci przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi nale¿y
stosowaæ zabezpieczenia akustyczne doprowadzaj¹ce poziom ha³asu do wartoci zgodnych z obowi¹zuj¹cymi normami,
2) min. 60% powierzchni niezabudowanych zagospodarowaæ zieleni¹
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Teren znajduje siê w strefie uci¹¿liwoci komunikacyjnej od al. Grunwaldzkiej 007-83 oraz ulicy Do Studzienki 008-82
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:
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a) zaleca siê ogrzewanie z ogólno miejskiej sieci ciep³owniczej,
b) zalecane w nowej zabudowie lokalizowanie zieleni na
tarasach oraz nad ostatni¹ kondygnacj¹,
c) zaleca siê nawi¹zanie w architekturze nowobudowanych budynków do historycznej bry³y i detalu architektonicznego budynków o wartociach kulturowych
wystêpuj¹cych w s¹siedztwie.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 0808
 rejon ulic Do Studzienki i Miszewskiego
w miecie Gdañsku
1. NUMER TERENU 010
2. POWIERZCHNIA 0,08 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 32
Strefa mieszana us³ugowo  mieszkaniowa zawieraj¹ca strefy 24 i 33 bez ustalenia proporcji pomiêdzy
funkcj¹ mieszkaniow¹ i us³ugow¹
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  jak na rysunku planu, wzd³u¿ granicy planu.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Ci¹g pieszy oznaczony na rysunku planu (przebieg
orientacyjny)
8. PARKINGI
Nie ustala siê.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ulicy 010-81 (ul. Politechnicznej)
lub ul. Obroñców Getta Warszawskiego
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej,
4) gaz  nie ustala siê,
5) ogrzewanie  nie ustala siê,
6) cieki  nie ustala siê,
7) wody opadowe  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
Min. 60% powierzchni zagospodarowaæ zieleni¹
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê.
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15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê.
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: Nie ustala siê.
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 0808
 rejon ulic Do Studzienki i Miszewskiego
w miecie Gdañsku
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 011
2. POWIERZCHNIA 0,04 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
Ulica dojazdowa D1/2 (ul. Politechniczna), jedna jezdnia dwa pasy ruchu, chodniki, prêdkoæ projektowa
Vp=30 km/h
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
Wody opadowe odprowadzaæ do kanalizacji deszczowej.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa 0%,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: Nie ustala siê,
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: skrzy¿owanie z ul. Do Studzienki (008-82) wy³¹cznie na praweskrêty.
§6
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulic Do
Studzienki i Miszewskiego w miecie Gdañsku w skali
1:2000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granicê planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) obiekty o wartociach kulturowych,
5) u¿ytkowanie terenu wg klasyfikacji strefowej (numery stref lub funkcji).
§7
Zobowi¹zuje siê Prezydenta Miasta Gdañska do:
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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:
1) miejscowy szczegó³owy plan zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz-Centrum zatwierdzonym Uchwa³¹
Rady Miasta Gdañska Nr VIII/80/94 z dnia 17 listopada
1994 r.;
2) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdañska, zatwierdzony Uchwa³¹ Rady
Miasta Gdañska Nr LXV/484/93 z dnia 29 czerwca
1993 r. we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§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

657
UCHWA£A Nr II/13/2002
Rady Gminy w Pszczó³kach
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków
w gminie Pszczó³ki
Na podstawie art. 7 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 8
i w zwi¹zku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 poz. 1591
z 2001 r. oraz ze zm. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62
poz. 558 oraz Dz. U. Nr 113 poz. 984 z 2002 r.) oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747) oraz Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.
w sprawie okrelenia przeciêtnych norm zu¿ycia wody
Rada Gminy Pszczó³ki, uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê szczegó³owe zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodê oraz zbiorowego odprowadzania cieków w
postaci Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodê
i zbiorowego odprowadzania cieków w gminie Pszczó³ki stanowi¹cego za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
1. Kontrolê nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu
powierza siê Wójtowi Gminy Pszczó³ki
2. Wójt Gminy podejmie dzia³ania niezbêdne do przekazania postanowieñ Regulaminu do wiadomoci wszystkich mieszkañców gminy.
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§3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Duszyca
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr II/13/2002
Rady Gminy w Pszczó³kach
z dnia 11 grudnia 2002 r.
REGULAMIN
ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODÊ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW
W GMINIE PSZCZÓ£KI
Przyjêty w dniu 11 grudnia 2002 r. do stosowania
na podstawie uchwa³y Rady Gminy Pszczó³ki
Nr II/13/2002 z dnia 11 grudnia 2002 r.
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA CIEKÓW
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Cel niniejszego regulaminu
1.1.Okrelenie praw i obowi¹zków przedsiêbiorstw wodno kanalizacyjnych, Urzêdu Gminy, w dalszej czêci
zwanych Urzêdem Gminy, oraz odbiorców us³ug
wiadczonych przez Urz¹d Gminy lub podmiot gospodarczy dzia³aj¹cy w jego imieniu i na jego zlecenie 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 Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia
2002 r. w sprawie okrelenia przeciêtnych norm zu¿ycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70).
1.2.Ustanowienie warunków przy³¹czania siê do sieci,
zgodnie z art. 15 ust 4 ustawy.
1.3.Udostêpnienie wszystkim potencjalnym odbiorcom
us³ug informacji o mo¿liwociach dostêpu i warunkach przy³¹czenia do sieci.
1.4.Udostêpnienie istniej¹cym i przysz³ym odbiorcom
informacji nt. wzajemnych praw i obowi¹zków Urzêdu Gminy i odbiorców us³ug.
Rozdzia³ 2
Minimalny poziom
us³ug wiadczonych przez Urz¹d Gminy
§1
Obowi¹zki Przedsiêbiorstwa
1.1.Zapewnienie zdolnoci 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.
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1.2.Spe³nienie wymagañ w zakresie jakoci us³ug wodoci¹gowo kanalizacyjnych, okrelonych w zezwoleniu
na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodê
i zbiorowego odprowadzania cieków.
1.3.Spe³nienie warunków wprowadzania ograniczeñ dostarczania wody w przypadku wyst¹pienia jej niedoboru, okrelonych w zezwoleniu, o którym mowa w
pkt 1.2.
§2
Obowi¹zki odbiorców us³ug
1.0.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 Urzêdu Gminy w szczególnoci do:
1.1.u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób
eliminuj¹cy mo¿liwoæ wyst¹pienia ska¿enia bakteriologicznego lub chemicznego wody w sieci
wodoci¹gowej na skutek cofniêcia siê wody z
wewnêtrznej instalacji odbiorcy, powrotu ciep³ej
wody lub wody z centralnego ogrzewania,
1.2.zabezpieczenia przed dostêpem osób nieuprawnionych do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wodomierz,
1.3.u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie
powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
1.4.umo¿liwienia upowa¿nionym przedstawicielom
Urzêdu Gminy wstêpu na teren nieruchomoci
i do pomieszczeñ w celach okrelonych w przepisach ustawy oraz niniejszego regulaminu,
1.5.poinformowania Urzêdu Gminy o w³asnych ujêciach wody, w celu prawid³owego ustalenia op³at
za odprowadzanie cieków,
1.6.wykorzystanie wody z sieci wodoci¹gowej i przy³¹cza kanalizacyjnego w celach okrelonych w warunkach przy³¹czenia do sieci.
Rozdzia³ 3
Warunki zawierania umów
§1
Dostarczanie wody lub odprowadzanie cieków odbywa siê na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodê lub
odprowadzanie cieków zawartej miêdzy Urzêdem Gminy a Odbiorc¹ us³ug.
§2
Urz¹d Gminy jest obowi¹zany do zawarcie umowy o
zaopatrzeniu w wodê lub odprowadzanie cieków z osob¹, której nieruchomoæ zosta³a przy³¹czona do sieci i która wyst¹pi³a z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.
§3
1.0.Umowa o której mowa w § 2 zawiera w szczególnoci postanowienia dotycz¹ce:
1.1.iloci i jakoci wiadczonych us³ug wodoci¹gowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich
wiadczenia,
1.2.sposobu i terminu wzajemnych rozliczeñ,
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1.3.procedur i warunków kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych,
1.4.praw i obowi¹zków stron umowy,
1.5.dokumentów upowa¿niaj¹cych do wstêpu na teren nieruchomoci i do pomieszczeñ odbiorcy,
1.6.ustaleñ zawartych w zezwoleniu, o którym mowa
w art. 18 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U.
Nr 72 poz. 747),
1.7.okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoci stron za niedotrzymanie warunków umowy,
w tym warunków wypowiedzenia.
2. Dokumenty, o których mowa w § 3 ust 1 pkt 1.5 stanowi¹ delegacjê i upowa¿nienie podpisane przez Wójta
Gminy okrelaj¹ce czynnoci, których wykonanie wymaga wstêpu na teren nieruchomoci Odbiorcy a w
szczególnoci obejmuj¹ce: odczyt i sprawdzenie prawid³owoci dzia³ania urz¹dzenia pomiarowego i wodomierza g³ównego lub wodomierzy w lokalach, wykonania prac konserwacyjno remontowych oraz kontrolê korzystania z us³ug zgodnie z umow¹.
§4
Umowa o której mowa w § 2 mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada tytu³ prawny do korzystania z obiektu
budowlanego, do którego ma byæ dostarczana woda lub
z którego maja byæ odprowadzane cieki albo z osob¹,
która korzysta z nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym.
§5
Je¿eli nieruchomoæ zabudowana jest budynkami wielo- lokalowymi umowa, o której mowa w § 2, zawierana
jest z zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej.
§6
1.0.Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielo 
lokalowego Urz¹d Gminy zawiera umowy z korzystaj¹cymi z lokali osobami o których mowa w § 4 je¿eli:
1.1.we wszystkich lokalach s¹ zainstalowane wodomierze w sposób uzgodniony z Urzêdem Gminy,
1.2.zainstalowane wodomierze spe³niaj¹ wymagania
Polskich Norm oraz wymagania uzgodnione z
Urzêdem Gminy odnonie ich typu,
1.3.mo¿liwy jest odczyt wskazañ wodomierzy,
1.4.wnioskodawca i Urz¹d Gminy ustal¹ sposób rozliczania ró¿nicy wskazañ pomiêdzy wodomierzem
g³ównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania,
1.5.mo¿liwe jest przerwanie dostarczania wody do lokalu bez zak³óceñ dostaw wody do pozosta³ych
lokali.
§7
Urz¹d Gminy mo¿e wyraziæ zgodê na zawarcie umów
z korzystaj¹cymi z lokali osobami wymienionymi w § 4
równie¿ w przypadku, gdy nie s¹ spe³nione warunki, o
których mowa w § 6
§8
Podpisanie umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie cieków nastêpuje po podpisaniu przez strony
protoko³ów z prób i odbiorów prac budowlano monta¿owych wykonywanych w zwi¹zku z przy³¹czeniem do
sieci.

