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§2

UCHWA£A Nr XXXXIII/310/2002
Rady Gminy w Starym Targu
z dnia 29 kwietnia 2002 r.

Regulamin odprowadzania cieków stanowi za³¹cznik
Nr 1 niniejszej uchwa³y.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud¿etu Gminy za rok 2001 i udzielenia absolutorium Zarz¹dowi Gminy Stary Targ z tego tytu³u.

Regulamin odprowadzania cieków podlega og³oszeniu w miejscowej prasie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r., o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 oraz zgodnie z art. 136 ust. 2 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014) Rada Gminy Stary Targ uchwala, co
nastêpuje:

§3

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Zwi¹zku Komunalnego
Mierzeja
E. Wyrzykowski

§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania bud¿etu
Gminy, bior¹c pod uwagê pozytywn¹ opiniê Komisji Rewizyjnej w przedmiocie wykonania bud¿etu Gminy Stary
Targ i jej wniosek w sprawie udzielenia absolutorium za
rok 2001 oraz dysponuj¹c pozytywna opini¹ Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdañsku, Rada Gminy w Starym
Targu postanawia udzieliæ absolutorium Zarz¹dowi Gminy w Starym Targu z tego tytu³u.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem jej og³oszenia.

699

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Lenartowicz
.

UCHWA£A Nr XIII/9/2002
Zgromadzenia Zwi¹zku Komunalnego Mierzeja w
Stegnie
z dnia 28 sierpnia 2002 r.
w sprawie regulaminu odprowadzania cieków.
Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U.
z 2001 r. Nr 72. poz. 747) Zgromadzenie Zwi¹zku Komunalnego Mierzeja w Stegnie postanawia, co nastêpuje:
§1
Uchwala regulamin odprowadzania cieków, obowi¹zuj¹cy na terenie Gmin Stegna i Sztutowo.

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XIII/9/2002
Zgromadzenia Zwi¹zku
Komunalnego Mierzeja w Stegnie
z dnia 28 sierpnia 2002 r.
REGULAMIN ODPROWADZANIA CIEKÓW
ZAK£ADU KOMUNALNEGO ZWI¥ZKU
KOMUNALNEGO MIERZEJA W STEGNIE
Spis treci:
Rozdzia³
Rozdzia³
Rozdzia³
Rozdzia³
Rozdzia³
Rozdzia³
Rozdzia³
Rozdzia³
Rozdzia³
Rozdzia³
Rozdzia³

I Postanowienia ogólne
II Warunki przy³¹czenia do sieci
III Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów
IV Obowi¹zki Us³ugodawcy
V Obowi¹zki Us³ugobiorcy
VI Odpowiedzialnoæ
VII Sposób rozliczeñ
VIII Prawa Us³ugobiorcy
IX Prawa Us³ugodawcy
X Przepisy karne i pieniê¿ne
XI Postanowienia koñcowe
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1

1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego odprowadzania cieków, realizowanych przez Zak³ad Komunalny
Zwi¹zku Komunalnego Mierzeja w Stegnie, na terenie Gmin Stegna i Sztutowo.
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2. Przez zbiorowe odprowadzanie cieków rozumie siê
dzia³alnoæ Zak³adu Komunalnego Zwi¹zku Komunalnego Mierzeja w Stegnie polegaj¹c¹ na odbiorze
i oczyszczaniu cieków.
3. Ilekroæ w Regulaminie niniejszym u¿ywa siê okrelenia ustawa nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747).
§2
1. Odbiorc¹ us³ug w znaczeniu niniejszego Regulaminu
jest ka¿dy, kto korzysta z us³ug kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego odprowadzania cieków na podstawie zawartej umowy, zwany dalej Us³ugobiorc¹.
2. Us³ugodawc¹ w znaczeniu niniejszego Regulaminu
jest Zak³ad Komunalny Zwi¹zku Komunalnego Mierzeja w Stegnie.
§3
Celem niniejszego Regulaminu jest okrelenie praw
i obowi¹zków Us³ugodawcy i Us³ugobiorcy wynikaj¹cych
z ustawy i innych przepisów wykonawczych oraz okrelenie wzajemnych relacji pomiêdzy Us³ugodawc¹ a w³acicielem lub administratorem instalacji kanalizacyjnej.
§4
Odprowadzanie cieków odbywa siê na podstawie
umowy o odprowadzaniu cieków, zawartej miêdzy Us³ugodawc¹ a Us³ugobiorc¹
Rozdzia³ II
Warunki przy³¹czenia do sieci
§5
1. Przy³¹czenie nieruchomoci do sieci kanalizacyjnej
odbywa siê na wniosek osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie,
2. Us³ugodawca po otrzymaniu wniosku wydaje warunki
techniczne na przy³¹czenie nieruchomoci,
3. Warunkiem przyst¹pienia do wykonania robót przy³¹czeniowych jest wczeniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Us³ugodawc¹,
4. O fakcie przy³¹czeniu obiektu do kanalizacji Us³ugobiorca zobowi¹zany jest w formie pisemnej i trybie
natychmiastowym t.j. 1  2 dniowym powiadomiæ Us³ugodawcê. Powiadomienie bêdzie podstaw¹ do dokonania odbioru wykonanego przy³¹cza pod k¹tem spe³nienia warunków technicznych. Potwierdzeniem spe³nienia warunków technicznych bêdzie podpisany przez
strony protokó³, którego wzór okrela Us³ugodawca.
5. Podstaw¹ do podpisania umowy na odprowadzanie
cieków bêdzie podpisany protokó³ jak w ust. 4
6. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2 ustala Us³ugodawca
§6
1. Wzór wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 6 okrela
za³¹cznik Nr 1 do Regulaminu.
2. Do wniosku, Us³ugobiorca ubiegaj¹cy siê o przy³¹czenie do sieci za³¹cza:
a) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, której dotyczy wniosek,
b) aktualn¹ mapê sytuacyjn¹, okrelaj¹c¹ usytuowanie
nieruchomoci wzglêdem istniej¹cej sieci kanaliza-
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cyjnej oraz innych obiektów i urz¹dzeñ uzbrojenia terenu.
§7
1. Us³ugodawca okrela warunki przy³¹czenia i przekazuje
je wnioskodawcy w terminie nie d³u¿szym ni¿ 14 dni
od dnia z³o¿enia wniosku.
2. Warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne rok od dnia ich wydania
3. Warunki przy³¹czenia okrelaj¹:
a) miejsce i sposób przy³¹czenia sieci kanalizacyjnej z
instalacjami Us³ugobiorcy,
b) miejsce zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego licz¹cego iloæ odprowadzanych cieków,
c) dopuszczaln¹ iloæ i jakoæ odprowadzanych cieków,
d) termin wa¿noci warunków przy³¹czenia.
§8
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
kanalizacyjnej.
§9
Je¿eli umowa na odprowadzenie cieków nie stanowi
inaczej Us³ugobiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego dzia³ania posiadanych instalacji i przy³¹czy kanalizacyjnych z urz¹dzeniem pomiarowym w³¹cznie.
Rozdzia³ III
Szczegó³owe warunki
i tryb zawierania umów z odbiorcami us³ug
§ 10
1. Zawarcie umowy o odprowadzanie cieków nastêpuje z osob¹, której nieruchomoæ zosta³a przy³¹czona
do sieci i która wyst¹pi³a o to z pisemnym wnioskiem.
Podpisanie umowy o odprowadzanie cieków nastêpuje po podpisaniu przez strony protokó³ów okrelonych w § 5 ust. 4 i spe³nieniu warunków odbioru.
2. Umowa mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada tytu³ prawny do korzystania z obiektu budowlanego z
którego odprowadzane s¹ cieki, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z osob¹, która korzysta z nieruchomoci zabudowanej lub niezabudowanej o uregulowanym b¹d nieuregulowanym stanie prawnym.
3. Je¿eli nieruchomoæ zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z w³acicielem
budynku lub zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej.
4. Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 3 Us³ugodawca zawiera umowy z korzystaj¹cymi z lokali osobami, je¿eli
³¹cznie spe³nione s¹ nastêpuj¹ce warunki:
a) wszystkie lokale wyposa¿one s¹ w zainstalowane wodomierze zgodnie z obowi¹zuj¹cymi warunkami technicznymi i w sposób uzgodniony z Us³ugodawc¹,
b) mo¿liwy jest jednoczesny odczyt wodomierzy,
c) wnioskodawca ustala sposób rozliczeñ ró¿nic wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz
zasady ich utrzymania, co winien udokumentowaæ
stosownymi zgodami wszystkich lokatorów,
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d) uzgodniony zosta³ przez strony sposób przerwania
odbioru cieków w lokalu bez zak³ócenia odbioru
cieków z pozosta³ych lokali.
5. Us³ugodawca mo¿e zawrzeæ umowê w szczególnym
przypadku z korzystaj¹cymi z lokali osobami, o których
mowa w ust. 2 i 3 równie¿ w przypadku, gdy nie s¹
spe³nione warunki o których mowa w ust. 4.
§ 11
1. Umowa mo¿e byæ zawarta na czas nieokrelony lub
okrelony.
2. Umowa okrela mo¿liwoæ jej rozwi¹zania w przypadkach okrelonych przepisami kodeksu cywilnego oraz
zaprzestania wiadczenia us³ug na zasadach okrelonych art. 8 ustawy.
3. Umowa dopuszcza jej rozwi¹zanie przez Us³ugobiorcê
za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.
4. Rozwi¹zanie lub wyganiêcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Us³ugodawcê rodków technicznych
uniemo¿liwiaj¹cych dalsze korzystanie z us³ug.
§ 12
Umowa, o której mowa w § 10 ust. 1 zawiera postanowienia dotycz¹ce:
a) iloci i jakoci wiadczonych us³ug kanalizacyjnych
oraz warunków ich wiadczenia,
b) sposobu i terminów rozliczeñ,
c) praw i obowi¹zków stron umowy,
d) procedur i warunków kontroli urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
e) okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoci stron za niedotrzymanie warunków umowy,
w tym warunków wypowiedzenia.
§ 13
W umowach dotycz¹cych odprowadzania cieków
Us³ugodawca uwzglêdnia postanowienia wynikaj¹ce z
rozporz¹dzenia ministra w³aciwego do spraw gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie
art. 11 ustawy.
§ 14
Zmiana Us³ugobiorcy powoduje wyganiêcie dotychczasowej umowy i wymaga zawarcia nowej umowy. Obowi¹zek ten ci¹¿y na nowym Us³ugobiorcy.
§ 15
Integraln¹ czêæ umowy o odprowadzanie cieków stanowi za³¹cznik okrelony w § 6. pkt 1 Regulaminu sk³adany przez Us³ugobiorcê i aktualizowany ka¿dorazowo po
zmianie warunków korzystania z us³ug, okrelaj¹cy rodzaj, iloæ, a w przypadku Us³ugobiorców przemys³owych
równie¿ jakoæ odprowadzanych cieków.
Rozdzia³ IV
Obowi¹zki Us³ugodawcy
§ 16
Us³ugodawca zapewnia zdolnoæ posiadanych urz¹dzeñ kanalizacyjnych do realizacji i odprowadzania cieków w sposób ci¹g³y i niezawodny.
§ 17
Us³ugodawca zapewnia prawid³ow¹ eksploatacjê posiadanej sieci kanalizacyjnej.