§9
Treæ umowy o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie cieków nie mo¿e ograniczaæ praw i obowi¹zków
stron, wynikaj¹cych z przepisów ustawy przepisów wykonawczych do ustawy oraz niniejszego regulaminu.
§ 10
W przypadku zmiany odbiorcy us³ug, nastêpuje wyganiecie umowy zawartej z dotychczasowym odbiorc¹.
§ 11
Taryfowe ceny i stawki op³at, jako okrelane, zgodnie
z przepisami ustawy przez Urz¹d Gminy i zatwierdzane
uchwa³¹ Rady Gminy Pszczó³ki, nie podlegaj¹ ustalaniu
w oparciu o umowê o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie cieków.
§ 12
Integraln¹ czêæ umowy o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie 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
§1
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków s¹ prowadzone przez Urz¹d
Gminy z odbiorcami us³ug na podstawie okrelonych w
taryfach cen i stawek op³at oraz iloæ dostarczonej wody
i odprowadzonych cieków.
§2
Iloæ wody dostarczonej do nieruchomoci ustala siê
na podstawie wskazañ wodomierza g³ównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciêtne normy zu¿ycia
wody, ustalane na podstawie Rozporz¹dzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 8
poz. 70).
§3
Iloæ odprowadzanych ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych, lub w przypadku braku takich urz¹dzeñ na podstawie umowy jako równ¹ iloci
wody pobranej, lub w uzasadnionych, okrelonych w
umowie przypadkach jako procent iloci wody pobranej.
§4
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.
§5
Je¿eli odprowadzaj¹cym cieki jest zak³ad produkcyjny nie posiadaj¹cy urz¹dzeñ pomiarowych, iloæ odprowadzanych cieków ustala siê w umowie miêdzy dostawc¹ a odbiorc¹ cieków, z uwzglêdnieniem udokumentowanej iloci bezpowrotnie zu¿ytej wody do celów produkcyjnych i technologicznych.
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§6

Je¿eli dostawca wody i odbiorca cieków nie mo¿e
dokonaæ odczytu urz¹dzenia pomiarowego przez dwa
kolejne okresy rozliczeniowe, rozliczenia dostarczonych
us³ug dokonuje siê na podstawie redniego zu¿ycia wody
za poprzednie okresy pomiarowe.
§7
Odbiorca us³ug uiszcza nale¿noæ za dostarczone us³ugi
zaopatrzenia w wodê i odbioru cieków na podstawie
rachunków wystawianych przez ich dostawcê w terminach dokonywanych odczytów lub w terminach wskazanych w za³¹czniku do regulaminu. Dostawca ma prawo
wystawiæ rachunki zaliczkowe, które bêd¹ rozliczane po
dokonaniu odczytu wodomierza.
§8
Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 26 poz. 257):
 odbiorca us³ug dokonuje zap³aty za dostarczon¹
wodê i odprowadzone cieki w terminie 7 dni od daty
dostarczenia rachunku, przelewem na konto dostawcy lub w miejscu wskazanym na rachunku lub u inkasenta,
 zg³oszenie przez odbiorcê zastrze¿eñ do wysokoci
rachunku nie wstrzymuje jego zap³aty,
 w przypadku stwierdzenia nadp³aty, zostanie ona zaliczona w poczet przysz³ych nale¿noci, a na ¿¹danie odbiorcy us³ug jej zwrot nastêpuje w ci¹gu 14
dni od daty z³o¿enia wniosku w tej sprawie,
 w przypadku niezap³acenia przez odbiorcê us³ug w
terminie nale¿noci za dostarczone us³ugi ich dostawca mo¿e naliczaæ i pobieraæ odsetki za zw³okê
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
Rozdzia³ 5
Warunki przy³¹czania do sieci
§1
Zakres budowy urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych  budowy realizowanej i finansowanej przez
Urz¹d Gminy oraz przez osobê ubiegaj¹c¹ siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci okrelaj¹ przepisy ustawy
w szczególnoci:
1. Urz¹d Gminy jest obowi¹zany zapewniæ, w oparciu
o wskazane ród³a finansowania, realizacjê budowy
i rozbudowy urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ
kanalizacyjnych, ustalonych przez Radê Gminy w
granicach zezwolenia w studium uwarunkowañ i kierunkach zagospodarowania przestrzennego gminy
oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie tak jak uzgodniono to 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 odbiorca ubiegaj¹cy siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci.
3. Koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza
g³ównego zapewnia Urz¹d Gminy, a urz¹dzenia pomiarowego odbiorca us³ug.
§2
1. W³aciciele i zarz¹dcy nieruchomoci mog¹ wybudo-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

waæ na w³asny koszt w porozumieniu z Urzêdem Gminy urz¹dzenia wodoci¹gowe i kanalizacyjne niezbêdne do korzystania z us³ug zbiorowego zaopatrzenia w
wodê i zbiorowego odbioru cieków.
2. Urz¹dzenia o których mowa w ust. 1 mog¹ podlegaæ
odp³atnemu przekazaniu gminie lub przekazaniu w zarz¹d eksploatacyjny Urzêdowi Gminy na zasadach okrelonych jak w art. 31 ustawy.
§3
1. Urz¹d Gminy jest obowi¹zany przy³¹czyæ do sieci nieruchomoæ osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie do
sieci, je¿eli s¹ spe³nione warunki przy³¹czenia okrelone w regulaminie, oraz istniej¹ techniczne mo¿liwoci
wiadczenia us³ug.
2. W przypadku braku takich mo¿liwoci w chwili zg³oszenia wniosku Urz¹d Gminy zobowi¹zany jest w porozumieniu z Wójtem Gminy przedstawiæ prawdopodobny termin przy³¹czenia wnioskodawcy do sieci.
3. Przy³¹czenie do sieci nastêpuje na podstawie umowy
o przy³¹czenie i po spe³nieniu technicznych warunków
przy³¹czenia okrelonych przez Urz¹d Gminy zwanych
dalej warunkami przy³¹czenia.
§4
1. Z wnioskiem o przy³¹czenie do sieci 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 Dziale Inwestycji Urzêdu Gminy Pszczó³ki wniosek o okrelenie warunków przy³¹czenia.
§5
Wniosek o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) oznaczenie wnioskodawcy,
2) okreliæ:
 rodzaj i parametry instalacji odbiorczych,
 charakterystykê zu¿ycia wody,
 rodzaju i iloci, a w przypadku przemys³owych odbiorców us³ug równie¿ jakoci odprowadzanych
cieków,
 przeznaczenia wody,
3) informacje okrelaj¹c¹ charakterystykê techniczn¹
obiektu do którego bêdzie dostarczana woda a w
szczególnoci:
 powierzchniê u¿ytkow¹ i rodzaj lokali (mieszkalne, u¿ytkowe..) w budynkach zasilanych w wodê,
 wyposa¿enia lokali i obiektów w urz¹dzenia zu¿ywaj¹ce wodê i odprowadzaj¹ce cieki,
 ewentualne konieczne zabezpieczenia przeciwpo¿arowe,
 proponowany termin rozpoczêcia poboru wody,
4) do wniosku nale¿y za³¹czyæ dodatkowo:
 dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci której dotyczy wniosek,
 mapê sytuacyjn¹, okrelaj¹c¹ usytuowanie nieruchomoci wzglêdem istniej¹cych sieci wodoci¹gowych i kanalizacyjnych oraz innych obiektów
i urz¹dzeñ uzbrojenia terenu.
§6
1. Dzia³ Inwestycji Urzêdu Gminy Pszczó³ki w terminie nie
d³u¿szym ni¿ 30 dni od daty wp³ywu wniosku okrela
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warunki przy³¹czenia i przekazuje wnioskodawcy wraz
z projektem umowy o przy³¹czenie.
2. Warunki przy³¹czenia wa¿ne s¹ dwa lata od dnia ich
wydania.
3. Warunki przy³¹czenia powinny okrelaæ w szczególnoci:
 miejsce i sposób przy³¹czenia sieci wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy,
 przep³yw obliczeniowy wody lub urz¹dzenia sanitarne i techniczne, w których zu¿ywana jest woda
i odprowadzane s¹ cieki.
Wymagania dotycz¹ce:
a) miejsca zainstalowania wodomierza g³ównego,
b) miejsca zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego,
c) jakoci odprowadzanych cieków.
Termin wa¿noci warunków przy³¹czenia.
§7
1. Umowa o przy³¹czenie w szczególnoci okrela:
 strony zawieraj¹ce umowê,
 zakres prac projektowych i budowlano monta¿owych oraz prac zwi¹zanych z przeprowadzeniem
prób i odbiorów koñcowych, wykonanych przez
strony,
 sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony, oraz kontroli dotrzymywania wymagañ okrelonych w warunkach przy³¹czenia,
 terminy zakoñczenia budowy przy³¹cza, niezbêdnych
prób i odbiorów,
 przewidywany termin rozpoczêcia zaopatrzenia w
wodê i odprowadzanie cieków,
 odpowiedzialnoæ stron za niedotrzymanie warunków umowy o przy³¹czenie.
§8
1. Umowa stanowi podstawê do rozpoczêcia prac projektowych i monta¿owo budowlanych.
2. Wyniki prób i odbiorów s¹ potwierdzone przez strony
w protokó³ach, których wzory okrela Urz¹d Gminy.
§9
1. Je¿eli umowa o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzanie cieków nie stanowi inaczej, odbiorca us³ug odpowiada za zapewnienie niezawodnego dzia³ania posiadanych instalacji i przy³¹czy wodoci¹gowych lub instalacji i przy³¹czy kanalizacyjnych z urz¹dzeniem pomiarowym w³¹cznie.
Rozdzia³ 6
Sposób postêpowania w przypadku
niedotrzymania ci¹g³oci us³ug i odpowiednich
parametrów dostarczanej wody i odprowadzanych
cieków, a w szczególnoci sposoby za³atwiania
reklamacji i wymiany informacji

ska lub uniemo¿liwiaj¹ce wiadczenie us³ug, w szczególnoci gdy:
 z powodu awarii sieci nie ma mo¿liwoci prowadzenia zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania cieków,
 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.
§2
1. Je¿eli strony nie ustali³y w umowie o zaopatrzeniu 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:
 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.
§3
Urz¹d Gminy zobowi¹zany jest do zawiadomienia odbiorców us³ug o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków
z wyprzedzeniem umo¿liwiaj¹cym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym ni¿ 12 miesiêcy.
§4
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
Urzêdu Gminy, listem poleconym lub za pomoc¹ poczty
elektronicznej na adres: e-mail pszczolki @ pszczolki
logonet. pl i rozpatrywane s¹ przez Wójta Gminy
3. Urz¹d Gminy zobowi¹zany jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie za³atwiania reklamacji w
terminie do 14 dni od daty wp³ywu reklamacji.
Rozdzia³ 8
Postanowienia koñcowe
1. Regulamin wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.

§1
1. Urz¹d Gminy zobowi¹zany 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 odprowadzanie
cieków mo¿e nast¹piæ bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy wystêpuj¹ warunki stwarzaj¹ce zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia i rodowi-
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Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na rok
2003.
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Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz 1231;
zmiany Dz.U z 2002 r. Nr 167, poz. 1372) oraz art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany Dz. U.
z 2002 r. Nr 23 poz. 220; Dz. U. z 2002 Nr 113 poz. 984)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1

§3
Zasady wynagradzania cz³onków Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych stanowi¹ za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.

Uchwala siê Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na rok 2003.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Duszyca

§2
Tekst Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych stanowi za³¹cznik nr 1 do
niniejszej uchwa³y.

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr II/20/02
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 11 grudnia 2002 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2003

Lp

I.

Zadania

Sposoby realizacji

Osoby
lub instytucje
odpowieTermin
dzialne
realizacji
za realizacjê
i nadzór

1) Zwiêkszenie dos- 1) Zorganizowanie i prowadzenie punktu
têpnoci pomocy terakonsultacyjnego dla rodzin z problemem
peutycznej i profialkoholowym,
laktycznej dla osób
a w szczególnoci:
uzale¿nionych od al.- a) udzielenie rodzinom, w których wystêpuj¹
koholu i ich rodzin.
problemy alkoholowe pomocy
psychologicznej i prawnej;
b) pokrycie kosztów wyposa¿enia punktu
konsultacyjnego;
c) zakup, opracowanie, wydawanie i zlecanie
druku broszur, biuletynów, ulotek i innych
form s³u¿¹cych oddzia³ywaniom
profilaktycznym;
2) Kierowanie osób realizuj¹cych zadania
gminnego programu na szkolenia i
finansowanie szkoleñ z zakresu profilaktyki,
a w szczególnoci szkolenia dla:
a) Cz³onków GKdsRPA
b) Nauczycieli
c) Szkolenie z zakresu profilaktyki i pomocy
terapeutycznej
d) Pracowników wietlicy socjoterapeutycznej
e) Prowadz¹cych grupy wietlicowe z
elementami terapii i profilaktyki
rodowiskowej
f) Innych osób , które s¹ zaanga¿owane w
dzia³alnoæ profilaktyczn¹
g) Dofinansowanie udzia³u w konferencjach,
sympozjach i innych formach spotkañ oraz
zwrot kosztów przejazdu – zwi¹zanych z
podnoszeniem kwalifikacji – ludzi
pracuj¹cych na rzecz uzale¿nionych i ich
rodzin.

Oczekiwane efekty

1. Umo¿liwienie
wszechstronnej pomocy
rodzinom z problemem
alkoholowym w miejscu
ich zamieszkania
2. Zwiêkszenie liczby osób
odpowiednio
przygotowanych do
udzielania wszechstronnej
pomocy
3. Rozwiniêcie dzia³alnoci
grup samopomocowych
typu AA, Al.-Anon.
GKdsRPA,
Nauczyciele
Pedagodzy,
Pracownicy
GOPS-u,

S³u¿ba
Zdrowia,
Policja

Ca³y rok

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 658

 1984 

3) Wspieranie dzia³alnoci
rodowisk samopomocowych
4) Podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do
zastosowania obowi¹zku leczenia i zlecenie
bieg³emu lekarzowi przeprowadzenia
badania u osoby nadu¿ywaj¹cej alkoholu
celem orzeczenia i wskazania leczenia.
II.

Udzielenie rodzinom 1) Prowadzenie wietlicy socjoterapeutycznej i
w których wystêpuj¹
grup wietlicowych z elementami terapii i
problemy alkoholowe,
profilaktyki rodowiskowej, a w
pomocy psychologiczszczególnoci:
nej i prawnej a w a) zakup materia³ów potrzebnych do realizacji
szczególnoæci
programów terapeutycznych oraz do
ochrona przed przefunkcjonowania wietlicy i grup
moc¹ w rodzinie.
(artyku³y papiernicze, spo¿ywcze,
chemiczne i inne )
b) zatrudnienie pracowników do prowadzenia
grup i wietlic
c) zatrudnienie osób , które wspomagaj¹
dzia³alnoæ wietlicy
d) zatrudnienie opiekunów dzikich boisk oraz
zakup odpowiedniego sprzêtu.
2) Zwiêkszenie dostêpnoci i skutecznoci
zorganizowanych form pomocy
psychologicznej i terapeutycznej dla
cz³onków tych rodzin a w szczególnoci
zatrudnienie: psychologa, logopedy,
terapeuty lub innego specjalisty zwi¹zanego
z profilaktyka problemow¹ )
3) Zwiêkszenie skutecznoci interwencji
prawno –administracyjnych wobec
przemocy i innych zaburzeñ funkcjonowania
powodowanych przez picie alkoholu.
4) Budowanie lokalnej koalicji osób, s³u¿b,
instytucji dzia³aj¹cych przeciw przemocy w
rodzinie.
5) Wspó³praca z innymi instytucjami, które
prowadz¹ dzia³alnoæ profilaktyczn¹ i
terapeutyczn¹.
6) Organizowania lokalnych kampanii
edukacyjnych anga¿uj¹cych znacz¹ce
postacie w gminie z udzia³em lokalnych
mediów

III. Prowadzenie
profilaktycznej
dzia³alnoci
informacyjnej i
edukacyjnej w
szczególnoci dla
dzieci
i m³odzie¿y.

1) Dofinansowanie, koordynacja oraz nadzór i
kontrola realizacji programów
profilaktycznych w poszczególnych
szko³ach dzia³aj¹cych na terenie gminy.
2) Edukacja publiczna – prezentacja w mediach
wiedzy na temat problemów zwi¹zanych z
u¿ywaniem i nadu¿ywaniem alkoholu.
3) Organizacja i finansowanie kampanii
profilaktycznych: lokalnych i udzia³ w
ogólnopolskich promocja imprez
bezalkoholowych i zdrowego stylu ¿ycia
min poprzez: zabawy , festyny, ogniska,
zawody sportowe i inne.
4) Organizacja koncertów dla m³odzie¿y jako
promocja zabawy bez rodków
psychoaktywnych.

GKdsRPA,
Nauczyciele,
Ca³y rok
Pedagodzy,
Pracownicy
wietlic i grup
wietlicowych,
Pracownicy
GOPS-u,
Policja,
S³u¿ba Zdrowia

1. Zwiêkszenie liczby rodzin
objêtych specjalistyczn¹
pomoc¹.
2. Spójnoæ pracy instytucji
powo³anych do pracy na
rzecz osób uzale¿nionych.
3. Rozszerzenie
specjalistycznej pomocy
realizowanej w
instytucjach pomocowych
poza terenem gminy.
4. Zwiêkszenie dostêpu do
informacji na temat
choroby alkoholowej.

1. Objêcie dzia³aniem
profilaktycznym
wszystkich mieszkañców
gminy.
2. Zainteresowanie
m³odzie¿y alternatywnymi
formami spêdzania
wolnego czasu.
3. Promowanie zdrowego
stylu ¿ycia.

5) Wspó³udzia³ w imprezach, akcjach
organizowanych przez szko³ê i inne placówki w
ramach wspó³pracy i integracji
6) Zakup nagród oraz pokrycie kosztów
zwi¹zanych z zakupem niezbêdnych materia³ów
umo¿liwiaj¹cych przeprowadzenie wybranych
imprez profilaktycznych.
7) Wspó³udzia³ w realizacji ró¿nych form
wypoczynku dla dzieci i m³odzie¿y z rodzin
dysfunkcyjnych, a w szczególnoci:
a) Dofinansowanie profilaktycznych i
terapeutycznych obozów dla dzieci i
m³odzie¿y;
b) Inne alternatywne formy zwi¹zane z
wypoczynkiem dzieci i m³odzie¿y z rodzin
dysfunkcyjnych.
8) Prowadzenie szkoleñ sprzedawców i
w³acicieli sklepów handluj¹cych napojami
alkoholowymi.
IV. Prowadzenie kontroli
przestrzegania zasad
obrotu napojami
alkoholowymi,
podejmowanie
interwencji w zwi¹zku
z naruszeniem
przepisów
okreúlonych w art. 13¹
i 15 ustawy oraz
wystêpowania przed
s¹dem w charakterze
oskar¿yciela
publicznego.
V. Wspomaganie
dzia³alnoci instytucji,
stowarzyszeñ s³u¿¹cej
rozwi¹zywaniu
problemów
alkoholowych
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1) Kontrola przestrzegania zasad obrotu
napojami alkoholowymi w sklepach i punktach
gastronomicznych.
2) Wspó³praca z Policj¹ wobec nielegalnego
handlu i ³amania przepisów ustawy.
3) Kontrola przestrzegania zakazu reklamy
napojów alkoholowych.

1) Wspieranie organizacji pozarz¹dowych
zaanga¿owanych w dzia³alnoæ na rzecz
spo³ecznoci lokalnej w profilaktyce
alkoholowej.
2) Tworzenie lokalnych koalicji
trzewociowych
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr II/20/02
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 11 grudnia 2002 r.

Zasady wynagradzania cz³onków
Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych na rok 2003
1. Cz³onkom Gminnej Komisji ds. Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych za wyj¹tkiem radnych Gminy Pszczó³ki przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci 70 z³ brutto za jedno posiedzenie w ramach którego cz³onek komisji:
 opiniuje, inicjuje i nadzoruje wykonanie gminnego
programu profilaktyki,
 opiniuje decyzje o wydawaniu i cofaniu zezwoleñ
na sprzeda¿ alkoholu,
 kontroluje przestrzeganie zasad obrotu napojami alkoholowymi,
 podejmuje dzia³ania zmierzaj¹ce do zastosowania
leczenia u osoby nadu¿ywaj¹cej alkoholu,

GKdsRPA,
Nauczyciele,
Pedagodzy,
Pracownicy
wietlicy i
grup,
Policja

Ca³y rok

GKdsRPA
Policja
Ca³y rok

GKdsRPA

1. Ograniczenie nieletnim
dostêpnoci do alkoholu.
2. Przestrzeganie zasad
sprzeda¿y.

1. Nawi¹zanie wspó³pracy ze
stowarzyszeniami lub innymi
organizacjami dzia³aj¹cymi na
rzecz rozwi¹zywania
Ca³y rok problemów alkoholowych

 przyjmuje skargi dotycz¹ce ³amania prawa w zakresie dystrybucji alkoholu, zak³ócania porz¹dku.
2. Pracownikom Urzêdu Gminy nie przys³uguje wynagrodzenie za posiedzenia, które odbywaj¹ siê w godzinach
pracy.
3. Wynagrodzenie p³atne bêdzie kwartalnie na podstawie
zawartej umowy cywilno-prawnej, po przedstawieniu
protoko³ów posiedzeñ.
3. Cz³onkowie komisji maj¹ prawo do zwortu kosztów
przejazdu zwi¹zanych z udzia³em w szkoleniach, na
zasadach jak rozliczanie delegacji pracowników Urzêdu Gminy.
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§4

UCHWA£A Nr 22/IV/2002
Rady Gminy Krokowa
z dnia 12 grudnia 2002 r.

Powy¿sze stawki nie zawieraj¹ podatku od towarów
i us³ug VAT.

w sprawie ustalenia stawek czynszów dzier¿awnych na
terenie gminy Krokowa.

Upowa¿ania siê Wójta Gminy do obni¿ania w indywidualnych przypadkach stawek minimalnych do 50%.

§5

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 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)
§1
Ustala siê minimalne miesiêczne stawki czynszu dzier¿awnego za 1 m 2 powierzchni u¿ytkowej lokali u¿ytkowych stanowi¹cych w³asnoci gminy Krokowa:
1. Dzier¿awa lokali z przeznaczeniem na prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej  9,25 z³.
2. Dzier¿awa lokali na niezarobkowe cele stowarzyszeñ,
fundacji, owiaty, kultury, nauki, ochrony zdrowia,opieki
spo³ecznej, organizacji spo³ecznych i politycznych 
3,14 z³.
§2
Uchwala siê minimalne stawki czynszu dzier¿awnego
za 1 m 2 gruntów stanowi¹cych w³asnoæ gminy Krokowa:
1. Dzier¿awa gruntów na cele gastronomiczno  handlowe: a/przy dzia³alnoci sezonowej  47,30 z³ rocznie b/przy dzia³alnoci ca³orocznej  2,36 z³ miesiêcznie.
2. Dzier¿awa gruntów na cele us³ugowo  rzemielnicze i produkcyjne  1,83 z³ rocznie.
3. Dzier¿awa gruntów na cele letniskowo-rekreacyjne
 2,39 z³ rocznie.
4. Dzier¿awa gruntów na cele inne ni¿ wymienione w
pkt 1  3  0,81 rocznie.
§3
Ustala siê stawki czynszu dzier¿awnego na dzier¿awê
gruntów na cele produkcji rolnej:
1. Za grunty wydzier¿awione na cele rolne w wysokoci
3% ceny okrelonej w przepisach o sprzeda¿y pañstwowych nieruchomoci rolnych, co wynosi:

II

Roczny czynsz wyra¿ony w dt ¿yta od 1 ha gruntu
I
3,78

II
3,45

IIIa
3,09

IIIb
2,25

IVa
2,10

IVb
1,56

V
0,90

VI
-

VIz
-

dla u¿ytków zielonych:
Okrêg
podatkowy wg.
podatku
rolnego
II

II
3,09

II
2,40

IV
1,74

V
0,90

VI
-

§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Bia³k

660
UCHWA£A Nr III/20/02
Rady Gminy Cewice
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu na dostarczanie wody
i odprowadzanie cieków.
Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2, art. 32 ust. 3 ustawy z
dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) Rada Gminy
uchwala:
§1
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków obowi¹zuj¹cy na obszarze gminy, który stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.
§3

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr III/20/02
Rady Gminy Cewice
z dnia 12 grudnia 2002 r.
REGULAMIN
dostarczania wody i odprowadzania cieków

Roczny czynsz wyra¿ony w dt ¿yta od 1 ha gruntu
I
3,78

Traci moc uchwa³a Nr 237/XXXVIII/2001 z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawek czynszów
dzier¿awnych na terenie gminy Krokowa.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14-stu dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
A. Nowak

dla gruntów ornych:
Okrêg
podatkowy
wg.
podatku
rolnego

§6

VI z
-

2. Za grunty rolne u¿ytkowane bezumownie  dwukrotna
stawka rocznego czynszu wyra¿onego w dt ¿yta od 1
ha gruntu.

Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia
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w wodê oraz zbiorowego odprowadzania cieków realizowanych przez Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gowoKanalizacyjne.
2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodê rozumie siê dzia³alnoæ Przedsiêbiorstwa polegaj¹c¹ na ujmowaniu,
uzdatnianiu i dostarczaniu wody.
3. Przez zbiorowe odprowadzanie cieków rozumie siê
dzia³alnoæ Przedsiêbiorstwa polegaj¹c¹ na odbieraniu, oczyszczaniu i odprowadzaniu cieków.
4. Ilekroæ w Regulaminie niniejszym u¿ywa siê okrelenia:
 ustawa  nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia
07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U.
Nr 72, poz. 747 z pón. zm.),
 przedsiêbiorstwo nale¿y przez to rozumieæ przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne dzia³aj¹ce
na podstawie przepisów o dzia³alnoci gospodarczej oraz gminn¹ jednostkê organizacyjn¹ nie posiadaj¹c¹ osobowoci prawnej prowadz¹c¹ dzia³alnoæ w zakresie zaopatrzenia w wodê oraz zbiorowego odprowadzania cieków,
 Gmina  nale¿y przez to rozumieæ Gminê Cewice,
 przy³¹cze wodoci¹gowe  nale¿y przez to rozumieæ
odcinek przewodu ³¹cz¹cego sieæ wodoci¹gow¹ z
wewnêtrzn¹ instalacj¹ wodoci¹gow¹ w nieruchomoci Odbiorcy us³ug wraz z zaworem za wodomierzem g³ównym,
 przy³¹cze kanalizacyjne  nale¿y przez to rozumieæ
odcinek przewodu ³¹cz¹cego wewnêtrzn¹ instalacjê
kanalizacyjn¹ w nieruchomoci Odbiorcy us³ug z
sieci¹ kanalizacyjn¹ za pierwsz¹ studzienk¹ licz¹c od
strony budynku, a w przypadku jej braku od granicy
nieruchomoci,
 sieæ  nale¿y przez to rozumieæ przewody wodoci¹gowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urz¹dzeniami, którymi dostarczana jest woda, lub którymi odprowadzane s¹ cieki, bêd¹ce w posiadaniu
Przedsiêbiorstwa,
 wodomierz  oznacza wodomierz g³ówny usytuowany w miejscu okrelonym w warunkach technicznych wydawanych przez Przedsiêbiorstwo,
 Odbiorca  ka¿dy, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków na podstawie zawartej umowy z Przedsiêbiorstwem.
§2
Przedsiêbiorstwo wykonuje swoj¹ dzia³alnoæ w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodê lub zbiorowego odprowadzania cieków
udzielone decyzj¹ Wójta Gminy Cewice.
§3
Dostarczanie wody lub odprowadzanie cieków odbywa siê na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodê lub
(i) odprowadzaniu cieków zawartej miêdzy Przedsiêbiorstwem a Odbiorc¹.
Rozdzia³ II
Zawieranie umów
§4
1. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodê lub odpro-

2.