§ 18
Miejscem odbioru cieków jest miejsce po³¹czenia sieci
wewnêtrznej instalacji kanalizacyjnej z sieci¹ kanalizacyjn¹ tj. pierwsza studzienka licz¹c od strony budynku a w
przypadku jej braku, granica nieruchomoci lub inne ustalenia zawarte w umowie.
W przypadku Us³ugobiorców posiadaj¹cych rozbudowan¹ sieæ kanalizacyjn¹ lub dodatkowe lokalne obiekty 
przepompownie cieków miejscem odbioru cieków bêdzie granica nieruchomoci lub inne ustalenia zawarte w
umowie.
§ 19
Us³ugodawca zawiadamia Us³ugobiorców o planowanych zmianach warunków technicznych odprowadzania
cieków z co najmniej 12 miesiêcznym wyprzedzeniem,
umo¿liwiaj¹cym dostosowanie instalacji do nowych warunków.
§ 20
Je¿eli strony nie ustali³y w umowie o odprowadzeniu
cieków inaczej, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wymagania w
zakresie udzielania przez Us³ugodawcê informacji i odpowiedzi w zwi¹zku z niedotrzymaniem ci¹g³oci us³ug
i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej cieków.
Udzielenie informacji na ¿¹danie Us³ugobiorców 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.
Rozdzia³ V
Obowi¹zki Us³ugobiorcy
§ 21
Osoba zamierzaj¹ca korzystaæ z us³ug odprowadzania
cieków winna wyst¹piæ z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy do Us³ugodawcy.
§ 22
1. Us³ugobiorca zapewnia niezawodne dzia³anie wodomierzy i urz¹dzeñ pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi, skutkami niskich temperatur, przed dostêpem do
nich osób nieuprawnionych, a tak¿e za prawid³owe
utrzymanie studzienki lub pomieszczenia, w którym s¹
one zamontowane.
2. Us³ugobiorca ponosi odpowiedzialnoæ za szkody
wynik³e z nie wywi¹zywania siê z obowi¹zków okrelonych w pkt 1.
3. Koszty zwi¹zane z naprawami, remontami, konserwacj¹ kanalizacji  przykanalika do miejsca odbioru cieków w w³asnym zakresie ponosi Us³ugobiorca.
§ 23
Us³ugobiorca natychmiast powiadamia Us³ugodawcê
o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza
g³ównego lub urz¹dzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby.
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Us³ugobiorca powiadamia Us³ugodawcê o zmianach
parametrów okrelonych umow¹ dotycz¹cych nieruchomoci i jej u¿ytkowników.

6. Wprowadzania cieków opadowych i wód drena¿owych.
7. Niezidentyfikowanych cieków ze szpitali i sanatoriów
oraz zak³adów weterynaryjnych.

§ 25

§ 30

Us³ugobiorca powiadamia Us³ugodawcê o wszelkich
zamierzonych zmianach technicznych w instalacji wewnêtrznej, które mog¹ mieæ wp³yw na dzia³anie sieci.

Dostawca cieków przemys³owych lub komunalno 
gastronomicznych wprowadzonych do urz¹dzeñ kanalizacyjnych jest obowi¹zany do:
1. Niezw³ocznego powiadomienia Us³ugodawcê o
awarii powoduj¹cej zrzut niebezpiecznych substancji do urz¹dzeñ kanalizacyjnych, w celu podjêcia odpowiednich przedsiêwziêæ zmniejszaj¹cych skutki
awarii.
2. Instalowania niezbêdnych urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych cieki i prawid³owej eksploatacji tych urz¹dzeñ.
3. Umo¿liwienia Us³ugodawcy dostêpu w ka¿dym czasie do miejsc kontroli iloci i jakoci cieków wprowadzanych do tych urz¹dzeñ oraz przeprowadzenia
kontroli sieci i urz¹dzeñ podczyszczania cieków
bêd¹cych w³asnoci¹ Us³ugobiorcy.

§ 26
Dostarczaj¹cy cieki powiadamia natychmiast Us³ugodawcê o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakoci cieków odbiegaj¹cych od warunków umowy.
§ 27
1. Us³ugobiorcy zaliczani do grupy taryfowej Us³ugobiorcy sezonowi zobowi¹zani s¹ do powiadomienia Us³ugodawcy o terminie zaprzestania dzia³alnoci lub terminie opuszczenia lokalu. Informacje te s¹ niezbêdne
w celu spisania wodomierza lub urz¹dzenia pomiarowego i mog¹ byæ udzielone telefonicznie lub osobicie
w biurze Us³ugodawcy.
2. Us³ugobiorca jest zobowi¹zany do terminowego regulowania nale¿noci za odprowadzanie cieków.
§ 28
Us³ugobiorcy zobowi¹zani s¹ do odprowadzania cieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powoduj¹cy pogorszenia jakoci us³ug wiadczonych przez
Us³ugodawcê oraz nie utrudniaj¹cy dzia³alnoci Us³ugodawcy, a w szczególnoci do:
a) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie
powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
b) informowania Us³ugodawcy o w³asnych ujêciach
wody,
c) korzystania z przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie w
celach okrelonych w warunkach przy³¹czenia do
sieci.
§ 29
Zabrania siê Us³ugobiorcy wprowadzania do urz¹dzeñ
kanalizacyjnych:
1. Odpadów sta³ych, które mog¹ powodowaæ zmniejszenie przepustowoci przewodów kanalizacyjnych,
a w szczególnoci ¿wiru, piasku, popio³u, szk³a, wyt³oczyn, dro¿d¿y, szczeciny, cinków skór, tekstyliów,
w³ókien, nawet je¿eli znajduj¹ siê one w stanie rozdrobnionym.
2. Odpadów p³ynnych niemieszaj¹cych siê z wod¹, a
w szczególnoci sztucznych ¿ywic, t³uszczy, lakierów,
mas bitumicznych, smó³ i ich emulsji, mieszanin cementowych.
3. Substancji palnych i wybuchowych, których punkt
zap³onu znajduje siê w temperaturze poni¿ej 85oC,
a w szczególnoci benzyn, nafty, oleju opa³owego,
karbidu, trójnitrotoluenu.
4. Substancji ¿r¹cych i toksycznych, a w szczególnoci mocnych kwasów i zasad formaliny, siarczków,
cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru
i cyjanowodoru.
5. Odpadów i cieków z hodowli zwierz¹t, a w szczególnoci gnojówki, gnojowicy, obornika, cieków z
kiszonek.

Rozdzia³ VI
Odpowiedzialnoæ
§ 31
Us³ugodawca nie ponosi odpowiedzialnoci w przerwach i skutkach w odbiorze cieków z uwagi:
a) niezawinionej przez Us³ugobiorcê awarii sieci kanalizacyjnej na czas niezbêdny do wykonania prac w
celu usuniêcia skutków awarii,
b) zagro¿enia ¿ycia ludzkiego lub mienia,
c) przekroczenia ustalonej iloci zrzucanych cieków
przez Us³ugobiorcê,
d) w przypadku wprowadzonych ograniczeñ w odbiorze cieków o których powiadomiony jest Us³ugobiorca,
e) si³y wy¿szej,
f) w wyniku dzia³añ Us³ugobiorcy.
§ 32
Us³ugodawca nie ponosi odpowiedzialnoci za szkody wynik³e z tytu³u od³¹czenia przy³¹cza Us³ugobiorcy.
W wypadkach prawem przewidzianych, w tym równie¿
za wstrzymanie odbioru cieków spowodowane nie regulowaniem przez Us³ugobiorcê p³atnoci za us³ugi w
terminach oznaczonych w rachunkach.
§ 33
W przypadku zak³óceñ lub przerw pracy oczyszczalni
cieków i sieci kanalizacyjnej za które winê ponosi Us³ugobiorca, Us³ugodawca ma prawo dochodzenia odszkodowañ na zasadach ogólnych za wynik³¹ st¹d szkodê.
Rozdzia³ VII
Sposób rozliczeñ
§ 34
Rozliczenia za zbiorowe odprowadzanie cieków prowadzone s¹ na podstawie okrelonych w taryfach cen
i stawek op³at oraz iloci odprowadzanych cieków.
§ 35
1. Iloæ odprowadzanych cieków ustala siê na podstawie urz¹dzeñ pomiarowych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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2. W razie braku urz¹dzeñ pomiarowych iloæ odprowadzanych cieków ustala siê jako równ¹ iloci wody dostarczonej oraz pobranej z innych róde³ na podstawie
wodomierza.
3. W przypadku zawarcia umowy z u¿ytkownikami lokali
w budynkach wielolokalowych iloæ odprowadzanych
cieków ustalana jest na podstawie urz¹dzenia pomiarowego. W przypadku jego braku na podstawie wodomierza g³ównego.
§ 36
W przypadku braku urz¹dzeñ pomiarowych i wodomierza g³ównego, iloæ odprowadzanych cieków okrela siê
o przeciêtne normy zu¿ycia wody okrelonych zgodnie z
art. 27 ust. 3 ustawy.
§ 37
W przypadku awarii wodomierza w okresie przed sezonem letnim do rozliczeñ stosuje siê rednie zu¿ycie z
ostatnich 3-ch miesiêcy przed awari¹. Natomiast w przypadku awarii w sezonie letnim przyjmowane bêdzie zu¿ycie cieków z poprzedniego roku analogicznego okresu. Sezon letni jest to okres od czerwca do sierpnia.
§ 38
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 warunkach okrelonych przez Us³ugodawcê
i na koszt Us³ugobiorcy.
§ 39
1. Strony okrelaj¹ w umowie okres obrachunkowy oraz
skutki niedotrzymania terminu zap³aty jak równie¿ sposób jej uiszczania.
2. Wniesienie przez odbiorcê reklamacji nie wstrzymuje
obowi¹zku uregulowania naliczonej nale¿noci w terminie okrelonym w umowie.
§ 40
Przy rozliczeniach z Us³ugobiorcami, Us³ugodawca
obowi¹zany jest stosowaæ taryfy zatwierdzone uchwa³¹
przez Zgromadzenie Zwi¹zku Komunalnego Mierzeja w
Stegnie, b¹d wprowadzone w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.
§ 41
Przy rozliczeniach z Us³ugobiorcami, Us³ugodawca
obowi¹zany jest stosowaæ taryfê zatwierdzon¹ uchwa³¹
Zgromadzenia Zwi¹zku Komunalnego Mierzeja w Stegnie, b¹d wprowadzon¹ w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.
§ 42
Taryfy wymagaj¹ og³oszenia w miejscowej prasie, co
najmniej na 7 dni przed ich wejciem w ¿ycie.
§ 43
1. Taryfy obowi¹zuj¹ przez 1 rok.
2. Zmiana taryf nie wymaga zmiany umowy na odprowadzanie cieków.

Rozdzia³ VIII
Prawa Us³ugobiorcy
§ 44
Us³ugodawca na wniosek Klienta udziela informacji dotycz¹cych realizacji us³ugi oraz informacji o obowi¹zuj¹cych taryfach.
§ 45
Us³ugobiorca ma prawo domagaæ siê od Us³ugodawcy odszkodowania w przypadku jednoznacznego stwierdzenia ¿e przyczyn¹ powsta³ej szkody jest wy³¹czna wina
Us³ugodawcy w zwi¹zku z wykonywaniem i eksploatacj¹
urz¹dzeñ kanalizacyjnych.
§ 46
Us³ugobiorca ma prawo domagaæ siê od Us³ugodawcy, w uzasadnionych przypadkach, przeprowadzenia kontroli prawid³owoci wskazañ urz¹dzenia pomiarowego,
wodomierza. Sposób reklamacji okrela umowa. W przypadku potwierdzenia prawid³owoci dzia³añ urz¹dzenia
pomiarowego, wodomierza przez Urz¹d Miar i Wag koszty
przeprowadzenia postêpowania reklamacyjnego ponosi
Us³ugobiorca.
Rozdzia³ IX
Prawa Us³ugodawcy
§ 47
Us³ugodawca mo¿e odmówiæ przy³¹czenia do sieci jeli przy³¹cze zosta³o wykonane bez uzyskania jego zgody, b¹d zosta³o wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi i projektem technicznym.
§ 48
Us³ugodawca mo¿e odmówiæ zawarcia umowy na odprowadzanie cieków, gdy wnioskodawca nie spe³ni warunków okrelonych w § 10 niniejszego Regulaminu.
§ 49
Us³ugodawca mo¿e zamkn¹æ przy³¹cze kanalizacyjne
w przypadkach i na warunkach okrelonych w art. 8 ustawy.
1. Przy³¹cze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,
2. Us³ugobiorca nie uici³ op³at za pe³ne dwa okresy
obrachunkowe nastêpuj¹ce po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaleg³ej op³aty,
3. Jakoæ wprowadzanych cieków nie spe³nia wymogów okrelonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominiêcie urz¹dzenia
pomiarowego,
4. Zosta³ stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzenie cieków, to jest bez zawarcia umowy, jak równie¿ przy celowo uszkodzonych
albo pominiêtych wodomierzach lub urz¹dzeniach
pomiarowych.
5. Us³ugodawca o zamiarze zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, zarz¹d gminy oraz Us³ugobiorcê co
najmniej na 20 dni przed planowanym terminem
zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego.
6. Us³ugodawca dokonuje zamkniêcia i otwarcia przy³¹cza kanalizacyjnego Us³ugobiorcy na jego koszt.
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Us³ugodawca mo¿e odmówiæ ponownego zawarcia
umowy na odprowadzanie cieków, jeli nie zosta³y usuniête przeszkody bêd¹ce przyczyn¹ zaprzestania wiadczenia us³ug.

UCHWA£A Nr XLIV/320/2002
Rady Miasta Helu
z dnia 28 sierpnia 2002 r.

§ 51

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie powo³ania zak³adu bud¿etowego.

1. Uprawnieni przedstawiciele Us³ugodawcy maj¹ prawo
wstêpu na teren nieruchomoci lub do pomieszczeñ
ka¿dego, kto korzysta z jego us³ug lub posiada jego
urz¹dzenie w celu przeprowadzenia kontroli urz¹dzenia pomiarowego, wodomierza g³ównego lub innych
wodomierzy, dokonania odczytu ich wskazañ, dokonania badañ i pomiarów, przeprowadzenia przegl¹dów
i napraw, demonta¿u urz¹dzeñ posiadanych przez Us³ugodawcê, a tak¿e sprawdzenia iloci i jakoci cieków
wprowadzanych do sieci.
2. Us³ugodawca wyda swoim przedstawicielom sta³e pisemne upowa¿nienie, które z legitymacj¹ s³u¿bow¹ nadaj¹ uprawnienia do wykonywania czynnoci okrelonych w ust. 1.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j. t. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23
poz. 220) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014
i z 1999 r. Nr 38 poz. 360, Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz. 778
i Nr 110 poz. 1255 oraz 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 125 poz. 1368 i Nr 145
poz. 1623, oraz z 2002 r. Nr 41 poz. 363 i 365, Nr 74
poz. 676) Rada Miasta Helu uchwala, co nastêpuje:

Rozdzia³ X
Przepisy karne i kary pieniê¿ne

W uchwale Nr XLI/295/2002 Rady Miasta Helu z dnia
29 kwietnia 2002 r. w sprawie powo³ania zak³adu bud¿etowego wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) skrela siê dotychczasowy pkt 1 w § 1,
2) pkt 1 w § 1 otrzymuje nowe brzmienie: Powo³uje siê
z dniem 1 stycznia 2003 r. zak³ad bud¿etowy pod
nazw¹ Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w Helu,
zwany dalej w treci uchwa³y zak³adem.

§ 52.
Zgodnie z art. 28 ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6
ustawy podlega karze:
1. Kto zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na urz¹dzeniach pomiarowych lub zaworze odcinaj¹cym podlega karze grzywny do 5.000 z³.,
2. Kto nie dopuszcza przedstawiciela Us³ugodawcy do
wykonania czynnoci okrelonych w § 51 regulaminu
podlega karze grzywny do 5.000 z³.,
3. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa
w § 10 regulaminu, wprowadza cieki do urz¹dzeñ kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolnoci
albo grzywny do 10.000 z³.,
4. Obok orzeczenia kary organ orzekaj¹cy mo¿e na³o¿yæ
obowi¹zek zap³aty nawi¹zki na rzecz Us³ugodawcy, w
wysokoci 1.000 z³. za ka¿dy miesi¹c, w którym nast¹pi³o bezumowne wprowadzenie cieków do urz¹dzeñ
kanalizacyjnych tego Us³ugodawcy,
Rozdzia³ XI
Postanowienia koñcowe.
§ 53
Regulamin niniejszy zosta³ zatwierdzony uchwa³¹
Nr ............................... z dnia ............................ Zgromadzenia Zwi¹zku Komunalnego Mierzeja w Stegnie i obowi¹zuje od dnia ...................................... .
§ 54
W sprawach nie objêtych niniejszym Regulaminem stosowane s¹ przepisy prawa, a w szczególnoci ustawa
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747).
§ 55
Us³ugodawca zobowi¹zany jest do bezp³atnego dostarczania Us³ugobiorcy przy zawieraniu umowy niniejszego
Regulaminu.

§1

§2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Helu
T. Klajnert
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UCHWA£A Nr XXXIII/333/2001
Rady Miasta Jastarnia
z dnia 25 wrzenia 2001 r.
w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastarni.
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 1999 r. Nr 15,
poz. 139 oraz Dz. U. Nr 41, poz. 412, Dz. U. Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Dz. U. Nr 12, poz. 136, Dz. U. Nr 109,
poz. 1157, Dz. U. Nr 120, poz. 1268) oraz art. 18, ust. 2
pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 ze zm. Nr 58, poz. 261;
Nr 106, poz. 496; Nr 132, poz. 622; Nr 9 poz. 43; Nr 106,
poz. 679; Nr 107, poz. 686; Nr 113, poz. 734; Nr 123,
poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014; Nr 162, poz. 1126;
z 2000 r. Nr 26, poz. 306; Nr 48, poz. 552; Nr 62, poz. 718;
Nr 88, poz. 985; Nr 91, poz. 1009; Nr 95, poz. 1041;
z 2001 r. Nr 45, poz. 497) Rada Miasta uchwala, co nastêpuje:
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§1
1. Fragment terenu miasta o pow. 0,50 ha obejmuj¹cy
dzia³kê nr 57, w dotychczas obowi¹zuj¹cym planie
zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 211 J i przeznaczony na stra¿nicê Stra¿y Granicznej, przeznacza siê na funkcjê us³ug administracji.
1.1.Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów
wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
UA  teren us³ug administracji  rewaloryzacja i rekompozycja istniej¹cego obiektu poprzez adaptacjê
na ratusz miejski. Architektura ratusza powinna mieæ
charakter reprezentacyjny.
Wszystkie obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia nale¿y zaprojektowaæ w sposób zapewniaj¹cy
formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu
naturalnego i kulturowego oraz do miejscowej tradycji budowlanej. Dopuszcza siê realizacjê funkcji gastronomicznej i handlowej integralnie zwi¹zanej z
funkcj¹ administracji, na powierzchni nie przekraczaj¹cej 10% ca³kowitej powierzchni u¿ytkowej ratusza.
W granicach dzia³ki nale¿y zapewniæ miejsca parkingowe w liczbie wyliczonej wg wskanika: 1 miejsce
parkingowe na 100,0 m2 powierzchni u¿ytkowej.
W linii nabie¿nika wietlnego wysokoæ przeszkód nie
mo¿e przekroczyæ 9,0 m licz¹c od poziomu wody.
Punkt wietlny nabie¿nika umieszczony bêdzie na wie¿y ratusza.
1.2.Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
Dojazd od ulicy Portowej.
1.3.Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej sieci miejskiej.
b) Odprowadzenie cieków  do istniej¹cego miejskiego uk³adu kanalizacji sanitarnej.
c) Zaopatrzenie w ciep³o  z w³asnego ród³a ciep³a
nieuci¹¿liwego dla rodowiska, z zastosowaniem
oleju opa³owego, energii elektrycznej lub gazu.
d) Odprowadzanie wód opadowych  powierzchniowo do gruntu w granicach dzia³ki.
e) Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z najbli¿szej
rejonowo stacji transformatorowej u³o¿onym w ziemi kablem 0,4 kV o przekroju nie mniejszym ni¿
120 AL.
f) Usuwanie odpadów sta³ych  do szczelnych pojemników usytuowanych na dzia³ce; wywo¿enie na
miejsce wskazane przez Urz¹d Miasta.
1.4.Zasady kszta³towania zieleni.
Zieleñ w granicach dzia³ki powinna mieæ charakter
parkowy. Drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granicy, aby nie zacienia³y dzia³ek
s¹siednich.
1.5.Zasady wynikaj¹ce z przepisów szczególnych.
Teren le¿y w pasie ochronnym wybrze¿a morskiego
w Nadmorskim Parku Krajobrazowym oraz w strefie
ochrony konserwatorskiej. Obowi¹zuj¹ tu uwarunkowania zawarte w:
 Ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. Nr 32 z 1991 r. z pón. zm.),
 Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dn. 14 czerwca
1993 r. w sprawie okrelenia granic oraz szerokoci pasa technicznego,
 Ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr
kultury i o muzeach (Dz. U. z dnia 21.02.92 r.) z
pón. zm.,