3.

4.

5.

Dziennik Urzêdowy
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wadzanie cieków nastêpuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomoæ zosta³a przy³¹czona do sieci.
Umowa 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.
Je¿eli nieruchomoæ zabudowana jest budynkiem wielolokalowym lub budynkami, umowa zawierana jest z
w³acicielem budynku lub zarz¹dc¹ nieruchomoci
wspólnej.
Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 3 Przedsiêbiorstwo
zawiera umowy z korzystaj¹cymi z lokali osobami, je¿eli s¹ spe³nione nastêpuj¹ce warunki:
a) wszystkie lokale wyposa¿one s¹ w zainstalowane
wodomierze zgodnie z obowi¹zuj¹cymi warunkami
technicznymi w sposób uzgodniony z Przedsiêbiorstwem
b) mo¿liwy jest odczyt wskazañ wodomierzy
c) wnioskodawca ustala sposób rozliczeñ ró¿nic wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz
zasady ich utrzymania co winien udokumentowaæ
stosownymi zgodami wszystkich lokatorów
d) uzgodniony zosta³ przez strony sposób przerwania
dostarczania wody do lokalu bez zak³ócenia dostaw
w pozosta³ych lokalach.
Przedsiêbiorstwo mo¿e wyraziæ zgodê na zawarcie
umów z korzystaj¹cymi z lokali osobami, o których
mowa w § 4 pkt 2 i 3, równie¿ w przypadku, gdy nie s¹
spe³nione warunki, o których mowa w pkt 4.
§5

1. Umowa mo¿e byæ zawarta na czas nieokrelony lub
okrelony.
2. Umowa winna okrelaæ mo¿liwoæ jej rozwi¹zania w
przypadkach okrelonych przepisami kodeksu cywilnego oraz art. 8 ustawy.
3. Umowa winna dopuszczaæ jej rozwi¹zanie przez Odbiorcê za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek
stron.
4. Rozwi¹zanie lub wyganiêcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiêbiorstwo rodków technicznych uniemo¿liwiaj¹cych dalsze korzystanie z us³ug.
§6
Umowa, o której mowa w § 4 ust. 1, zawiera w szczególnoci postanowienia dotycz¹ce:
1) iloci i jakoci wiadczonych us³ug wodoci¹gowych
lub kanalizacyjnych oraz warunków ich wiadczenia
2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeñ
3) praw i obowi¹zków stron umowy
4) procedur i warunków kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych
5) ustaleñ zawartych w zezwoleniu, o których mowa w
art. 18 ustawy
6) okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoci stron za niedotrzymanie warunków umowy,
w tym warunków wypowiedzenia
§7
W umowach dotycz¹cych odprowadzania cieków
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Przedsiêbiorstwo uwzglêdnia postanowienia wynikaj¹ce
z rozporz¹dzenia ministra w³aciwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie art. 11 ustawy.
Rozdzia³ III
Obowi¹zki Przedsiêbiorstwa
§8
1. Przedsiêbiorstwo ma obowi¹zek zapewniæ zdolnoæ
gminnej sieci wodoci¹gowo- kanalizacyjnej do realizacji dostaw wody i odprowadzania cieków w wymaganej iloci i pod odpowiednim cinieniem w sposób
ci¹g³y i niezawodny.
2. Minimaln¹ i maksymaln¹ iloæ dostarczanej wody oraz
odbieranych cieków Przedsiêbiorstwo i Odbiorca
okrelaj¹ w umowie.
3. Woda do spo¿ycia przez ludzi winna odpowiadaæ jakociowo wymaganiom okrelonym przez Ministra
Zdrowia. Gmina zobowi¹zana jest podejmowaæ dzia³ania w celu doprowadzenia jakoci wody do zgodnoci z normami okrelonymi w przepisach  zgodnie z
przyjêtym programem dzia³añ.
§9
1. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest zapewniæ prawid³ow¹ eksploatacjê urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych oraz dokonywaæ niezbêdnych napraw zgodnie z zawart¹ z Gmin¹ umow¹ dotycz¹c¹ eksploatacji
systemu wodoci¹gowego i kanalizacyjnego. Naprawy
uszkodzeñ wynikaj¹cych z winy Odbiorcy, bêd¹ obci¹¿a³y Odbiorcê.
2. Przedsiêbiorstwo obowi¹zane jest do regularnego informowania Wójta Gminy o jakoci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi.
§ 10
W razie przerwy w dostawie wody przekraczaj¹cej 12
godzin Przedsiêbiorstwo powinno zapewniæ zastêpczy
punkt poboru wody i poinformowaæ Odbiorcê o jego lokalizacji oraz okreliæ zasady korzystania z punktu zastêpczego.
§ 11
O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obni¿eniu jej jakoci
Przedsiêbiorstwo powinno poinformowaæ Odbiorców w
sposób zwyczajowo przyjêty co najmniej dwa dni przed
planowanym terminem.
Rozdzia³ IV
Sposób rozliczeñ
§ 12
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków s¹ prowadzone przez Przedsiêbiorstwo z odbiorcami us³ug na podstawie okrelonych taryf cen i stawek op³at oraz iloci dostarczanej wody
i odprowadzanych cieków.
§ 13
1. Iloæ dostarczanej wody ustala siê na podstawie wodomierza g³ównego
2. W przypadku zawarcia umów z u¿ytkownikami lokali
w budynkach wielolokalowych iloæ dostarczanej wody

ustala siê na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy, z uwzglêdnieniem ró¿nicy wynikaj¹cej pomiêdzy odczytem na wodomierzu g³ównym a sum¹ odczytów z wodomierzy w lokalach.
3. Za dokonywanie odczytów wodomierzy dodatkowych
(podliczników) Przedsiêbiorstwo pobiera op³atê wg stawek ustalonych zarz¹dzeniem dyrektora Przedsiêbiorstwa.
§ 14
W przypadku braku wodomierza iloæ zu¿ytej wody
okrela siê na podstawie przeciêtnych norm zu¿ycia wody
okrelonych zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.
§ 15
W przypadku awarii wodomierza, iloæ pobranej wody
ustala siê na podstawie redniego zu¿ycia wody z okresu
ostatnich 6 miesiêcy.
§ 16
1. Iloæ odprowadzanych cieków ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych.
2. W razie braku urz¹dzeñ pomiarowych iloæ odprowadzanych cieków ustala siê jako równ¹ iloci dostarczonej wody przez Przedsiêbiorstwo z uwzglêdnieniem
poboru wody z innych róde³.
§ 17
W rozliczeniach iloci odprowadzanych 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 dostarczaj¹cego cieki.
§ 18
1. Strony okrelaj¹ w umowie okres obrachunkowy oraz
skutki niedotrzymania terminu zap³aty jak równie¿ sposób uiszczania op³at.
2. Wniesienie przez Odbiorcê reklamacji nie wstrzymuje
obowi¹zku uregulowania nale¿noci.
3. Reklamacja winna byæ rozpatrzona w ci¹gu 14-stu dni.
§ 19
Przy rozliczeniach z Odbiorcami, Przedsiêbiorstwo
obowi¹zane jest stosowaæ taryfê zatwierdzon¹ uchwa³¹
Rady Gminy b¹d wprowadzon¹ w trybie art. 24 ust. 8
ustawy.
§ 20
1. Taryfa zatwierdzona przez Radê Gminy Cewice podlega og³oszeniu w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjêty w terminie do 7-miu dni od dnia jej
zatwierdzenia.
2. Taryfa ustalona w trybie art. 24 ust. 8 ustawy podlega
og³oszeniu w miejscowej prasie w terminie co najmniej
7-miu dni przed wejciem jej w ¿ycie.
§ 21
1. Taryfa obowi¹zuje przez 1 rok.
2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie cieków.
§ 22
Za wodê:
a) pobran¹ z publicznych studni i zdrojów ulicznych
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b) zu¿yt¹ do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpo¿arowe
c) zu¿yt¹ do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.
Przedsiêbiorstwo obci¹¿a Gminê na podstawie cen
i stawek ustalonych w taryfie.
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§ 28

Przedsiêbiorstwo winno reagowaæ mo¿liwie niezw³ocznie na zg³oszone reklamacje.
§ 29

Rozdzia³ V
Warunki przy³¹czenia do sieci

O przewidywanych zak³óceniach w realizacji us³ug zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania cieków Przedsiêbiorstwo winno uprzedziæ Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjêty.

§ 23

§ 30

1. Przy³¹czenie nieruchomoci do sieci wodoci¹gowej lub
kanalizacyjnej odbywa siê na wniosek osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie.
2. Przedsiêbiorstwo po otrzymaniu wniosku wydaje warunki techniczne na przy³¹czenie nieruchomoci w terminie do 14 dni od otrzymania wniosku.
3. W warunkach technicznych Przedsiêbiorstwo okreli
miejsce, sposób pod³¹czenia do sieci wodoci¹gowej,
koniecznoæ wykonania dokumentacji technicznej oraz
materia³y jakie nale¿y u¿yæ do wykonania robót.
4. Odbiorca na swój koszt wykona dokumentacjê techniczn¹ zgodn¹ z wydanymi przez Przedsiêbiorstwo warunkami technicznymi.
5. Przed podpisaniem umowy na dostawê wody lub odprowadzenie cieków Przedsiêbiorstwo dokonuje odbioru wykonanego przy³¹cza pod wzglêdem spe³nienia warunków technicznych.
6. Przedsiêbiorstwo rozpoczyna dostawê wody lub odprowadzenie cieków nie póniej ni¿ w ci¹gu 7 dni od
dnia podpisania umowy lub w innym terminie uzgodnionym z Odbiorc¹.

Po zrealizowaniu przez Gminê programu poprawy jakoci wody, w przypadku obni¿enia jakoci dostarczonej
wody Odbiorcy przys³ugiwa³ bêdzie upust udzielony przez
Przedsiêbiorstwo.

§ 24

Przedsiêbiorstwo mo¿e odci¹æ dostawê wody lub zamkn¹æ przy³¹cze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach okrelonych w art. 8 ustawy

Realizacjê budowy przy³¹cza oraz studni wodomierzowej lub pomieszczeñ przewidzianych do lokalizacji wodomierza g³ównego jak równie¿ urz¹dzeñ pomiarowych
odprowadzanych cieków zapewnia na w³asny koszt osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci
wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej.
§ 25
1. Je¿eli umowa o dostarczenie wody lub odprowadzanie cieków nie stanowi inaczej Odbiorca odpowiada
za zapewnienie niezawodnego dzia³ania posiadanych
instalacji i przy³¹czy wodoci¹gowych lub instalacji
i przy³¹czy kanalizacyjnych z urz¹dzeniem pomiarowym
w³¹cznie.
2. Wodomierze poza wodomierzem g³ównym s¹ czêci¹
instalacji wewnêtrznej i ich monta¿, utrzymanie oraz legalizacja obci¹¿a eksploatora instalacji.
Rozdzia³ VI
Obs³uga i prawa Odbiorcy us³ug
§ 26
Przedsiêbiorstwo winno zapewniæ Odbiorcom nale¿yty poziom us³ugi a szczególnie winno wyodrêbniæ stanowisko pracy do spraw obs³ugi klienta.