 Decyzja z dnia 17 kwietnia 1979 r. o wpisaniu do rejestru zabytków nieruchomych województwa gdañskiego osad rybackich Jastarnia-Bór i Jastarnia Pucka
pod numerem 819,
 Rozporz¹dzeniu Nr 5/94 Wojewody Gdañskiego z dn.
8.11.1994 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i utworzenia wokó³ nich otulin oraz wprowadzenia w nich zakazów i ograniczeñ (Dz. Urz. Woj.
Gd. Nr 27/94 poz. 139).
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania dotycz¹cy dzia³ki Nr 57 w miecie Jastarnia stanowi¹cy za³¹cznik Graficzny Nr 1 do
uchwa³y.
Na rysunku planu zastosowano nastêpuj¹ce oznaczenia stanowi¹ce obowi¹zuj¹ce elementy planu:
 granica opracowania planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nej funkcji lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 tereny us³ug administracji.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
na funkcjê administracji na 0%.
§4
W odniesieniu do obszaru objêtego planem wymienionym w § 1 trac¹ moc ustalenia miejscowego planu
szczegó³owego zagospodarowania przestrzennego Jastarni zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XIII/46/91 Rady Miasta Jastarnia z dnia 29 kwietnia 1991 r.
§5
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Jastarnia, zobowi¹zuj¹c go m.in. do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku, w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej Uchwa³y na okres
14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta w Jastarni,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych,
potrzebnych im wyrysów i wypisów.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Jastarnia
T. Narkowicz
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UCHWA£A Nr XXXIII/334/2001
Rada Miasta Jastarnia
z dnia 25 wrzenia 2001 r.
w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastarnia.
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.1999 r. Nr 15,
poz. 139 oraz Dz. U. Nr 41, poz. 412, Dz. U. Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Dz. U. Nr 12, poz. 136, Dz. U. Nr 109,
poz. 1157, Dz. U. Nr 120, poz. 1268) oraz art. 18, ust. 2
pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 za zm.Nr 58, poz 261;
Nr 106, poz. 496; Nr 132, poz. 622; Nr 9 poz. 43;
Nr 106,poz. 679; Nr 107,poz 686; Nr 113, poz. 734; Nr 123,
poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014; Nr 162, poz. 1126;
z 2000 r. Nr 26, poz. 306; Nr 48, poz. 552; Nr 62, poz. 718;
Nr 88, poz. 985; Nr 91, poz. 1009; Nr 95, poz. 1041;
z 2001 r. Nr 45, poz. 497) Rada Miasta uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Fragment terenu miasta o pow. 0,70 ha obejmuj¹cy
dzia³ki nr 98 i 94/1, w dotychczas obowi¹zuj¹cym planie zagospodarowania przestrzenego oznaczony symbolem 105 P i przeznaczony na przemys³ tj. adaptacjê i rekompozycjê istniej¹cej piekarni z mo¿liwoci¹
lokalizacji rozlewni wód gazowych  przeznacza siê na
funkcjê us³ug turystyczno  rekreacyjnych. Jednoczenie likwiduje siê strefê uci¹¿liwoci piekarni, która
obejmowa³a dzia³ki nr 94/1, 98,95, 96, 97 i 135 i w czêci dzia³ki nr 94/2, 94/6, 99/2, 99/1, 126 i 136 z karty
mapy 27, oraz ca³oci dzia³ki nr 2,3,11,12,13,14 i w czêci dzia³ki nr 1, 4/1, 10/1, 9/1, 8/1, 15/3, 15/2, 15/1 z
karty mapy 28, i czêæ dzia³ki nr 239/17 z karty mapy 2
w miecie Jastarni.
1.1.Szcegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów
wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi.
UT  teren us³ug turystycznych  rewaloryzacja rekompozycja istniej¹cego obiektu poprzez adaptacjê
na pensjonat na oko³o 50 miejsc hotelowych. Architektura powinna posiadaæ wysokie walory estetyczne. Wszystkie obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi
urz¹dzenia (w tym tak¿e- ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu naturalnego i kurturowego oraz do miejscowej tradycji budowlanej.
Ze wzglêdu na po³o¿enie terenu w stefie B ochrony
konserwatorskiej zabytkowego zesp³u miasta Jastarni, w której obowi¹zuje ograniczenie gabarytów nowoprojektowanych obiektów,wysokoæ zabudowy nie
mo¿e przekroczeñ 9,0 m w dwóch kondygnacjach z
poddaszem u¿ytkowym.
W granicach w³asnoci nale¿y zapewniæ miejsca
parkingowe w liczbie odpowiadaj¹cej iloci pokoi pensjonatowych.
Ze wzglêdu na po³o¿enie terenu w granicach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego nale¿y zachowaæ
odleg³oc 30,0 m od granicy lasu do linii zabudowy.
Na granicy terenu us³ug turystyki i terenów sportu od
strony lasu nale¿y zrealizowaæ trwa³e ogrodzenie.
ZP  Teren przeznaczony na zieleñ parkow¹, urz¹dzenia ma³ej architektury, tereny zabaw dzieciêcych i gier
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sportowych. Nale¿y zachowaæ istniej¹c¹ zieleñ wysok¹ i wydmow¹ rolinnoæ nisk¹. Ci¹gi piesze nale¿y powi¹zaæ z uk³adem cie¿ek na s¹siednim terenie
lenym.
US  Teren przeznaczony do w³¹czenia w obszar istniej¹cych kortów tenisowych.
MN  Teren przeznaczny do w³¹czenia w s¹siedni teren mieszkaniowy.
KX  Ci¹g pieszojezdny o szerokoci 5,0m z zawrotk¹.
1.2.Zasady obs³ugi komunikacyjnej.
Dojazd do terenu jest zapewniony istniej¹cym ci¹giem
pieszo-jezdnym w³¹czonym do ulicy Mickiewicza.
1.3.Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej siaci miejskiej.
b) Odprowadzenie cieków- do istniej¹cego miejskiego uk³adu kanalizacji sanitarnej.
c) Odprowadzenie wód opadowych  powierzchniowo do gruntu w granicach w³asnej dzia³ki. Wody
opadowe z nawierzchni parkingowych nale¿y odprowadziæ do gruntu za porednictwem piaskownika.
d) Zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnego ród³a nieuci¹¿liwego dla rodowiska, z zastosowaniem oleju opa³owego, gazu lub energii elektrycznej.
e) Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z najbli¿szejstacji transformatorowej kablem 0,4 kV, u³o¿onych
z ziemi. Kabel powinien mieæ przekrój nie mniejszy
ni¿ 120 AL.
f) Usuwanie odpadów sta³ych  do szczelnych pojemników usytuowanych na dzia³ce, a nastêpnie
wywo¿one na miejsce wskazane przez Urz¹d Miasta
1.4.Zasady kszta³towania zieleni.
Zieleñ na terenie dzia³ki powinna mieæ charakter parkowej zieleni ozdobnej. Drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oci od granicy aby nie zacienia³y dzia³ek s¹siednich
1.5.Zasady wynikaj¹ce z przepisów szczególnych.
Teren le¿y w pasie ochronnym wybrze¿a morskiego,
w strefie ochrony konserwatorskiej oraz w Nadmorskim Parku Krajobrazowym. Obowi¹zuj¹ tu uwarunkowania zawarte w:
 Ustawie z dnia 21 marca 1991 r.  o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. Nr 32 z 1991 r. z pón. zm.),
 Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dn.14 czerwca
1993 r.  w sprawie okrelenia granic oraz szerokoci pasa technicznego i pasa ochronnego wybrze¿a morskiego,
 Ustawie z dnia 15 lutego 1962 r.  o ochronie dóbr
kultury i o muzeach(Dz. U. z dnia 21.02.92 r.) z pón.
zm.,
 Rozporz¹dzeniu nr 5/94 Wojewody Gdañskiego z
dnia 8.11.1994 r. w sprawie wyznaczenia obszarów
chronionego krajobrazu, okrelenia granic parków
krajobrazowych i utworzenia wokó³ nich otulin oraz
wprowadzenia w nich zakazów i ograniczeñ (Dz.
Urz. Woj. Gd. Nr 27/94 poz. 139).
§2
Ze wzglêdu na likwidacjê funkcji uci¹¿liwej na dzia³kach nr 98 i 94/1 znosi siê strefê uci¹¿liwoci, która obejmowa³a swym zasiêgiem w ca³oci dzia³ki nr 94/1, 98,
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ni,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych,
potrzebnych im wyrysów i wypisów.

95, 96, 97 i 135 i w czêci dzia³ki nr 94/2, 94/6, 99/2, 99/1,
126 i 136 z karty mapy 27, oraz w ca³oci dzia³ki nr 2, 3,
11, 12, 13, 14 i w czêci dzia³ki nr 1, 4/1, 10/1, 9/1, 8/1, 15/3,
15/2, 15/1 z karty mapy 28, i czêci dzia³ki nr 239/17 z karty mapy 2 w miecie Jastarni.
§3

§7

Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:
1. Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotycz¹cych dzia³ek nr 98 i 94/1 z karty
mapy 27, po³o¿onych w miecie Jastarni,za³¹cznik graficzny nr 1.
Na rysunku planu zastosowano nastêpuj¹ce oznaczenia stanowi¹ce obowi¹zuj¹ce elementy planu:
 granice opracowania planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nej funkcji lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 nieprzekraczalna linia zabudowy,
 tereny us³ug turystyki,
 tereny zieleni parkowej,
 tereny sportu,
 tereny mieszkalnictwa,
 tereny komunikacji,
 granica strefy B ochrony konserwatorskiej zespo³u zabytkowego,
 granica ochrony krajobrazu.
2. Rysunek fragmentu miejscowego planu szczegó³owego zagospodarowania przestrzennego Jastarni w rejonie by³ej piekarni z oznaczeniem likwidacji granic strefy uci¹¿liwoci.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Jastarnia
T. Narkowicz

§4
Ustala siê stawkê procentow¹ do naliczania op³aty z
tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego na funkcjê us³ug turystycznych i sportu  na 30%.
§5
Traci moc miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania przestrzennego Jastarni we fragmencie obejmuj¹cym dzia³ki nr 98 i 94/1 z karty mapy 27 oraz oznaczenie
zasiêgu strefy uci¹¿liwoci wokó³ tych dzia³ek.
§6
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miasta
Jastarnia, zobowi¹zuj¹c go m.in. do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku,
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenie odpisu niniejszej Uchwa³y na okres
14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta w Jastar-
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UCHWA£A Nr XLII/348/02
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 7 padziernika 2002 r.
w sprawie przyjêcia dróg po³o¿onych na terenie miasta
Skarszewy do kategorii dróg gminnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r.
poz. 1591) oraz na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71
z 2000 r. poz. 838 z pón. zm.) Rada Miejska uchwala, co
nastêpuje:
§1
Do kategorii dróg gminnych zalicza siê drogi po³o¿one
na terenie miasta Skarszewy, okrelone w za³¹czniku do
niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Skarszewy.
§3
Uchwa³a wchodzi w¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Skarszewy
A. Flis

Lp.

Nr drogi

Nazwa drogi

1.

L – 11

Jaminowa

2.

L  12

Kasztanowa

3.

L  13

Klonowa

4.

L  17

Lena

5.

L  22

Ró¿ana

6.

L  24

Rzemielnicza

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XLII/348/02
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 7 padziernika 2002 r.
w sprawie przyjêcia dróg po³o¿onych
na terenie miasta Skarszewy
do kategorii dróg gminnych
Dane techniczne drogi
D³ugoæ: 108 mb,
Szerokoæ: 6,4 m
D³ugoæ: 185 mb,
Szerokoæ: 6,5 m
D³ugoæ: 102 mb,
Szerokoæ: 7,5 m
D³ugoæ: 109 mb,
Szerokoæ: 7,0 m
D³ugoæ: 204 mb,
Szerokoæ: 8,8 m
D³ugoæ: 215 mb,
Szerokoæ: 8,3 m
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7.

L – 08

Dêbowa

8.

L  07

Cisowa

9.

L - 06

Bukowa

10.

L  05

Brzozowa

11.

L  01

Akacjowa

12.

L  26

Sosnowa

13.

L  34

Wrzosowa

14.

L  37

Zielona
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UCHWA£A Nr 195/LXII/2002
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 9 padziernika 2002 r.
w sprawie przyjêcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków na terenie gminy.
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym
odprowadzeniu cieków (Dz. U.Nr 72, poz. 747 z pón.
zm.) oraz art. 18 ust. 2 pt 15, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie ginnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) Rada Gminy Trzebielino uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyj¹æ obowi¹zuj¹cy na terenie gminy regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków
stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

D³ugoæ: 1160 mb,
Szerokoæ: 9,9 m
D³ugoæ: 560 mb,
Szerokoæ: 8,7 m
D³ugoæ: 527 mb,
Szerokoæ: 7,1 m
D³ugoæ: 244 mb,
Szerokoæ: 7,6 m
D³ugoæ: 260 mb,
Szerokoæ: 9,4 m
D³ugoæ: 315 mb,
Szerokoæ: 10,0 m
D³ugoæ: 118 mb,
Szerokoæ: 7,0 m
D³ugoæ: 150 mb,
Szerokoæ: 7,2 m

przez jednostkê (stki) organizacyjn¹ (ne) zwan¹ dalej
Przedsiêbiorstwem oraz prawa i obowi¹zki odbiorców
tych us³ug, wynikaj¹cych z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) oraz przepisów wykonawczych tej ustawy.
§2
Niniejszy regulamin okrela równie¿ warunki:
 przy³¹czenia do sieci zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy,
 udostêpnienie wszystkim potencjalnym odbiorcom
us³ug informacji o mo¿liwociach dostêpu i warunkach
przy³¹czenia do sieci,
 udostêpnienie istniej¹cym i przysz³ym odbiorcom informacji nt. wzajemnych praw i obowi¹zków przedsiêbiorstw wodoci¹gowo-kanalizacyjnych i odbiorców
us³ug.
Rozdzia³ II

§2

§3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy.

Przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo-kanalizacyjne zgodnie
z przepisami ustawy maj¹ 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
Uchwa³a podlega og³oszeniu na zasadach przewidzianych przepisami prawa miejscowego.
§4
Uchwa³a w chodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Tarnowski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr 195/LXII/2002
Rady Gminy Trzebielino
z dnia 9 padziernika 2002 r.
REGULAMIN
DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA CIEKÓW
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Celem niniejszego regulaminu jest:
Okrelenie zasad dostarczania wody i odbioru cieków

§4
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 przedsiêbiorstwa
wodoci¹gowo-kanalizacyjne oraz nie utrudniaj¹cy dzia³alnoci Zak³adu, 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
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wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,
zabezpieczenia przed dostêpem osób nie uprawnionych do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest
wodomierz,
u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
umo¿liwienia upowa¿nionym przedstawicielom przedsiêbiorstwa wstêpu na teren nieruchomoci i do pomieszczeñ w celach okrelonych przepisami ustawy
oraz niniejszego regulaminu,
poinformowania Zak³adu o w³asnych ujêciach wody,
w celu prawid³owego ustalenia op³at za odprowadzanie cieków,
wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej i przy³¹cza kanalizacyjnego, wy³¹cznie w celach okrelonych
w warunkach przy³¹czenia do sieci.
Rozdzia³ III
Szczegó³owe warunki
i tryb zawierania umów z odbiorcami us³ug
§5

Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów o zaopatrzenie w wodê i odprowadzenie cieków okrelaj¹ przepisy art. 6 ustawy.
§6
Dostarczanie wody lub odprowadzanie cieków odbywa siê na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodê lub
odprowadzenie cieków zawartej miêdzy przedsiêbiorstwem wodoci¹gowo-kanalizacyjnym a odbiorc¹ us³ug.
§7
Przedsiêbiorstwo (twa) zobowi¹zane s¹ do zawarcia
umowy o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzenie cieków z osob¹, której nieruchomoæ zosta³a przy³¹czona
do sieci i która wyst¹pi³a z pismem o zawarcie umowy.
§8
1. Umowa o której mowa w § 6 zawiera w szczególnoci
postanowienia dotycz¹ce:
1) iloæ i jakoæ wiadczonych us³ug wodoci¹gowych
lub kanalizacyjnych oraz warunków ich wiadczeñ,
2) sposobów 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 niedotrzymanie warunków umowy,
w tym warunków wypowiedzenia.
2. Dokumenty o których mowa w ust. 1 pkt 5 stanowi¹
delegacja i upowa¿nienie podpisane przez kierownika
Zak³adu okrelaj¹ce czynnoci, których wykonanie wymaga wstêpu na teren nieruchomoci us³ug, w szczególnoci obejmuj¹ce: dokonanie odczytu i sprawdzenia prawid³owoci dzia³ania urz¹dzenia pomiarowego
i wodomierza g³ównego lub wodomierzy w lokalach,
wykonanie prac konserwacyjno-remontowych oraz
kontrolê korzystania z us³ug zgodnie z umow¹.

§9
Umowa o której mowa w § 6 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
korzystaj¹c¹ z nieruchomoci o nieuregulowanym stanie
prawnym.
§ 10
Je¿eli nieruchomoæ jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, umowa o której mowa w § 5 zawierana
jest z w³acicielem budynku lub z zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej.
§ 11
Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego Zak³ad zawiera umowy z korzystaj¹cymi z lokali osobami, o których mowa w § 9 i 10, je¿eli:
1) we wszystkich lokalach s¹ zainstalowane wodomierze w sposób uzgodniony z Zak³adem,
2) zainstalowane wodomierze spe³niaj¹ wymagania
Polskich Norm oraz wymagania uzgodnione z Zak³adem odnonie ich typu,
3) mo¿liwy jest odczyt wskazañ wodomierzy,
4) wnioskodawca i Zak³ad ustali sposób rozliczeñ ró¿nicy wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym, a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasad ich utrzymania,
5) mo¿liwe jest przerwanie dostarczania wody do lokalu bez zak³óceñ dostaw wody w pozosta³ych lokalach.
§ 12
Zak³ad mo¿e wyraziæ zgodê na zawarcie umów z korzystaj¹cymi z lokali osobami, o których mowa w § 9 i 10
równie¿ w przypadku, gdy nie s¹ spe³nione warunki o
których mowa w § 11.
§ 13
Podpisane umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie cieków nastêpuje po podpisaniu przez strony protoko³ów z prób i odbiorców prac budowlano-monta¿owych
wykonanych w zwi¹zku z przy³¹czeniem do sieci.
§ 14
Treæ umowy o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie cieków nie mo¿e ograniczaæ praw i obowi¹zków
stron, wynikaj¹cych z przepisów ustawy, z przepisów
wykonawczych do ustawy oraz z niniejszego regulaminu.
§ 15
W przypadku zmiany odbiorcy us³ug, nastêpuje wyganiêcie umowy zawartej z dotychczasowym odbiorc¹.
§ 16
Taryfowe ceny i stawki op³at jako okrelane, zgodnie z
przepisami ustawy przez Zak³ad i zatwierdzane uchwa³¹
Rady Gminy, nie podlegaj¹ ustaleniu w oparciu o umowê
o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie cieków.
§ 17
Integraln¹ czêci¹ umowy o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie cieków stanowi za³¹cznik, sk³adany przez
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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 IV
Sposób rozliczeñ w oparciu
o ceny i stawki op³at ustalone w taryfach
§ 18
Podstawowe zasady rozliczeñ za zaopatrzenie w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków stanowi¹, ¿e:
1) rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzenie cieków s¹ prowadzone przez
Zak³ad z odbiorcami us³ug na podstawie okrelonych w taryfach cen i stawek op³at oraz iloci dostarczonej wody i odprowadzonych cieków,
2) iloæ wody dostarczonej do nieruchomoci ustala
siê na podstawie wskazania wodomierza g³ównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciêtne normy zu¿ycia wody, 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 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 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.
§ 19
Zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia, o którym mowa
w art. 27 ustawy:
1) odbiorca us³ug dokonuje zap³aty za dostarczon¹
wodê i odprowadzone 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 V
Warunki przy³¹czenia do sieci
§ 20
Zakres budowy urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych realizowanej i finansowanej przez Przedsiêbiorstwo (stwa) wodoci¹gowo-kanalizacyjne oraz przez osobê ubiegaj¹c¹ siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci
okrelaj¹ przepisy ustawy, stanowi¹c:
1) Przedsiêbiorstwo (stwa) wodoci¹gowo-kanalizacyj-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

ne jest zobowi¹zany zapewniæ realizacjê budowy i rozbudowy urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych, ustalonych przez Gminê w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji,
2) realizacjê budowy przy³¹czy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza g³ównego i urz¹dzenia pomiarowego zapewnia na koszt w³asny osoba ubiegaj¹ca siê o
przy³¹czenie nieruchomoci do sieci,
3) koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza g³ównego pokrywa Zak³ad, a urz¹dzenia pomiarowego odbiorca us³ug.
§ 21
1. W przypadkach, gdy plany inwestycyjne w³acicieli lub
zarz¹dców nieruchomoci wyprzedzaj¹ plan inwestycyjny Zak³adu, mog¹ oni wybudowaæ na w³asny koszt,
w porozumieniu z Zak³adem i Gmin¹, urz¹dzenia wodoci¹gowe i kanalizacyjne niezbêdne do korzystania z
us³ug.
2. Urz¹dzenia, o których mowa w ust. 1 podlegaj¹ przekazaniu Gminie na zasadach okrelonych w art. 31 ustawy.
§ 22
Przy³¹cze do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej nastêpuje na podstawie umowy o przy³¹czenie i po spe³nieniu technicznych warunków przy³¹czenia, okrelonych
przez Zak³ad, zwanych dalej warunkami przy³¹czenia.
§ 23
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 Zak³adzie wniosek o okrelenie warunków przy³¹czenia.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2 ustala Zak³ad.
§ 24
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) przeznaczenia wody,
3) informacje okrelaj¹ce charakterystykê techniczn¹
obiektu, do którego bêdzie dostarczana woda, a w
szczególnoci:
a) powierzchniê u¿ytkow¹ 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:
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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 istniej¹cej
sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urz¹dzeñ uzbrojenia terenu.
§ 25
1. Przedsiêbiorstwo (stwa) okrela warunki przy³¹czenia
i przekazuje wnioskodawcy w terminie nie d³u¿szym
ni¿ 30 dni od dnia z³o¿enia wniosku, o którym mowa w
§ 18.
2. Warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne dwa lata od dnia ich
okrelenia.
3. Warunki przy³¹czenia powinny okrelaæ w szczególnoci:
1) miejsca i sposób przy³¹czenia sieci wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy,
2) przyp³yw obliczeniowy wody lub urz¹dzenia sanitarne i techniczne, w których zu¿ywana jest woda
i odprowadzane cieki,
3) wymagania dotycz¹ce:
a) miejsca zainstalowania wodomierza g³ównego
b) miejsca zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego
c) jakoci odprowadzanych cieków,
3) termin wa¿noci warunków przy³¹czenia.
Rozdzia³ VI
Mo¿liwoci dostêpu
do us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych
§ 26
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
zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego
odprowadzania cieków,
2) w Zak³adzie udostêpnia siê nieodp³atnie:
a) wgl¹d w wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,
b) w plany inwestycyjne,
c) w regulamin wiadczenia us³ug.
Rozdzia³ VII
Sposób postêpowania w przypadku
niedotrzymania ci¹g³oci us³ug i odpowiednich
parametrów dostarczanej wody i odprowadzanych
cieków, a w szczególnoci sposoby za³atwiania
reklamacji i wymiany informacji

2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
cieków mo¿e nast¹piæ bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy wystêpuj¹ warunki stwarzaj¹ce zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia i rodowiska lub uniemo¿liwiaj¹ce wiadczenia us³ug, w szczególnoci gdy:
1) z powodu awarii sieci nie ma mo¿liwoci prowadzenia zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania cieków,
2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezporednie
zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia lub rodowiska,
3) o wstrzymaniu zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków, o którym mowa w ust. 2 Zak³ad niezw³ocznie informuje odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 28
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:
1) udzielenie informacji na ¿¹danie odbiorców nastêpuje w ci¹gu:
a) 12 godzin  na telefoniczne ¿¹danie okrelenia
przewidywanych przerw i zak³óceñ w wiadczeniu us³ug, 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.
§ 29
Przedsiêbiorstwo (stwa) zobowi¹zane jest do zawiadomienia odbiorców us³ug o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodê i odprowadzanie cieków z wyprzedzeniem umo¿liwiaj¹cym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym
ni¿ 12 miesiêcy.
§ 30
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
Zak³adu, listem poleconym lub za pomoc¹ poczty elektronicznej i rozpatrywane s¹ przez dyrekcjê Zak³adu.
3. Zak³ad zobowi¹zany jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie za³atwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty wp³ywu.
Rozdzia³ VIII
Postanowienia koñcowe

§ 27

§ 31

1. Przedsiêbiorstwo (stwa) jest zobowi¹zane do udzielania odbiorcom us³ug informacji dotycz¹cych wystêpuj¹cych zak³óceñ zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków oraz awarii urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.

Regulamin wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od publikacji.
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UCHWA£A Nr III/9/2002
Rady Gminy w Liniewie
z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia stawki za sk³adowanie odpadów
na wysypisku gminnym w Liniewie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 r. z pón. zm.) oraz
na podstawie art. 6 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r.
o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach (Dz. U.
z 1996 r. Nr 132, poz. 622) uchwala siê co nastêpuje:
§1
Ustala siê stawkê za 1 m3 sk³adowanych odpadów na
gminnym wysypisku mieci w Liniewie na rok 2003 w
wysokoci 10.68 z³ + VAT.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XXVII/197/2001 z dnia 29 listopada 2001 r. Rady Gminy w Liniewie.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Uchwa³a ma zastosowanie do op³at nale¿nych na
2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Szparkowski

706
UCHWA£A Nr II/15/02
Rady Gminy Puck
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie: uzupe³nienia nadania nazw ulicom w miejscowoci Leniewo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 Ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142
poz. 1591 z 2001 r. zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62
poz. 558 i Nr 113 poz. 984) oraz Zarz¹dzenia Ministra
Gospodarki Komunalnej z dnia 28 czerwca 1968 r. o ustaleniu wytycznych w sprawie nadania nazw ulicom i placom oraz numeracji porz¹dkowej (Monitor Polski Nr 30,
poz. 197) Rada Gminy Puck uchwala, co nastêpuje:
§1
1) nadaje siê nazwy ulicom w miejscowoci L E  N I E W
O, Gmina Puck, zgodnie z za³¹cznikami:
Nr 1  wykaz nazw ulic.
Nr 2*  mapy z opisem ulic.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
*) Za³¹cznika Nr 2 nie publikuje siê.

og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Marciocha
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr III/15/02
Rady Gminy Puck
z dnia 10 grudnia 2002 r.
WYKAZ NAZW ULIC W LENIEWIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Akacjowa
Asnyka
Bia³a
Bursztynowa
Cicha
Czarna Góra
Gajowa
Jagodowa
Jantarowa
Jarzêbinowa
Kasztanowa
Krótka
Leniczego Grzywacza
Lipowa
Malinowa
Ma³a
Nad Potokiem
Nad Strumieniem
Orzechowa
Po³udniowa
Sadowa
Spacerowa
Spokojna
Sportowa
Srebrna
Sucha
Topolowa
Wierzbowa
Winiowa
Wrzosowa
Zielona
Zio³owa
Z³ota
¯elazna
¯ó³ta