Rozdzia³ VII
Prawa Przedsiêbiorstwa
§ 31
Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ przy³¹czenia do
sieci, jeli przy³¹cze zosta³o wykonane bez uzyskania zgody Przedsiêbiorstwa b¹d zosta³o wykonane niezgodnie
z wydanymi warunkami technicznymi.
§ 32
Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ zawarcia umowy na dostawê wody lub odprowadzenie cieków, gdy
wnioskodawca nie spe³ni warunków okrelonych w art.
6 ustawy.
§ 33

§ 34
Przedsiêbiorstwo mo¿e odmówiæ ponownego zawarcia umowy na dostawê wody lub odprowadzania cieków, jeli nie zosta³y usuniête przeszkody bêd¹ce przyczyn¹ zaniechania wiadczenia us³ug.
§ 35
Uprawnieni przedstawiciele Przedsiêbiorstwa maj¹
prawo wstêpu na teren nieruchomoci lub do pomieszczeñ ka¿dego, kto korzysta z us³ug, w celu przeprowadzenia kontroli urz¹dzenia pomiarowego, wodomierza
g³ównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach
i dokonania odczytu ich wskazañ, dokonania badañ i pomiarów, przeprowadzenia przegl¹dów i napraw urz¹dzeñ
posiadanych przez Przedsiêbiorstwo, a tak¿e sprawdzenia iloci i jakoci cieków wprowadzanych do sieci.
Rozdzia³ VIII
Obowi¹zki odbiorców us³ug
§ 36

§ 27

Zamierzaj¹cy korzystaæ z us³ug zaopatrzenia w wodê
lub odprowadzania cieków winien wyst¹piæ z wnioskiem
o zawarcie umowy do Przedsiêbiorstwa

Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do udzielenia na
¿yczenie klienta lub z w³asnej inicjatywy pe³nej informacji dotycz¹cej realizacji us³ugi a przede wszystkim informacji taryfowych.

Odbiorca winien zapewniæ niezawodne dzia³anie wodomierzy i urz¹dzeñ pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi

§ 37

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 660, 661
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lub skutkami niskich temperatur a tak¿e prawid³owe utrzymanie studzienki czy te¿ pomieszczenia, w którym s¹ zamontowane oraz przed dostêpem osób nieuprawnionych.
§ 38
Odbiorca us³ug zobowi¹zany jest do natychmiastowego powiadomienia przedsiêbiorstwa o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza g³ównego lub urz¹dzenia pomiarowego w tym o zerwaniu plomby.
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UCHWA£A Nr 24/III/2002
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu miasta i gminy na 2003
rok.

Odbiorca zobowi¹zany jest do powiadomienia Przedsiêbiorstwa o zmianach w³asnociowych nieruchomoci
lub zmianach u¿ytkowych lokalu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591, t.j. z pón. zm.) oraz art. 48 ust. 1 pkt 1,
art. 110, 124 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z pón.
zm.), uchwala siê co nastêpuje:

§ 40

§1

§ 39

Odbiorca winien powiadomiæ Przedsiêbiorstwo o
wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnêtrznej, które mog¹ mieæ wp³yw na dzia³anie sieci.
§ 41
Dostarczaj¹cy cieki zobowi¹zany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiêbiorstwa o zrzutach
awaryjnych lub zmianie jakoci cieków odbiegaj¹cych
od warunków umowy.
§ 42
Odbiorca jest zobowi¹zany do terminowego regulowania nale¿noci za dostawê wody i odprowadzanie cieków.
§ 43
Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarowaæ
wod¹ i u¿ywaæ j¹ zgodnie z przeznaczeniem.
§ 44
Odbiorcy us³ug zobowi¹zani s¹ do korzystania z zaopatrzenia w wodê i odprowadzenia cieków w sposób
zgodny z przepisami ustawy i nie powoduj¹cy pogorszenia jakoci us³ug wiadczonych przez przedsiêbiorstwo
oraz nie utrudniaj¹cy dzia³alnoci Przedsiêbiorstwa, a 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) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie
powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
3) poinformowania Przedsiêbiorstwa o w³asnych ujêciach wody, w celu prawid³owego ustalania op³at
za odprowadzanie cieków,
4) wykorzystania wody z sieci wodoci¹gowej oraz korzystania z przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie w
celach okrelonych w wydanych warunkach przy³¹czenia sieci.

1. Uchwala siê dochody bud¿etu miasta i gminy na 2003 r.
w wysokoci 28.300.036
w tym:
1) Wp³ywy z podatków ustalonych i pobieranych na
podstawie odrêbnych ustaw
6.027.348
a) rolnego
1.936.473
b) od nieruchomoci
3.599.159
c) od rodków transportowych
165.000
d) od posiadania psów
24.716
e) od dzia³alnoci gospodarczej z karty podatkowej
135.000
f) od spadków i darowizn
7.000
g) od czynnoci cywilnoprawnych
160.000
2) Wp³ywy z op³at
415.000
a) skarbowej
170.000
b) targowej
75.000
c) administracyjnej
10.000
d) z tytu³u wydanych zezwoleñ na sprzeda¿ alkoholu
160.000
3) Udzia³y w podatkach stanowi¹cych dochody bud¿etu pañstwa
2.220.080
a) podatek dochodowy od osób fizycznych
2.160.080
b) podatek dochodowy od osób prawnych 60.000
4) Dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne
gminy
3.674.803
5) Dochody z maj¹tku gminy
1.186.152
6) Kary i grzywny
2.000
7) Odsetki
130.000
w tym:
a) od nieterminowo regulowanych nale¿noci
115.000
b) od rodków finansowych na rachunkach bankowych
15.000
8) Pozosta³e dochody
5.000
9) Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
4.226.695
w tym:
a) na realizacjê zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej
1.942.480
b) na realizacjê zadañ w³asnych gminy
2.284.215
10) Subwencje z bud¿etu pañstwa
10.412.958
w tym:
a) czêæ podstawowa subwencji ogólnej 1.716.372
b) czêæ owiatowa subwencji ogólnej 7.451.576
c) czêæ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej
1.245.010

Poz. 661, 662
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2. Plan dochodów bud¿etu miasta i gminy na 2003 r. wg
dzia³ów klasyfikacji bud¿etowej stanowi za³¹cznik Nr 1
i 2*.
3. Uchwala siê wydatki bud¿etu miasta i gminy na 2003
rok w wysokoci
34.456.875
w tym:
Dz. 010 Rolnictwo i ³owiectwo
67.229
Dz. 600 Transport i ³¹cznoæ
158.000
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa
3.708.202
Dz. 710 Dzia³alnoæ us³ugowa
48.000
Dz. 750 Administracja publiczna
2.769.055
Dz. 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli, ochrony prawa i s¹downictwa
2.630
Dz. 754 Bezpieczeñstwo publiczne
256.212
Dz. 757 Obs³uga d³ugu publicznego
629.137
Dz. 758 Ró¿ne rozliczenia
50.000
Dz. 801 Owiata i wychowanie
13.702.270
Dz. 851 Ochrona zdrowia
160.000
Dz. 853 Opieka spo³eczna
5.068.130
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.852.486
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
5.143.174
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
718.350
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport
124.000
4. Plan wydatków bud¿etu miasta i gminy na 2003 r. wg
dzia³ów i rozdzia³ów klasyfikacji bud¿etowej stanowi
za³¹cznik Nr 3 i 4*.
§2
ród³em pokrycia deficytu w wysokoci 6.156.839,- s¹
przychody z tytu³u zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów.
§3
Uchwala siê przychody z tytu³u zaci¹gniêtych po¿yczek
i kredytów w wysokoci 6.761.685,-.
§4
Uchwala siê rozchody w wysokoci 604.846,- na sp³atê zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na:
 budowê oczyszczalni zagrodowych w Lubieszewie
158.333
 budowê hali sportowej przy Gimnazjum w Nowym
Dworze Gd.
150.000
 termomodernizacjê budynku Gimnazjum
41.490
 termomodernizacjê budynku ZSP w Kmiecinie
22.216
 budowa bloku dydaktycznego Gimnazjum 122.807
 budowê kanalizacji sanitarnej w miecie
25.000
 inwestycje ciep³ownicze
85.000
§5
Uchwala siê wieloletni plan inwestycji miasta i gminy
wg za³¹cznika Nr 5*.
§6
Uchwala siê przychody i wydatki rodków specjalnych
na 2003 rok wg za³¹cznika Nr 6*.
§7
Uchwala siê przychody i wydatki gminnego funduszu
ochrony rodowiska i gospodarki wodnej na 2003 r. wg
za³¹cznika Nr 7*.
*) Za³¹czniików Nr 1-8 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§8

Uchwala siê prognozê d³ugu miasta i gminy Nowy
Dwór Gd. wg za³¹cznika Nr 8*.
§9
Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta i Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków bud¿etu miasta i gminy
w obrêbie dzia³ów, miêdzy wszystkimi paragrafami.
§ 10
Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta do zaci¹gania po¿yczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku niedoboru w wysokoci 400.000,.
§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
E. Jaremba
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UCHWA£A Nr IV/19/2002
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie bud¿etu miasta na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, e, i, oraz
pkt 10 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220) i art. 109, 116,
119, 124 i 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014; zm. z 1999 r.
Nr 38, poz. 360; Nr 49 poz. 485; Nr 70, poz. 778 i Nr 110,
poz. 1255; z 2000 r. Nr 6, poz. 69; Nr 12, poz. 136; Nr 48,
poz. 550; Nr 95, poz. 1041; Nr 119, poz. 1251 i Nr 122,
poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497; Nr 46, poz. 499;
Nr 88, poz. 961; Nr 98, poz. 1070; Nr 100, poz. 1082;
Nr 102, poz. 1116; Nr 106, poz. 1149; Nr 125, poz. 1368
i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41,poz. 363 i 365,
Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) oraz
art. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach
jednostek samorz¹du terytorialnego w latach 1999-2000
(Dz. U. Nr 150, poz. 983; zm. z 1998 r. Nr 162 poz. 1119;
z 2000 r. Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 39, poz. 459; Nr 55,
poz. 574 oraz Nr 145, poz. 1623)  Rada Miejska w Tczewie, po zasiêgniêciu opinii swej Komisji Finansowo 
Bud¿etowej uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê dochody bud¿etu miasta na 2003 rok w wysokoci  71.896.361 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1* do
niniejszej uchwa³y.
§2
Ustala siê wydatki bud¿etu miasta na 2003 rok w wysokoci  75.558.361 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2* do
niniejszej uchwa³y.

*) Za³¹czniików Nr 1, 2 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 662, 663
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§3
Ustala siê przychody i rozchody bud¿etu miasta na
2003 rok, w tym:
1) przychody w wysokoci  4.412.000 z³,
2) rozchody w wysokoci  750.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3* do niniejszej uchwa³y.
§4
Dochody okrelone w § 1 obejmuj¹ dotacje celowe z
bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ zleconych z zakresu
administracji rz¹dowej w wysokoci  4.751.825 z³ z przeznaczeniem na realizacjê wydatków okrelonych w za³¹czniku Nr 4* niniejszej uchwa³y i uwzglêdnionych w § 2
uchwa³y.

2) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie
przeniesieñ miêdzy paragrafami i rozdzia³ami w obrêbie dzia³u,
3) lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni¿ bank prowadz¹cy obs³ugê bud¿etu miasta.
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Biuletynie Informacyjnym Panorama Miasta oraz publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Z. Drewa

§5
Ustala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych w wysokoci 330.000 z³
z przeznaczeniem na realizacjê zadañ okrelonych w
gminnym programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
§6
Ustala siê dla zak³adów bud¿etowych i rodków specjalnych:
1) przychody w wysokoci  4.171.950 z³
w tym:
dotacje z bud¿etu miasta  2.220.000 z³
2) wydatki w wysokoci  4.159.450 z³
w tym:
wp³aty do bud¿etu  
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5* do niniejszej uchwa³y.
§7
Ustala siê ogóln¹ kwotê dotacji przedmiotowych dla
zak³adów bud¿etowych w wysokoci 2.220.000 z³ oraz
ich zakres, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6* do niniejszej
uchwa³y.
§8
1. Okrela siê wydatki zwi¹zane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrêbnieniem rodków na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7* do niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê wykaz zadañ inwestycyjnych na 2003 rok w
wysokoci 6.294.000 z³ w szczegó³owoci okrelonej
w za³¹czniku Nr 8* do niniejszej uchwa³y.
§9
Prognozuje siê ³¹czn¹ kwotê d³ugu bud¿etu miasta na
dzieñ 31 grudnia 2002 r. w wysokoci 21.000.000 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9* do niniejszej uchwa³y.
§ 10
Zatwierdza siê zestawienie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w wysokoci 430.000 z³, zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 10* do niniejszej uchwa³y.
§ 11
Upowa¿nia siê Prezydenta Miasta do:
1) zaci¹gania zobowi¹zañ, po¿yczek i kredytów na bie¿¹ce finansowanie wydatków w ci¹gu roku do wysokoci 1.000.000 z³,
*) Za³¹czniików Nr 1-10 nie publikuje siê.
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UCHWA£A Nr IV/21/2002 r.
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia zasad usytuowania na terenie
gminy miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.
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 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558
i Nr 113, poz. 984) oraz art. 12 ust. 2 i art. 18 ust. 8 ustawy
z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1231 zm., Nr 167, poz. 1372) Rada Miejska w
Tczewie po zasiêgniêciu opinii, Polityki Spo³ecznej oraz
Dowódcy Garnizonu uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustalaj¹c usytuowanie punktów sprzeda¿y napojów
alkoholowych Prezydent kieruje siê zasad¹ bezpieczeñstwa ludzi i zachowania porz¹dku, warunkami okrelonymi w ustawie o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi, gminnym programem profilaktyki
i rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
§2
1. Miejsca sprzeda¿y i podawania (spo¿ywania) napojów
alkoholowych nie mog¹ byæ usytuowane w:
a) klatkach schodowych, przybudówkach, gara¿ach,
b) barakowozach i przyczepach campingowych, lodziarniach
c) w punktach handlowych i gastronomicznych ze
sprzeda¿¹ towarów przez okienko.
d) w placówkach prowadz¹cych sprzeda¿ wy³¹cznie
towarów przemys³owych,
e) na terenie bazarów i targowisk z wy³¹czeniem placówek gastronomicznych,
f) w pobli¿u terenów rekreacyjnych, placów zabaw,
parków.
§3
1. Placówki i punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych
mog¹ byæ usytuowane w odleg³oci nie powoduj¹cej
zak³óceñ w funkcjonowaniu obiektów szkolnych.
2. Miejsca podawania (spo¿ywania) napojów alkoholowych nie mog¹ byæ ponadto usytuowane w pobli¿u
obiektów sportowych.

 1993 
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3. Podawanie (spo¿ywanie) napojów alkoholowych mo¿e
odbywaæ siê w Ogródkach sezonowych dzia³aj¹cych
przy lokalach gastronomicznych posiadaj¹cych zezwolenie na sprzeda¿ napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spo¿ycia na miejscu, po spe³nieniu wymogów okrelonych w odrêbnych przepisach.
§4
Upowa¿nia siê Stra¿ Miejsk¹ do kontroli przedsiêbiorców w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.
§6
Traci moc Uchwa³a Nr XXXIV/323/2001 Rady Miejskiej
w Tczewie z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc i warunków sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania napojów alkoholowych oraz zasad wydawania
i cofania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych
oraz zmiany niektórych uchwa³. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 79, poz. 981)
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Z. Drewa
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UCHWA£A Nr IV/25/2003
Rady Powiatu Cz³uchowskiego
z dnia 13 lutego 2003 r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Cz³uchowskiego.
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1592 ze zm.)  Rada Powiatu uchwala, co nastêpuje:
§1
W Statucie Powiatu Cz³uchowskiego uchwalonego
uchwa³¹ nr III/10/98 Rady Powiatu Cz³uchowskiego z dnia
22 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 1999 r.
Nr 5 poz. 13 z pón. zm.) wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:
6. w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. W sk³ad rady powiatu wchodzi 17 radnych.
2. w § 11 ust. 1 wyrazy 2-ch wiceprzewodnicz¹cych
zastêpuje siê wyrazami jednego wiceprzewodnicz¹cego.
3. w § 38 po wyrazach Sekretarz komisji  dodaje siê
wyraz rewizyjnej .
4. w § 44:
 ust. 4 i 5 otrzymuj¹ brzmienie:
4. Radny jest zobowi¹zany byæ cz³onkiem co najmniej dwóch komisji sta³ych.
5. Radny mo¿e byæ przewodnicz¹cym tylko jednej
komisji sta³ej.
 dotychczasowy ust. 5 oznacza siê jako ust. 6.
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5. w § 52 ust. 2 wyraz czterech zastêpuje siê wyrazem
dwóch.
6. w § 58 ust. 4 po wyrazie przewodnicz¹cy dodaje siê
wyrazy lub zastêpca przewodnicz¹cego.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu Cz³uchowskiego
E. Dmytryszyn

665
UCHWA£A Nr IV/22/2003
Rady Gminy Tuchomie
dnia 21 lutego 2003 r.
w sprawie Statutu Gminy Tuchomie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 i art. 40 ust. 2
pkt 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Gminy Tuchomie stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr r XIV/117/96 Rady Gminy Tuchomie z dnia 26 kwietnia 1996 r. w sprawie Statutu Gminy
Tuchomie (Dz.Urz. Woj. S³upskiego Nr 22, poz. 81); zm.
Nr X/87/99 z dnia 29 grudnia 1999 r. (Dz.Urz. Woj. Pomorskiego Nr 35, poz. 213); Nr XX/159/2001 z dnia 3 sierpnia
2001 r. (Dz.Urz. Woj. Pomorskiego Nr 86, poz. 1103).
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Szultk
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr IV/22/2003
Rady Gminy Tuchomie
z dnia 21 lutego 2003 r.
STATUT GMINY TUCHOMIE
Rozdzia³ I. Postanowienia ogólne
§1
Statut Gminy Tuchomie okrela:
1) ustrój Gminy Tuchomie,
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2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udzia³u przewodnicz¹cych tych jednostek w pracach rady gminy,
3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Gminy Tuchomie oraz jej komisji,
4) tryb pracy Wójta Gminy Tuchomie,
5) zasady dzia³ania klubów radnych Rady Gminy Tuchomie,
6) zasady dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej
komisji i Wójta Gminy Tuchomie oraz korzystania z
nich,
7) uprawnienia jednostek pomocniczych do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach bud¿etu gminy.
§2
Ilekroæ w niniejszym statucie jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê Tuchomie,
2) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Tuchomie,
3) komisji  nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Gminy Tuchomie,
4) Komisji Rewizyjnej  nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Gminy Tuchomie,
5) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Tuchomie,
6) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Tuchomie.
Rozdzia³ II. Gmina
§3

§7
Siedzib¹ organów Gminy jest miejscowoæ Tuchomie.
Rozdzia³ III. Jednostki pomocnicze Gminy
§8
1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada
w drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych
zasad:
1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia lub podzia³u jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru,
który ta jednostka obejmuje lub ma obejmowaæ, albo
organy Gminy,
2) utworzenie, po³¹czenie lub podzia³ jednostki pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, których tryb okrela Rada odrêbn¹ uchwa³¹,
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Wójt
w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien
 w miarê mo¿liwoci  uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi
spo³eczne.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê odpowiednio ust. 1.
§9
Uchwa³y, o jakich mowa w § 8 ust. 1 powinny okrelaæ
w szczególnoci:
1) obszar,
2) granice,
3) siedzibê w³adz,
4) nazwê jednostki pomocniczej.

1. Gmina jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji ¿ycia publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym,
stanowi¹ gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje zbiorowe cele poprzez swe organy oraz poprzez udzia³ w referendum.

1. Jednostki pomocnicze gminy mog¹ prowadziæ gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.
2. Rada corocznie okrela wydatki jednostek pomocniczych (w uk³adzie dzia³ów i rozdzia³ów klasyfikacji bud¿etowej) w uchwale bud¿etowej.

§4

§ 11

1. Gmina po³o¿ona jest w Powiecie Bytowskim, w Województwie Pomorskim, i obejmuje obszar 10647 ha.
2. Granice terytorialne Gminy okrela mapa, stanowi¹ca
za³¹cznik nr 1 do Statutu.
3. W Gminie tworzone s¹ jednostki pomocnicze: so³ectwa.
4. Wykaz jednostek pomocniczych (so³ectw) stanowi za³¹cznik Nr 2 do Statutu.

Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów
Gminy na zasadach okrelonych w statutach tych jednostek.
§ 12

§5
1. W celu wykonywania swych zadañ Gmina tworzy jednostki organizacyjne.
2. Wójt prowadzi wykaz gminnych jednostek organizacyjnych.
§6
1. Herbem Gminy jest znak przedstawiaj¹cy rycerza na
zielono  niebieskim tle, przyjêty uchwa³¹ Rady Gminy
Nr XL/236/94 z dnia 27 maja 1994 r. Wzór herbu okrela za³¹cznik Nr 3 do Statutu.
2. Zasady u¿ywania herbu Gminy okrela Rada w odrêbnej uchwale.

§ 10

1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki pomocniczej mo¿e uczestniczyæ w sesjach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest umo¿liwiæ
uczestnictwo w sesjach Rady przewodnicz¹cemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
3. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki pomocniczej mo¿e zabieraæ g³os na sesjach, nie ma jednak prawa do udzia³u w g³osowaniu.
Rozdzia³ IV. Organizacja wewnêtrzna Rady
§ 13
1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 radnych.
§ 14
1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje oraz

 1995 

Poz. 665

przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwa³y
Rady.
2. Wójt i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady, której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
§ 15
1. Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:
1) Przewodnicz¹cy,
2) jeden Wiceprzewodnicz¹cy,
3) Komisja Rewizyjna,
4) inne komisje sta³e,
5) dorane komisje do okrelonych zadañ.
2. Komisje, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 Rada powo³uje w odrêbnych uchwa³ach, okrelaj¹c ich nazwê,
sk³ad i zakres dzia³ania.
§ 16
1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego
dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
3. Czynnoci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji obejmuj¹:
1) okrelenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji
nowo wybranej rady,
2) przygotowanie projektu porz¹dku obrad.
§ 17
Przewodnicz¹cy Rady w szczególnoci:
zwo³uje sesje Rady,
przewodniczy obradom,
sprawuje policjê sesyjn¹,
kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami
uchwa³,
6) podpisuje uchwa³y Rady,
7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych do
wykonywania przez radnych ich mandatu.
1)
2)
3)
4)
5)

§ 18
Pod nieobecnoæ Przewodnicz¹cego jego zadania wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy.
§ 19
Przewodnicz¹cy Rady koordynuje z ramienia Rady prace komisji Rady.
§ 20
Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia Wójt.
Rozdzia³ V. Tryb pracy Rady
1. Sesje Rady
§ 21
1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa³
sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okrelone w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych ustawach,
a tak¿e w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
2. Oprócz uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje  zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê do
okrelonego postêpowania,
3) stanowiska  zawieraj¹ce owiadczenie w okrelonej sprawie,
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4) apele  zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania
adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcia inicjatywy czy zadania,
5) opinie  zawieraj¹ce owiadczenia wiedzy oraz oceny.
3. Do postanowieñ proceduralnych, deklaracji, stanowisk,
apeli i opinii ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zg³aszania inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania uchwa³.
§ 22
1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwoci¹ potrzebn¹ do wykonania zadañ Rady, nie rzadziej jednak
ni¿ raz na kwarta³.
2. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje przewidziane w planie
pracy Rady.
3. Sesjami zwyczajnymi s¹ tak¿e sesje nie przewidziane
w planie, ale zwo³ane w zwyk³ym trybie.
4. Sesje nadzwyczajne s¹ zwo³ywane w przypadkach
przewidzianych w ustawie.
2. Przygotowanie sesji
§ 23
1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w
tym projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych
punktów porz¹dku obrad.
3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych powiadamia siê radnych najpóniej na 5 dni
przed terminem obrad.
5. Powiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji
powiêconej uchwaleniu bud¿etu i sprawozdania z wykonania bud¿etu przesy³a siê radnym najpóniej na 10
dni przed sesj¹.
6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w
ust. 4 i 5 Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji mo¿e byæ zg³oszony przez radnego tylko na pocz¹tku obrad, przed g³osowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianê porz¹dku obrad.
7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
8. Terminy o jakich mowa w ust. 4 i 5 rozpoczynaj¹ bieg
od dnia nastêpnego po dorêczeniu powiadomieñ i nie
obejmuj¹ dnia odbywania sesji.
§ 24
1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiêgniêciu opinii Wójta ustala listê osób zaproszonych na sesjê.
2. W sesjach Rady uczestnicz¹  z g³osem doradczym 
Sekretarz i Skarbnik Gminy.
3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych kontroli Rady.
3. Przebieg sesji
§ 25
Wójt obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej pomo-
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cy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
§ 26
Przewodnicz¹cy jednostek pomocniczych gminy, osoby zaproszone na sesjê oraz publicznoæ obserwuj¹ca
przebieg sesji zajmuj¹ wyznaczone dla nich miejsca na
sali obrad.
§ 27
Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie w
przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie
obowi¹zuj¹cego prawa.
§ 28
1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodnicz¹cego obrad b¹d radnego,
Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1
Rada mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu
na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³aciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich
zakoñczeniem, odnotowuje siê w protokóle.
§ 29
1. Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach ustalanych w planie pracy rady lub w terminach okrelonych
przez Przewodnicz¹cego Rady.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych,
o jakich mowa w § 22 ust. 4.
§ 30
1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecnoci co
najmniej po³owy swego ustawowego sk³adu.
2. Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba
radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia
Rady spadnie poni¿ej po³owy sk³adu; jednak¿e Rada
nie mo¿e wówczas podejmowaæ uchwa³ ani dzia³aæ w
innych formach okrelonych w § 21 ust. 2 pkt 2  5.
§ 31
Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
Rady.
§ 32
1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram sesjê Rady
Gminy Tuchomie.
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad.
§ 33
Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia pytanie
o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku obrad.
§ 34
Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
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1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) informacjê Przewodnicz¹cego o z³o¿onych interpelacjach i odpowiedziach na nie udzielonych,
3) sprawozdanie z dzia³alnoci Wójta w okresie miêdzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,
4) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub projektów innych
aktów, o których mowa w § 21 ust. 2 pkt 2  5,
5) zapytania radnych,
6) odpowiedzi na zapytania radnych,
7) wolne wnioski i informacje.
§ 35
1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 34 pkt 3 sk³ada Wójt.
2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
§ 36
1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Wójta.
2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce zeñ pytania.
4. Interpelacje sk³ada siê w formie pisemnej na rêce Przewodnicz¹cego Rady; Przewodnicz¹cy niezw³ocznie
przekazuje interpelacjê adresatowi.
5. Odpowied na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej, niezw³ocznie, nie póniej jak w terminie 21 dni
 na rêce Przewodnicz¹cego Rady i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê.
6. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Wójt lub w³aciwe
rzeczowo osoby, upowa¿nione do tego przez Wójta.
7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady o nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.
8. Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych
interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbli¿szej sesji Rady, w ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.
§ 37
1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych problemów Gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formu³owane s¹ ustnie, w trakcie sesji Rady
lub pisemnie.
3. Jeli bezporednia odpowied na zapytanie nie jest
mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. Paragraf 36 ust. 5, 6 i 7 stosuje siê odpowiednio.
§ 38
1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusje nad
ka¿dym z punktów.
2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ; w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹.
3. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia
Przewodnicz¹cego Rady.
4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.
5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie
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bêd¹cej radnym, a w szczególnoci Wójtowi oraz osobom uczestnicz¹cym w obradach z g³osem doradczym.
§ 39
1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad.
2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ, a
w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ
mówcê do rzeczy.
3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy
Rady przywo³uje radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku mo¿e odebraæ mu g³os,
nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokóle.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publicznoci.
5. Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci, które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami
zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§ 40
Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje
do protokó³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o
tym Radê.
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3. Po rozpoczêciu procedury g³osowania, do momentu
zarz¹dzenia g³osowania, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
udzieliæ radnym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.
§ 44
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy Rady
koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê Zamykam sesjê
Rady Gminy Tuchomie.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
§ 45
1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjêcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ
tylko w drodze odrêbnej uchwa³y.
§ 46
1. Pracownik Urzêdu Gminy, wyznaczony przez Wójta, w
uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza z ka¿dej sesji protokó³.
2. Przebieg sesji mo¿e byæ nagrywany na tamê magnetofonow¹, któr¹ przechowuje siê do czasu podjêcia
uchwa³y o jakiej mowa w § 34 pkt 1.
§ 47