707
UCHWA£A Nr III/31/2002
Rady Gminy Stê¿yca
z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar dzia³ek
nr 58/23  26, 58/28  32, 58/35  45 we wsi Go³ubie.
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 5 i art. 41, ust. 1 ustawy 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 i Nr 153, poz. 1271) oraz
art. 7-11, art. 18 ust. 3, art. 26 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
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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 oraz
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130,
poz. 1112) Rada Gminy Stê¿yca uchwala, co nastêpuje
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Stê¿yca (obejmuj¹cego obszar
gminy w jej granicach administracyjnych z wy³¹czeniem
wsi Stê¿yca) zatwierdzonego uchwa³¹ Nr VII/31/89 Gminnej Rady Narodowej w Stê¿ycy z dnia 29 wrzenia 1989 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. z 1991 r. Nr 26, poz. 188 oraz z pón.
zm.) wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele upraw polowych oznaczonego symbolem
RP, obejmuj¹cy dzia³ki nr 58/23  26, 58/28  32, 58/35
 45 o ³¹cznej pow. ok. 13.9 ha przeznacza siê na cele
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug i rzemios³a nieuci¹¿liwego.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
1 MN  7 MN
Funkcja: przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug i rzemios³a nieuci¹¿liwego  73 dzia³ki. Adaptacja istniej¹cej zabudowy na terenie 7 MN.
Warunki urbanistyczne:
Intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê,
Zasady podzia³u: zgodnie z rysunkiem planu, zaleca
siê ³¹czenie powierzchni dzia³ek,
Wysokoæ zabudowy: do 8,5 m, 1.5 kondygnacji,
Procent pokrycia zabudow¹: do 20%,
Linie zabudowy: jak na rysunku planu.
Dachy: dwuspadowy o k¹cie nachylenia po³aci zawartym w przedziale 45°-50°.
Udogodnienia urbanistyczne: mo¿liwoæ lokalizacji zabudowy towarzysz¹cej typu budynek gospodarczy, gara¿ wolnostoj¹cy.
Parkingi: miejsca postojowe na w³asnej dzia³ce  co
najmniej 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie, w
przypadku lokalizacji us³ug  co najmniej 2 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej.
Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹:
Drogi: dojazd od drogi gminnej o numerze ewidencyjnym gruntu 56 oraz z wewnêtrznych dróg lokalnych 2
KD, 3 KD, dojazdowych 4 KD  8 KD, oraz siêgaczy 9,
10 KD,
Woda: z wodoci¹gu wiejskiego,
Odprowadzenie cieków: czasowo do zbiorników bezodp³ywowych szczelnych z okresowym wywo¿eniem
do oczyszczalni cieków, po wybudowaniu kanalizacji
wszystkie obiekty kubaturowe nale¿y bezwzglêdnie do
niej pod³¹czyæ,
Odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowaæ na
terenie,
Ogrzewanie: niskoemisyjne ród³a ciep³a,
Energia elektryczna: z istniej¹cej sieci NN i SN, mo¿liwoæ lokalizacji stacji transformatorowych w zale¿noci od potrzeb
Gospodarka odpadami: na miejsce wskazane przez
Urz¹d Gminy.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
60% powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ na tereny
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aktywne biologicznie, z tego co najmniej 25% przeznaczyæ na kêpy zieleni wysokiej z gatunków rodzimych.
Wzd³u¿ drogi gminnej i dróg lokalnych oraz dojazdowych wprowadziæ na dzia³kach szpaler drzew.
Obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami,
Zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci winien
byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci,
cieki technologiczne odprowadzane do wiejskiego
uk³adu kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom okrelonym dla oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Stê¿ycy. Na terenie
posesji nale¿y prowadziæ punkt poboru cieków do
badania ich jakoci przed odprowadzeniem do kanalizacji.
Odpady poprodukcyjne nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstawania wed³ug grup asortymentowych
i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne, koncesjonowane przedsiêbiorstwo osady z separatorów okresowo winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne koncesjonowane przedsiêbiorstwo,
Do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej zakazuje siê lokalizowania us³ug i rzemios³a wodoch³onnego i wytwarzaj¹cego znaczne iloci cieków.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony dóbr kultury: nie ustala
siê.
Stawka procentowa: 15%
Zagro¿enia: nie ustala siê.
Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren opracowania po³o¿ony w obrêbie Kaszubskiego
Parku Krajobrazowego, obowi¹zuj¹ na nim zakazy
i ograniczenia zawarte w Rozporz¹dzeniach nr 11/98
i 12/98 Wojewody Gdañskiego.
Teren po³o¿ony w granicach zewnêtrznego obszaru
ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn, obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia okrelone w decyzji
Wojewody Gdañskiego NrO-V-7226/1/93 z dnia 6 sierpnia 1993 r. o ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia wody
powierzchniowej Straszyn z rzeki Radni.
8 MN, 9MN
Funkcja: przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug i rzemios³a nieuci¹¿liwego  25 dzia³ek.
Warunki urbanistyczne:
Intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê,
Zasady podzia³u: zgodnie z rysunkiem planu, adaptacja istniej¹cych podzia³ów- 8 dzia³ek
Wysokoæ zabudowy: do 8,5 m, 1.5 kondygnacji,
Procent pokrycia zabudow¹: do 20%,
Linie zabudowy: jak na rysunku planu.
Dachy: dwuspadowy o k¹cie nachylenia po³aci zawartym w przedziale 45°-50°.
Udogodnienia urbanistyczne: mo¿liwoæ lokalizacji zabudowy towarzysz¹cej typu budynek gospodarczy, gara¿ wolnostoj¹cy.
Parkingi: miejsca postojowe na w³asnej dzia³ce  co
najmniej 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie, w
przypadku lokalizacji us³ug  co najmniej 2 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej.
Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹:
Drogi: dojazd z istniej¹cej wydzielonej drogi lokalnej o
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numerze ewidencyjnym gruntu 58/17, oraz wewnêtrznej drogi 2 KD, dojazdowej 4 KD i siêgaczy 9 KD,
Woda: z wodoci¹gu wiejskiego,
Odprowadzenie cieków: czasowo do zbiorników bezodp³ywowych szczelnych z okresowym wywo¿eniem
do oczyszczalni cieków, po wybudowaniu kanalizacji
wszystkie obiekty kubaturowe nale¿y bezwzglêdnie do
niej pod³¹czyæ,
Odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowaæ na
terenie,
Ogrzewanie: niskoemisyjne ród³a ciep³a,
Energia elektryczna: z istniej¹cej sieci NN i SN, mo¿liwoæ lokalizacji stacji transformatorowych w zale¿noci od potrzeb
Gospodarka odpadami: na miejsce wskazane przez
Urz¹d Gminy.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
60% powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ na tereny
aktywne biologicznie, z tego co najmniej 25% przeznaczyæ na kêpy zieleni wysokiej z gatunków rodzimych.
Wzd³u¿ drogi gminnej i dróg lokalnych oraz dojazdowych wprowadziæ na dzia³kach szpaler drzew.
Obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami,
Zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci winien
byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci,
cieki technologiczne odprowadzane do wiejskiego
uk³adu kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom okrelonym dla oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Stê¿ycy. Na terenie
posesji nale¿y prowadziæ punkt poboru cieków do
badania ich jakoci przed odprowadzeniem do kanalizacji.
Odpady poprodukcyjne nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstawania wed³ug grup asortymentowych
i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne, koncesjonowane przedsiêbiorstwo osady z separatorów okresowo winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne koncesjonowane przedsiêbiorstwo,
Do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej zakazuje siê lokalizowania us³ug i rzemios³a wodoch³onnego i wytwarzaj¹cego znaczne iloci cieków.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony dóbr kultury: nie ustala
siê.
Stawka procentowa: 15%
Zagro¿enia: przez teren 8 MN, 9 MN przebiega napowietrzna linia SN
Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren opracowania po³o¿ony w obrêbie Kaszubskiego
Parku Krajobrazowego, obowi¹zuj¹ na nim zakazy
i ograniczenia zawarte w Rozporz¹dzeniach nr 11/98
i 12/98 Wojewody Gdañskiego.
Teren po³o¿ony w granicach zewnêtrznego obszaru
ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn, obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia okrelone w decyzji
Wojewody Gdañskiego NrO-V-7226/1/93 z dnia 6 sierpnia 1993 r. o ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia wody
powierzchniowej Straszyn z rzeki Radni.
Ustalenia stanowi¹ce:
Do czasu wybudowania kanalizacji zbiorczej sanitarnej ustala siê realizacjê zabudowy mieszkaniowej na
terenach oznaczonych symbolami: 2 MN, 8 MN i 9 MN.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1 KD
Funkcja: przeznacza siê na poszerzenie drogi gminnej
o numerze ewidencyjnym gruntu 56. Szerokoæ poszerzenia w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu:
do 3.0 m.
2 KD
Funkcja: przeznacza siê na ulicê lokaln¹ obs³uguj¹c¹
zespó³ zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu:
nie mniej ni¿ 12.0 m.
3 KD
Funkcja: przeznacza siê na poszerzenie istniej¹cej ulicy lokalnej o numerze ewidencyjnym gruntu 58/26. Szerokoæ poszerzenia w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu: nie mniej ni¿ 4.0 m.
4KD
Funkcja: adaptacja fragmentu istniej¹cej drogi lokalnej o numerze ewidencyjnym gruntu 58/26.
5 KD  8 KD
Funkcja: przeznacza siê na ulice dojazdowe obs³uguj¹ce zespó³ zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych nie mniej ni¿ 10.0 m.
9 KD
Funkcja: przeznacza siê na dojazdy  siêgacze do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu: nie mniej
ni¿ 5.0 m.
10 KD
Funkcja: przeznacza siê na ci¹g pieszo  jezdny obs³uguj¹cy zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹. Szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych jak na rysunku planu:
nie mniej ni¿ 5.0 m.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dzia³kach nr 58/23
26, 58/28  32, 58/35  45 we wsi Go³ubie w gminie Stê¿yca w skali 1: 1000.
Na rysunku zastosowano oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych sposobach zagospodarowania (cile okrelone),
b) linie zabudowy nieprzekraczalne,
c) linie podzia³u wewnêtrznego,
d) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN,
e) droga w liniach rozgraniczaj¹cych KD.
§3
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) umieszczeniu odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Stê¿ycy,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z nich na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