1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoci zainteresowanego. Rada mo¿e jednak postanowiæ inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecnoci zainteresowanego na sesji.

1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej przebieg.
2. Protokó³ z sesji powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej
rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery
uchwa³, imiê i nazwisko przewodnicz¹cego obrad
i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z
ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
4) odnotowanie przyjêcia protokó³u z poprzedniej sesji,
5) ustalony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ
albo ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿ uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie
faktów zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
7) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
g³osów: za, przeciw i wstrzymuj¹cych oraz g³osów niewa¿nych,
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego do treci uchwa³y,
9) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.

§ 43

§ 48

1. Po zabraniu g³osu przez wszystkich zg³oszonych Przewodnicz¹cy Rady zamyka dyskusjê. W razie potrzeby
zarz¹dza przerwê w celu umo¿liwienia w³aciwej Komisji lub Wójtowi ustosunkowania siê do zg³oszonych
w czasie debaty wniosków, a jeli zaistnieje taka koniecznoæ  przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna procedurê g³osowania.

1. W trakcie obrad, nie póniej ni¿ na najbli¿szej sesji radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do protokó³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy Rady po wys³uchaniu protokolanta lub
przes³uchaniu tamy magnetofonowej z nagraniem
przebiegu sesji.
2. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzglêdniony, wnioskodawca mo¿e wnieæ sprzeciw do Rady.
3. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przyjêciu protokó³u z

§ 41
1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹
w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególnoci dotycz¹cych:
1) stwierdzenia quorum,
2) zmiany porz¹dku obrad,
3) ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
4) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
5) zarz¹dzenia przerwy,
6) odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
7) przeliczenia g³osów,
8) przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod
dyskusjê po dopuszczeniu jednego g³osu za i jednego g³osu przeciw wnioskowi, po czym poddaje sprawê pod g³osowanie.
§ 42
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poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim
mowa w ust. 2.

2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomoci zale¿nie od ich treci.

§ 49
1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz
odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych
przez Radê uchwa³ lub innych dokumentów, o których
mowa w § 21 ust. 2, usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce
Przewodnicz¹cego Rady.
2. Uchwa³y Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Wójtowi najpóniej w ci¹gu 7 dni od dnia zakoñczenia sesji.

5. Procedura g³osowania
§ 56
W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§ 57

4. Uchwa³y

1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodnicz¹cy obrad, przelicza oddane g³osy za, przeciw
i wstrzymuj¹ce siê, sumuje je i porównuj¹c z list¹ radnych obecnych na sesji, wzglêdnie ze sk³adem lub ustawowym sk³adem rady, nakazuje odnotowanie wyników
g³osowania w protokole sesji.
3. Do przeliczenia g³osów Przewodnicz¹cy obrad mo¿e
wyznaczyæ radnych.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.

§ 51

§ 58

1. Uchwa³y, o jakich mowa w § 21 ust. 1, a tak¿e deklaracje, stanowiska, apele i opinie, o jakich mowa w § 21
ust. 2 s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.

1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ kart
ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy czym ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja
Skrutacyjna z wy³onionym sporód siebie przewodnicz¹cym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania i je przeprowadza.
3. Liczba kart do g³osowania musi byæ równa liczbie radnych obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.
5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.

§ 50
1. Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ, wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik Urzêdu
Gminy w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych Przewodnicz¹cemu Rady.

§ 52
1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy z radnych
oraz Wójt, chyba ¿e przepisy prawa stanowi¹ inaczej.
2. Projekty uchwa³ przygotowuje Wójt.
3. Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarê potrzeby okrelenie ród³a sfinansowania
realizacji uchwa³y,
5) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y,
6) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wejcia w ¿ycie uchwa³y.
4. Projekt uchwa³y powinien zostaæ przed³o¿ony Radzie
wraz z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê podjêcia uchwa³y oraz informacjê o skutkach
finansowych jej realizacji.
5. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodnoci z
prawem przez radcê prawnego lub adwokata.
§ 53
Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób
zwiêz³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich powszechnym znaczeniu.
§ 54.
1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady, o ile
ustawy nie stanowi¹ inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.
§ 55
1. Wójt ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w rejestrze
uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady.

§ 59
1. W przypadkach okrelonych w ustawach przeprowadza siê g³osowanie imienne.
2. Tryb g³osowania ka¿dorazowo ustala Rada.
§ 60
1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wniosku pod
g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹
treæ wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by³a
przejrzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci co do
intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, jeli mo¿e
to wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi
wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy rozstrzyga Rada w drodze g³osowania.
3. 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 poddaje pod g³osowanie zamkniêcie listy kandydatów, a
nastêpnie zarz¹dza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pimie.
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§ 61

1. Je¿eli oprócz wniosku o podjêcie uchwa³y w danej
sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzucenie tego
wniosku, w pierwszej kolejnoci Rada g³osuje nad
wnioskiem o odrzucenie wniosku o podjêcie uchwa³y.
2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich kolejnoci, z tym, ¿e w pierwszej kolejnoci
Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga o
innych poprawkach  w przypadku w¹tpliwoci rozstrzyga Rada w drodze g³osowania.
3. W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne
poprawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê pod g³osowanie.
4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê
okrelon¹ w § 61 ust. 2.
5. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹cznie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.
6. Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostatniej kolejnoci za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zm.
wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu
uchwa³y.
7. Rada mo¿e odroczyæ g³osowanie, o jakim mowa w ust.
6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjêtych poprawek nie zachodzi sprzecznoæ pomiêdzy
poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.
§ 62
1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a
wiêksz¹ liczbê g³osów za ni¿ przeciw. G³osów
wstrzymuj¹cych siê i niewa¿nych nie dolicza siê do
¿adnej z grup g³osuj¹cych za czy przeciw.
2. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z kilku osób
lub mo¿liwoci, przechodzi kandydatura lub wniosek,
na który oddano liczbê g³osów wiêksz¹ od liczby g³osów oddanych na ka¿d¹ z pozosta³ych.
3. W przypadku jeli wniosek lub kandydatura w trakcie
g³osowania uzyska równ¹ iloæ g³osów za i przeciw
przeprowadza siê ponown¹ dyskusjê, a nastêpnie ponowne g³osowanie. Je¿eli w trakcie ponownego g³osowania liczba g³osów za i przeciw bêdzie równa,
wniosek (kandydaturê) uwa¿a siê za odrzucony.
§ 63
1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza,
¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyska³y co najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych
wa¿nie oddanych g³osów, to znaczy przeciwnych
i wstrzymuj¹cych siê.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego
sk³adu Rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego sk³adu Rady, a zarazem tej po³owie najbli¿sz¹.
3. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy parzystej liczbie
g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub
kandydatur¹ zosta³o oddanych 50% + 1 wa¿nie oddanych g³osów.
4. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy nieparzystej liczbie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

lub kandydatur¹ zosta³a oddana liczba g³osów o 1 wiêksza od liczby pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.
6. Komisje Rady
§ 64
1. Przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji sta³ych
okrela Rada w odrêbnych uchwa³ach.
2. Zakres zadañ oraz czas dzia³ania komisji doranych
okrela Rada w odrêbnych uchwa³ach.
3. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej
Rady, której zasady i tryb dzia³ania przedstawiono w
rozdziale VI Statutu.
§ 65
1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem pracy, przedk³adanym Radzie do zatwierdzenia.
2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
§ 66
1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia
oraz powo³ywaæ wspólne zespo³y problemowe.
2. Za zgod¹ Rady komisje Rady mog¹ podejmowaæ
wspó³pracê z odpowiednimi komisjami rad innych
gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych, a nadto z innymi podmiotami, jeli jest to uzasadnione przedmiotem ich
dzia³alnoci.
3. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je
Radzie.
4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zwo³aæ dodatkowe posiedzenie komisji i nakazaæ z³o¿enie Radzie sprawozdania z dzia³alnoci komisji.
§ 67
1. Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji, wybrany przez cz³onków danej komisji.
2. W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego komisji, pracami komisji kieruje zastêpca przewodnicz¹cego komisji.
§ 68
1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio
przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
§ 69
1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej raz do roku
przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alnoci komisji.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do doranych
komisji powo³anych przez Radê.
§ 70
1. Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co
najmniej po³owy sk³adu komisji.
2. Przy równej liczbie g³osów zasady okrelone w § 62
ust. 3 stosuje siê odpowiednio.
7. Radni
§ 71
Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
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§ 72
1. Radni powinni odbywaæ okresowe spotkania ze swoimi wyborcami w celu przyjêcia od nich skarg, wniosków lub postulatów.
2. Radni mog¹, stosownie do potrzeb, przyjmowaæ Obywateli Gminy w siedzibie Urzêdu Gminy w sprawach
dotycz¹cych Gminy i jej mieszkañców.
§ 73
1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj¹cego
radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy, Rada
mo¿e powo³aæ komisjê doran¹ do szczegó³owego
zbadania wszystkich okolicznoci sprawy.
2. Komisja przedk³ada swoje ustalenia i propozycje na
pimie Przewodnicz¹cemu Rady.
3. Przed podjêciem uchwa³y w przedmiocie wskazanym
w ust. 1 Rada powinna umo¿liwiæ radnemu z³o¿enie
wyjanieñ.
§ 74
1. Wójt wystawia radnym dokument podpisany przez
Przewodnicz¹cego Rady, w którym stwierdza siê pe³nienie funkcji radnego.
2. Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez
nich funkcji radnego.
8. Wspólne sesje z radami
innych jednostek samorz¹du terytorialnego
§ 75
1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radami innych
jednostek samorz¹du terytorialnego, w szczególnoci
dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizuj¹ przewodnicz¹cy rad zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
przewodnicz¹cy lub upowa¿nieni wiceprzewodnicz¹cy zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
§ 76
1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie zainteresowane jednostki samorz¹du terytorialnego, chyba ¿e
radni uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem do obrad.
Rozdzia³ VI. Zasady i tryb dzia³ania
Komisji Rewizyjnej
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
§ 77
1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej, w liczbie 5 do 7 osób,
wybierani s¹ przez Radê. Sk³ad osobowy Komisji Rewizyjnej ustalany jest uchwa³¹ Rady.
2. Odwo³anie cz³onków Komisji nastêpuje na zasadach
okrelonych w ust. 1.
3. W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodz¹: Przewodnicz¹cy, Zastêpca Przewodnicz¹cego oraz pozostali cz³onkowie.
4. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybieraj¹ cz³on-

kowie Komisji ze swego sk³adu. Wybór ten podlega
zatwierdzeniu przez Radê.
5. Zastêpcê Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybieraj¹ cz³onkowie Komisji ze swego sk³adu.
§ 78
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku
nieobecnoci Przewodnicz¹cego, jego obowi¹zki przejmuje Zastêpca Przewodnicz¹cego.
§ 79
1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹czeniu
od udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach, w których
mo¿e powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ lub interesownoæ.
2. w sprawie wy³¹czenia Zastêpcy Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych cz³onków decyduje pisemnie Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.
3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.
4. Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e odwo³aæ
siê na pimie od decyzji o wy³¹czeniu -do Rady  w
terminie 3 dni od daty powziêcia wiadomoci o treci
tej decyzji.
2. Zasady kontroli
§ 80
1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod wzglêdem: legalnoci, gospodarnoci, rzetelnoci, celowoci oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególnoci gospodarkê
finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie bud¿etu Gminy.
§ 81
Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym w
uchwa³ach Rady.
§ 82
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole w zakresie
ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez
Radê.
2. Formê kontroli zapisanych w planie pracy okrela Komisja Rewizyjna.
3. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadzenia kontroli nie objêtej planem, o jakim mowa w ust. 1.
§ 83
1. Rada mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a
tak¿e przerwanie kontroli lub odst¹pienie od poszczególnych czynnoci kontrolnych.
2. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie zakresu i przedmiotu kontroli.
3. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, wykonywane s¹ niezw³ocznie.
4. Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadzenia kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez Radê.
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§ 84

4. Protoko³y kontroli

1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób
umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³alnoci wed³ug kryteriów ustalonych
w § 80 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów zebranych w toku postêpowania kontrolnego.
3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ wykorzystane w szczególnoci: dokumenty, wyniki oglêdzin, zeznania wiadków, opinie bieg³ych oraz pisemne wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych.

§ 89

3. Tryb kontroli
§ 85
1. Kontrole przeprowadzane s¹ na podstawie pisemnego upowa¿nienia, wydanego przez Przewodnicz¹cego
Rady, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot.
2. Zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli okrela Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.
3. Kontroli dokonuj¹ zespo³y kontrolne, sk³adaj¹ce siê co
najmniej z dwóch cz³onków Komisji. Przewodnicz¹cy
Komisji Rewizyjnej wyznacza na pimie kierownika zespo³u kontrolnego, który dokonuje podzia³u czynnoci
pomiêdzy kontroluj¹cych.
4. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowa¿nienia, o którym mowa w
ust. 1 oraz dowody osobiste.
§ 86
1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.
2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Wójta kontroluj¹cy
zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 87
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
zapewniæ warunki i rodki dla prawid³owego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególnoci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych
dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia
kontroli oraz umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi
wykonania czynnoci, o których mowa w ust. 1 i 2, obowi¹zany jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce osoby
kontroluj¹cej pisemnego wyjanienia.
4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych wyjanieñ, tak¿e w przypadkach innych, ni¿ okrelone w ust. 3.
§ 88
Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego
podmiotu.

1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli
 w terminie 7 dni od daty jej zakoñczenia  protokó³
pokontrolny, obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiona i nazwiska kontroluj¹cych,
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,
4) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹,
5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szczególnoci wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzenie nieprawid³owoci w dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte w protokole,
7) datê i miejsce podpisania protoko³u,
8) podpisy kontroluj¹cych i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkê o odmowie podpisania
protoko³u z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski oraz
propozycje co do sposobu usuniêcia nieprawid³owoci stwierdzonych w wyniku kontroli.
§ 90
1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowi¹zany do z³o¿enia  w terminie 7 dni od daty odmowy 
pisemnego wyjanienia jej przyczyn.
2. Wyjanienia, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê na
rêce Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.
§ 91
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ na
rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli
i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê w terminie
7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.
§ 92
Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w czterech egzemplarzach, które  w terminie 3 dni od daty podpisania protoko³u  otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej, Wójt i kierownik kontrolowanego
podmiotu.
5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§ 93
1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwierdzenia roczny plan pracy w terminie do dnia 15 stycznia
ka¿dego roku.
2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
1) przybli¿one terminy odbywania posiedzeñ,
2) przybli¿one terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane kontroli.
3. Rada mo¿e zatwierdziæ jedynie czêæ planu pracy Komisji Rewizyjnej; przyst¹pienie do wykonywania kontroli mo¿e nast¹piæ po zatwierdzeniu planu pracy lub
jego czêci.
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§ 94
1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie  w terminie do dnia
30 stycznia ka¿dego roku  roczne sprawozdanie ze
swojej dzia³alnoci w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
1) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoci wykrytych
w toku kontroli,
3) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê Rewizyjn¹,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych kontroli.
3. Ocenê wykonania bud¿etu Gminy za rok ubieg³y oraz
wniosek w sprawie absolutorium Komisja Rewizyjna
przedk³ada Radzie do koñca marca. Wniosek w sprawie absolutorium Komisja Rewizyjna przesy³a do zaopiniowania w³aciwej Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
4. Poza przypadkiem okrelonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna sk³ada sprawozdanie ze swej dzia³alnoci po podjêciu stosownej uchwa³y Rady, okrelaj¹cej przedmiot
i termin z³o¿enia sprawozdania.

2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych
rodków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania wyp³aty wynagrodzenia ze rodków komunalnych, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej przedstawia
sprawê na posiedzeniu Rady, celem podjêcia uchwa³y
zobowi¹zuj¹cej Wójta do zawarcia stosownej umowy
w imieniu Gminy.
§ 99

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

1. Komisja Rewizyjna mo¿e na zlecenie Rady lub po powziêciu stosownych uchwa³ przez wszystkie zainteresowane komisje, wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich
w³aciwoci rzeczowej.
2. Wspó³dzia³anie mo¿e polegaæ w szczególnoci na wymianie uwag, informacji i dowiadczeñ dotycz¹cych
dzia³alnoci kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zwracaæ siê
do przewodnicz¹cych innych komisji Rady o oddelegowanie w sk³ad zespo³u kontrolnego radnych maj¹cych kwalifikacje w zakresie tematyki objêtej kontrol¹.
4. Do cz³onków innych komisji uczestnicz¹cych w kontroli, prowadzonej przez Komisjê Rewizyjn¹ stosuje siê
odpowiednio przepisy niniejszego rozdzia³u.

§ 95

§ 100

1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarê potrzeb.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej zwo³uje jej posiedzenia w formie pisemnej.
3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, mog¹ byæ zwo³ywane z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej, a tak¿e na pisemny umotywowany wniosek:
1) Przewodnicz¹cego Rady,
2) nie mniej ni¿ 5 radnych,
3) nie mniej ni¿ 2 cz³onków Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na
jej posiedzenie:
1) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze bieg³ych lub ekspertów.
5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mog¹ braæ udzia³
tylko jej cz³onkowie oraz zaproszone osoby.
6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ
protokó³, który winien byæ podpisany przez Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna mo¿e wystêpowaæ do organów
Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli
przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê
Kontroli lub inne organy kontroli.

§ 96

§ 103

1. Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Komisji w g³osowaniu jawnym.
2. W przypadku równej liczby g³osów zasady okrelone
w § 62 ust. 3 stosuje siê odpowiednio.
§ 97
Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt
§ 98
1. Komisja Rewizyjna mo¿e korzystaæ z porad, opinii i ekspertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹zanym z przedmiotem jej dzia³ania.

Rozdzia³ VII. Zasady dzia³ania klubów radnych
§ 101
Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryteriów
przez siebie przyjêtych.
§ 102
1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w
nim udzia³u przez co najmniej trzech radnych.
2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.
3. W zg³oszeniu podaje siê:
1) nazwê klubu,
2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
4. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania, przewodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego
poinformowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.
1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.
§ 104
1. Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.
2. Kluby mog¹ ulegaæ wczeniejszemu rozwi¹zaniu na
mocy uchwa³ ich cz³onków, podejmowanych bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ w obecnoci co najmniej po³owy cz³onków klubu.
3. Kluby podlegaj¹ rozwi¹zaniu uchwa³¹ Rady, gdy liczba ich cz³onków spadnie poni¿ej trzech.
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§ 105

§ 114

Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów, wybierani przez cz³onków klubu.

§ 107

1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji udostêpnia siê w komórce Urzêdu Gminy zajmuj¹cej siê obs³ug¹ Rady, w dniach pracy Urzêdu Gminy, w godzinach
przyjmowania interesantów.
2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Wójta oraz Urzêdu udostêpniane s¹ w poszczególnych komórkach organizacyjnych urzêdu, w dniach i godzinach przyjmowania
interesantów.
3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 s¹ równie¿ dostêpne w wewnêtrznej sieci informatycznej Urzêdu Gminy oraz powszechnie dostêpnych zbiorach danych.

1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia³ania Rady.
2. Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowisko na sesji
Rady wy³¹cznie przez swych przedstawicieli.

Realizacja uprawnieñ okrelonych w § 113 i 114 mo¿e
siê odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy
i w asycie pracownika Urzêdu Gminy.

§ 108

§ 116

Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Wójt obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbêdnym do ich funkcjonowania.

Uprawnienia okrelone w § 113 i 114 nie znajduj¹ zastosowania:
1) w przypadku wy³¹czenia  na podstawie ustaw  jawnoci,
2) gdy informacje publiczne stanowi¹ prawem chronione tajemnice,
3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu
administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi
inaczej.

§ 106.
1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocznego przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmian regulaminów.

Rozdzia³ VIII. Tryb pracy Wójta
§ 109
Wójt wykonuje:
1) uchwa³y Rady,
2) jemu przypisane zadania i kompetencje,
3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie  na
mocy przepisów obowi¹zuj¹cego prawa  nale¿y do
niego,
4) inne zadania okrelone ustawami i Statutem.

§ 115
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§ 110
Wójt uczestniczy w sesjach Rady.
§ 111
Komisje Rady mog¹ ¿¹daæ przybycia Wójta na ich posiedzenie.
Rozdzia³ IX. Zasady dostêpu i korzystania
przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Wójta
§ 112
Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okrelone w
ustawach.
§ 113
Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegaj¹ udostêpnieniu po ich
formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.

zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w Gniewie w okrêgu wyborczym Nr 2
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160,
poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 127,
poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
W zarz¹dzeniu Nr 28/03 Wojewody Pomorskiego z dnia
12 marca 2003 r. w sprawie wyborów uzupe³niaj¹cych
do Rady Miejskiej w Gniewie w okrêgu wyborczym Nr 2
(Dz. Urzêd. Woj. Pom. Nr 39, poz.558) za³¹cznik okrelaj¹cy kalendarz wyborczy otrzymuje brzmienie:

KALENDARZ WYBORCZY
Termin wykonania
czynnoci wyborczej
do 29 marca 2003 r.
do 3 kwietnia 2003 r.
do 18 kwietnia 2003 r.
do godz. 24.00

Treæ czynnoci
- podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy
informacji o granicach okrêgu wyborczego i liczbie radnych wybieranych w okrêgu Nr 2
oraz o siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej
- powo³anie przez Komisarza Wyborczego Miejskiej Komisji Wyborczej dla
przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych w okrêgu wyborczym Nr 2
- zg³aszanie Miejskiej Komisji Wyborczej list kandydatów na radnych wybieranych w
okrêgu wyborczym
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do 27 kwietnia 2003 r.

do 3 maja 2003 r.
do 4 maja 2003 r.
17 maja 2003 r.
18 maja 2003 r.
godz. 6.00-20.00

- powo³anie przez Burmistrza Miasta i Gminy Obwodowej Komisji Wyborczej na czas
przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych,
- podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy
informacji o granicy i numerze obwodu g³osowania oraz o siedzibie Obwodowej Komisji
Wyborczej powo³anej dla przeprowadzenia g³osowania w wyborach uzupe³niaj¹cych
- rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach
kandydatów na radnych wybieranych w wyborach uzupe³niaj¹cych
- sporz¹dzenie spisu wyborców w Urzêdzie Miasta i Gminy
- przekazanie Przewodnicz¹cemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu wyborców
- g³osowanie

.

§2
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i pod-

lega podaniu do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia.
Wojewoda Pomorski
J.R. Kurylczyk
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