planu wymienionego w § 1, zmiany wprowadzonej do
niego niniejsz¹ uchwa³¹.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§4
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stê¿yca wraz z pón. zm. wymienionymi w § 1.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego za wyj¹tkiem § 3, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
S. Literski
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UCHWA£A Nr III/40/2002
Rady Gminy w Stê¿ycy
z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar czêci
dzia³ki Nr 41/9 we wsi Zgorza³e
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 5 i art. 41, ust. 1 ustawy 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 i Nr 153, poz. 1271) oraz
art. 7-11, art. 18 ust. 3, art. 26 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia
7 lipca1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139, 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 oraz
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130,
poz. 1112) Rada Gminy Stê¿yca uchwala, co nastêpuje:
§1
Do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Stê¿yca (obejmuj¹cego obszar
gminy w jej granicach administracyjnych z wy³¹czeniem
wsi Stê¿yca) zatwierdzonego uchwa³¹ Nr VII/31/89 Gminnej Rady Narodowej w Stê¿ycy z dnia 29 wrzenia 1989 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. z 1991 r. Nr 26, poz. 188 oraz z pón.
zm.) wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
1. Fragment terenu przeznaczonego w powy¿szym planie na cele upraw polowych oznaczonego symbolem
RP, obejmuj¹cy czêæ dzia³ki nr 41/9 o powierzchni oko³o 0,84 ha przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug
i rzemios³a nieuci¹¿liwego.
Szczegó³owe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
MN 1, MN 2 i MN 3
Funkcja: przeznacza siê na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z mo¿liwoci¹ lokalizacji us³ug i rzemios³a nieuci¹¿liwego.
Warunki urbanistyczne:
Intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê,
Zasady podzia³u: nie mniej ni¿ 1000 m2, 4 dzia³ki wzd³u¿
ciany lasu, pomiêdzy granic¹ z dzia³k¹ nr ewidencyjny gruntów 41/6 a granic¹ z dzia³k¹ nr ewidencyjny
gruntów 41/5 (oznaczenie na rysunku planu MN 1), 1
dzia³ka przy granicy z dzia³k¹ nr ewidencyjny gruntów
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41/4 i 44/7 (oznaczenie na rysunku planu MN 2) oraz
1 dzia³ka przy granicy z dzia³k¹ nr ewidencyjny gruntów 44/7, w kierunku siedliska na dzia³ce nr 41/9 (oznaczenie na rysunku planu MN 3),
Wysokoæ zabudowy: do 8,5 m, 1,5 kondygnacji,
Procent pokrycia zabudow¹: do 15%,
Linie zabudowy: jak na rysunku planu, dla MN1: 30,0 m
od ciany lasu, 6,0 m od strony projektowanej drogi
dojazdowej oznaczonej symbolem KD oraz po 4,0 m
z pozosta³ych stron; dla MN2: 6,0 m od strony projektowanej drogi dojazdowej oznaczonej symbolem KD,
1,5 m od istniej¹cej linii energetycznej NN kablowej,
3.5 m od napowietrznej linii energetycznej NN, oraz po
4,0 m z pozosta³ych stron; dla MN3: 6,0 m od strony
projektowanej drogi dojazdowej oznaczonej symbolem KD, 3,5m od istniej¹cej linii energetycznej NN
napowietrznej oraz po 4,0m z pozosta³ych stron.
Dachy: dwuspadowe o k¹cie nachylenia po³aci zawartym w przedziale 400  450 kalenice równolegle do warstwic. Pokrycie dachów: wskazane ceramiczne lub
gont.
Architektura: winna zawieraæ elementy architektury regionalnej: proporcje rzutu zbli¿one do modu³u od 1:1,5
do 1: 2,5, poziom posadowienia parteru nie wiêcej ni¿
50,0 cm powy¿ej poziomu terenu, przy budowie zastosowaæ tradycyjne materia³y jak kamieñ, ceg³a licowa, przy konstrukcji i elewacji  drewno.
Udogodnienia urbanistyczne: dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy towarzysz¹cej typu: gara¿ budynek gospodarczy. Obiekty te, wraz z budynkiem mieszkalnym
winny byæ utrzymane w stylu i tradycji kaszubszczyzny.
Parkingi: miejsca postojowe na w³asnej dzia³ce  co
najmniej 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie, w
przypadku lokalizacji us³ug  co najmniej 2 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej.
Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹:
Drogi: dojazd z drogi gminnej o numerze ewidencyjnym gruntów 48/2 (poza rysunkiem planu) a nastêpnie
projektowan¹ drog¹ dojazdow¹ na dzia³ce nr 44/10 oraz
projektowan¹ droga dojazdow¹ oznaczon¹ na rysunku planu symbolem KD,
Woda: z wodoci¹gu wiejskiego,
Odprowadzenie cieków: czasowo do zbiorników bezodp³ywowych szczelnych z okresowym wywo¿eniem
na punkt zlewny przy oczyszczalni cieków w Delowie,
po wybudowaniu kanalizacji wszystkie obiekty kubaturowe nale¿y bezwzglêdnie do niej pod³¹czyæ a zbiorniki na cieki zlikwidowaæ. Do projektu budowlanego
nale¿y do³¹czyæ d³ugoterminow¹ umowê na odbiór
cieków przez specjalistyczne, komunalne przedsiêbiorstwo.
Odprowadzenie wód opadowych: z dachów obiektów
 zagospodarowaæ na terenie dzia³ki. Wody opadowe
z dróg dojazdowych, w tym tak¿e z projektowanej drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KD oraz parkingów tak¿e odprowadzaæ bezporednio do gruntu poprzez zastosowanie pó³przepuszczalnych nawierzchni do ich utwardzenia. W przypadku zlokalizowania us³ug kumuluj¹cych ruch samochodowy wym. drog¹ KD, jej nawierzchniê nale¿y
uszczelniæ a wody opadowe przed odprowadzeniem
do gruntu nale¿y oczyszczaæ.
Ogrzewanie: niskoemisyjne ród³a ciep³a, takich jak olej
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opa³owy, gaz, z wykluczeniem wêgla kamiennego czy
koksu
Energia elektryczna: z istniej¹cej sieci NN i SN,
Gospodarka odpadami: odpady sta³e komunalne winny byæ segregowane w miejscu ich powstania i zagospodarowywane przez specjalistyczne, komunalne
przedsiêbiorstwo.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
70% powierzchni dzia³ek nale¿y przeznaczyæ na tereny
aktywne biologicznie, z tego co najmniej 25% przeznaczyæ na kêpy zieleni wysokiej z gatunków rodzimych.
W ramach ogólnej powierzchni dzia³ki czynnej biologicznie, wskazane jest, na granicy przylegaj¹cej do drogi wewnêtrznej, oznaczonej symbolem KD, lokalizacja jednego rzêdu drzew.
Obiekty mieszkalne i pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.
Zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci winien
byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic w³asnoci.
Nale¿y zachowaæ poziom ha³asu w rodowisku, jak dla
terenów zabudowy mieszkaniowej.
cieki technologiczne odprowadzane do wiejskiego
uk³adu kanalizacji sanitarnej winny odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom okrelonym dla oczyszczalni mechaniczno  biologicznej w Stê¿ycy. Na terenie
posesji nale¿y prowadziæ punkt poboru cieków do
badania ich jakoci przed odprowadzeniem do kanalizacji.
Odpady poprodukcyjne nale¿y segregowaæ w miejscach ich powstania wed³ug grup asortymentowych
i zagospodarowywaæ przez specjalistyczne, koncesjonowane przedsiêbiorstwo, osady z separatorów okresowo winny byæ zagospodarowywane przez specjalistyczne koncesjonowane przedsiêbiorstwo.
Do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej zakazuje siê lokalizowania us³ug i rzemios³a wodoch³onnego i wytwarzaj¹cego znaczne iloci cieków.
Warunki wynikaj¹ce z ochrony dóbr kultury: brak
Stawka procentowa: 15%
Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
Teren po³o¿ony w obrêbie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, dok³adniej w zespole przyrodniczo  krajobrazowym Rynna Raduñska obowi¹zuj¹ na nim
zakazy i ograniczenia zawarte w Rozporz¹dzeniach nr
11/98 i 12/98 Wojewody Gdañskiego.
Obszar po³o¿ony w granicach zewnêtrznego terenu
ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn i obowi¹zuj¹ na nim zakazy i ograniczenia okrelone w decyzji
Wojewody Gdañskiego nr O  V  7226/1/93 z dnia
6 sierpnia 1993 r. o ustanowieniu strefy ochronnej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni.
KD
Funkcja: przeznacza siê na projektowan¹ drogê dojazdow¹ (oznaczenie na rysunku planu KD), szerokoæ
w liniach rozgraniczaj¹cych drogi 10,0 m.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na czêci dzia³ki nr 41/9
we wsi Zgorza³e w gminie Stê¿yca w skali 1:500.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Na rysunku zastosowano oznaczenia:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych sposobach zagospodarowania (cile okrelone),
b) linie zabudowy nieprzekraczalne,
c) linie podzia³u wewnêtrznego,
d) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN,
e) droga w liniach rozgraniczaj¹cych KD.
§3
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Stê¿ycy,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z nich, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§4
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stê¿yca wraz z pón. zm. wymienionymi w § 1.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego za wyj¹tkiem § 3, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Stê¿yca
S. Literski
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UCHWA£A Nr IV/23/2002
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalnego
w rejonie ul. Czatkowskiej w Tczewie obejmuj¹cego obszar zawarty pomiêdzy: od pó³nocy  Ogrody Dzia³kowe i tereny przemys³owe, od wschodu  obszar zabudowy jednorodzinnej i ulica Czatkowska, od po³udnia 
dzia³ki zabudowy jednorodzinnej oraz od zachodu 
Kana³ M³yñski.
Na podstawie art. 26, w zwi¹zku z art. 7-12, art. 18-25,
art. 27-29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15.poz. 139
zm.: Dz. U. z 1999 r Nr 41. poz. 412, Nr 111, poz. 1279;
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804; z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) art. 18 ust. 2 pkt 5
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: Dz. U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) w wy-
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konaniu uchwa³y Nr XXXII/307/2001 Rady Miejskiej
w Tczewie z dnia 31 maja 2001 r. o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu mieszkalnego w rejonie ul. Czatkowskiej w Tczewie na wniosek Prezydenta Miasta, Rada
Miejska w Tczewie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalnego w rejonie ul. Czatkowskiej w Tczewie obejmuj¹cego obszar
zawarty pomiêdzy: od pó³nocy  ogrody dzia³kowe i tereny przemys³owe, od wschodu  obszar zabudowy
jednorodzinnej i ulica Czatkowska; od po³udnia  dzia³ki
zabudowy jednorodzinnej oraz od zachodu  Kana³
M³yñski.
Dok³adny przebieg granic obowi¹zywania niniejszej
zmiany planu okrela za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y  rysunek zmiany planu.
§2
1. Na ustalenia niniejszej zmiany planu sk³adaj¹ siê ³¹cznie:
1) ustalenia ogólne  zawarte w § 3 niniejszej uchwa³y;
2) ustalenia szczegó³owe dla obszarów o odmiennych
zasadach zagospodarowania  zawarte w § 4 niniejszej uchwa³y, stanowi¹cym karty ustaleñ dla obszarów;
3) ustalenia graficzne  zawarte w rysunku zmiany planu stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§3
1. Ustanawia siê nastêpuj¹ce definicje pojêæ oraz ustalenia ogólne obowi¹zuj¹ce na obszarze w granicach obowi¹zywania ustaleñ zmiany planu:
1) BUDYNEK MIESZKALNY  budynek przeznaczony
do wykonywania funkcji mieszkaniowej (dzia³alnoæ
wynikaj¹ca z zamieszkiwania oraz zwi¹zana z obs³ug¹ w³asnych gospodarstw domowych przez ich u¿ytkowników), który zawiera pomieszczenia mieszkalne i pomocnicze oraz mo¿e zawieraæ pomieszczenia techniczne lub gospodarcze,
2) BUDYNEK MIESZKALNO-US£UGOWY  budynek
mieszkalny, w którym dopuszcza siê wydzielenie pomieszczeñ przeznaczonych dla funkcji us³ugowych
dopuszczonych w niniejszej zmianie planu,
3) UCI¥¯LIWE ODDZIA£YWANIE  oddzia³ywanie, które w jakikolwiek sposób wp³ywa na zasoby rodowiska i jego podstawowe elementy tj. wodê, powietrze, ziemiê, standard akustyczny, walory przyrodnicze, standard ¿ycia cz³owieka, z przekroczeniem lub
bez przekroczenia dopuszczalnych norm lecz z obni¿eniem standardu.
Szkodliwe lub uci¹¿liwe oddzia³ywanie wyra¿a siê
np.: emisj¹ szkodliwych substancji do atmosfery, ha³asem, drganiami, promieniowaniem, wieceniem,
emisj¹ substancji zapachowych, zak³ócaniem fal radiowych, uci¹¿liwoci¹ dla funkcji mieszkaniowej ze
wzglêdu na przedmiot sk³adowania lub obs³ugê
transportow¹.
4) OBSZARY O ODMIENNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA  obszary wyznaczone zgodnie z rysunkiem zmiany planu, dla których formu³owane s¹
odrêbne ustalenia zmiany planu,
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5) OBLIGATORYJNA, FRONTOWA LINIA ZABUDOWY 
wyznaczona na gruncie, zgodnie z rysunkiem zmiany
planu, obligatoryjna, frontowa linia zabudowy, w stosunku do której kalenica g³ówna budynków mieszkalnych i mieszkalno-us³ugowych musi byæ sytuowana prostopadle lub inna obligatoryjna, frontowa linia
zabudowy,
6.A) FRONTOWA GRANICA DZIA£KI  linia wydzielenia
geodezyjnego, bêd¹ca równoczenie lini¹ rozgraniczaj¹c¹ obszary o odmiennych zasadach zagospodarowania, znajduj¹ca siê po stronie przeciwnej obligatoryjnej, frontowej linii zabudowy ni¿ wektor
oznaczenia graficznego tej linii,
b) Dla dzia³ek, dla których nie zosta³a okrelona obligatoryjna, frontowa linia zabudowy za frontow¹ granicê dzia³ki uznaje siê liniê wydzielenia geodezyjnego bêd¹c¹ równoczenie lini¹ rozgraniczaj¹c¹ obszar danej dzia³ki od obszarów oznaczonych na rysunku planu symbolami Y albo XY,
7.A) KALENICA G£ÓWNA  najd³u¿sza kalenica budynku
bêd¹ca krawêdzi¹ przeciêcia po³aci dachowych wyznaczaj¹cych przeciwleg³e kierunki spadku,
b) w przypadku gdy budynek posiada wiêcej ni¿ jedn¹
kalenicê o tej samej d³ugoci, na ró¿nych wysokociach wzglêdem siebie, za kalenicê g³ówn¹ uwa¿a
siê najwy¿sz¹ z nich,
c) w przypadku istnienia kilku kalenic o tej samej d³ugoci i wysokoci wzglêdem siebie, za kalenicê g³ówn¹ uwa¿a siê tê z kalenic, która znajduje siê najbli¿ej
frontowej granicy dzia³ki,
8.A) WYSOKOÆ KALENICY G£ÓWNEJ  wysokoæ mierzona od najwy¿szego, projektowanego poziomu terenu w linii cian zewnêtrznych projektowanego budynku do górnej krawêdzi kalenicy g³ównej lub szczytu, czyli punktu zbiegu p³aszczyzn po³aci dachowych,
o ile budynek nie posiada kalenicy,
9) ELEWACJA FRONTOWA BUDYNKU  elewacja od
strony frontowej granicy dzia³ki.
10) WYSOKOÆ LINII OKAPU  najmniejsza z odleg³oci
pomiêdzy doln¹ krawêdzi¹ linii okapu a jej rzutem prostopad³ym na teren,
11.A) K¥T POCHYLENIA DACHU
a) dla czêci dachów, które nie s¹ mansardami 
k¹t pochylenia p³aszczyzny po³aci dachowej mierzony wzglêdem p³aszczyzny poziomej,
b) dla czêci dachów, które s¹ mansardami  k¹t
pochylenia p³aszczyzny przechodz¹cej przez kalenicê i liniê okapu po³aci dolnej, mierzony wzglêdem p³aszczyzny poziomej,
B) dach spe³niaj¹cy wymagania w zakresie k¹ta pochylenia musi przekrywaæ minimum 75% powierzchni rzutu prostopad³ego budynku, przy
czym musi to byæ dach o minimum dwóch kierunkach spadków,
12.A) WYSOKOÆ OGRODZENIA  wysokoæ mierzona
od poziomu terenu bezporednio przylegaj¹cego do
ogrodzenia do górnej krawêdzi ogrodzenia,
B) w przypadku ogrodzeñ zlokalizowanych na pochy³ociach jest to rednia wysokoæ ka¿dego przês³a,
13) WYSOKOÆ BUDYNKU  wysokoæ liczona od poziomu terenu przy najni¿ej po³o¿onym wejciu do budynku nie bêd¹cym wy³¹cznie wejciem do pomieszczeñ gospodarczych lub technicznych do górnej p³asz-
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czyzny stropu lub stropodachu nad najwy¿sz¹ kondygnacj¹ u¿ytkow¹, ³¹cznie z gruboci¹ izolacji cieplnej bez
uwzglêdnienia wyniesionych ponad tê p³aszczyznê maszynowni, dwigów i innych pomieszczeñ technicznych.
§4
1. Ustala siê podzia³ obszaru w granicach obowi¹zywania ustaleñ zmiany planu na obszary o odmiennych zasadach zagospodarowania, których granice okrelaj¹
wyznaczone na rysunku zmiany planu obligatoryjne linie rozgraniczaj¹ce obszary o odmiennych zasadach
zagospodarowania.
2. Ustalenia szczegó³owe dla wydzielonych obszarów
o odmiennych zasadach zagospodarowania zawarte s¹
w odpowiednich kartach ustaleñ, na które sk³adaj¹ siê:
1) Karta ustaleñ dla obszarów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolem MN
2) Karta ustaleñ dla obszarów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami MWN1, MWN2, MWN3
3) Karta ustaleñ dla obszarów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolem MWNU
4) Karta ustaleñ dla obszarów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami: EL1, EL2
5) Karta ustaleñ dla obszaru oznaczonego na rysunku
zmiany planu symbolem Z1
6) Karta ustaleñ dla obszarów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolem Z2
7) Karta ustaleñ dla obszarów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolem Z3
8) Karta ustaleñ dla obszaru oznaczonego na rysunku
zmiany planu symbolem Z4
9) Karta ustaleñ dla obszarów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami: X1, X2
10) Karta ustaleñ dla obszarów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolem XY
11) Karta ustaleñ dla obszaru oznaczonego na rysunku
zmiany planu symbolem Y
KARTA USTALEÑ DLA OBSZARÓW
OZNACZONYCH NA RYSUNKU ZMIANY
PLANU SYMBOLEM MN
1. PRZEZNACZENIE OBSZARU
1.1.funkcje dopuszczone
1.1. 1.Jako obligatoryjn¹ dla obszarów ustala siê funkcjê
mieszkaniow¹.
1.2.dopuszczone formy zabudowy
1.2. 1.Obszary przeznaczone s¹ pod zabudowê mieszkaniow¹ w formie wolno stoj¹cych budynków mieszkalnych
zawieraj¹cych 1 mieszkanie z dopuszczeniem, jako uzupe³niaj¹cej, wolno stoj¹cej zabudowy gara¿owej.
1.3.dopuszczone formy zagospodarowania niezabudowanej czêci obszaru
1.3. 1.Zagospodarowanie niezabudowanej czêci obszarów dopuszcza siê w formie: obiektów ma³ej architektury, urz¹dzeñ budowlanych zwi¹zanych z obiektem budowlanym, zieleni.
2. podzia³y obszaru
2.1.dopuszczone wydzielenia geodezyjne
2.1. 1.Obowi¹zuj¹ zasady wydzieleñ geodezyjnych
przedstawione na rysunku zmiany planu.
3. zasady zagospodarowania obszaru
3.1.powierzchnia zabudowana
3.1.1. Powierzchnia zabudowana nie mo¿e byæ wiêksza
ni¿ 30% powierzchni dzia³ki.
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3.2.kszta³towanie budynków mieszkalnych
3.2. 1.USYTUOWANIE BUDYNKÓW NA DZIA£CE
3.2. 1.1. Obowi¹zuj¹ linie zabudowy wyznaczone na rysunku zmiany planu.
3.2. 1.2. W przypadku sytuowania budynków na dzia³kach, dla których, na rysunku zmiany planu, wyznaczono
obligatoryjn¹, frontow¹ liniê zabudowy minimum 60%
³¹cznej d³ugoci rzutu prostopad³ego zewnêtrznego obrysu cian zewnêtrznych wszystkich kondygnacji budynku mieszkalnego, tworz¹cych elewacjê frontow¹ musi
znaleæ siê na obligatoryjnej, frontowej linii zabudowy.
3.2. 1.3. Dopuszcza siê przekroczenie obligatoryjnej, frontowej linii zabudowy, w kierunku przeciwnym ni¿ wskazuje wektor oznaczenia graficznego tej linii, przez elementy
budynku mieszkalnego na odleg³oæ nie wiêksz¹ ni¿ 2 m.
3.2. 1.4. Zasady sytuowania budynków wzglêdem obligatoryjnych, frontowych linii zabudowy obowi¹zuj¹ przy
równoczesnym zastosowaniu obowi¹zuj¹cych przepisów
w stosunku do pozosta³ych granic dzia³ki.
3.2. 2.WYSOKOÆ BUDYNKÓW
3.2. 2.1. Maksymaln¹ wysokoæ budynków mieszkalnych
ustala siê na 6,5 m.
3.2. 3.WYSOKOÆ LINII OKAPU
3.2. 3.1. Maksymaln¹ wysokoæ linii okapu ustala siê na
3,5 m.
3.2. 3.2. Dopuszcza siê umieszczenie na wysokoci wiêkszej ni¿ ustalona w planie linii okapu o ³¹cznej d³ugoci
nie wiêkszej ni¹ 50% ³¹cznej d³ugoci wszystkich linii okapu dachu przekrywaj¹cego budynek.
3.2. 4.K¥T POCHYLENIA DACHU
3.2. 4.1. Dla wszystkich budynków mieszkalnych obowi¹zuje k¹t pochylenia dachu nie mniejszy ni¿ 31° i nie wiêkszy ni¿ 51°.
3.2. 5.POKRYCIE DACHU
3.2. 5.1. Na pokrycie dachów dopuszcza siê stosowanie
wszelkich materia³ów dachówkopodobnych a w szczególnoci: dachówek ceramicznych, dachówek bitumicznych, dachówek ceramiczno-metalowych blach dachówkowych oraz innych.
3.2. 5.2. Dla wszystkich pokryæ dachowych budynków
mieszkalnych obowi¹zuje kolor czerwony, matowy.
3.2. 6.INNE SZCZEGÓLNE WYMAGANIA
3.2. 6.1. Poziom najni¿ej po³o¿onej posadzki budynku
mieszkalnego nie mo¿e byæ ni¿szy od najni¿szego poziomu terenu bezporednio przyleg³ego do tego budynku.
3.3.kszta³towanie wolno stoj¹cych budynków gara¿owych
3.3. 1.USYTUOWANIE BUDYNKÓW NA DZIA£CE
3.3. 1.1. Dopuszcza siê przekroczenia obligatoryjnej, frontowej linii zabudowy w kierunku przeciwnym ni¿ skierowany jest wektor oznaczenia graficznego tej linii.
3.3. 2.WYSOKOÆ KALENICY G£ÓWNEJ
3.3. 2.1. Maksymaln¹ wysokoæ kalenicy g³ównej ustala
siê na 5.0 m.
3.3. 3.K¥T POCHYLENIA DACHU
3.3. 3.1. Dla wszystkich budynków obowi¹zuje k¹t pochylenia dachu nie mniejszy ni¿ 14° i nie wiêkszy ni¿ 45°.
3.3. 4.POKRYCIE DACHÓW
3.3. 4.1. Na pokrycie dachów dopuszcza siê stosowanie
wszelkich materia³ów dachówkopodobnych a w szczególnoci: dachówek ceramicznych, dachówek bitumicznych, dachówek ceramiczno-metalowych blach dachówkowych.
3.3. 4.2. Dla wszystkich pokryæ dachowych budynków
obowi¹zuje kolor czerwony, matowy.
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3.3. 5.INNE SZCZEGÓLNE WYMAGANIA
3.3. 5.1. Poziom najni¿ej po³o¿onej posadzki budynku nie
mo¿e byæ ni¿szy od najni¿szego poziomu terenu bezporednio przyleg³ego do tego budynku.
3.4.zieleñ
3.4. 1.Nie reguluje siê.
3.5.nawierzchnie
3.5. 1.Nie reguluje siê.
3.6.miejsca postojowe
3.6. 1.Inwestor zobowi¹zany jest zrealizowaæ w granicach
w³asnej dzia³ki minimum 2 miejsca postojowe/1 gospodarstwo domowe.
3.7.ogrodzenia
3.7. 1.Od strony terenów uk³adu drogowego, terenów
zieleni oraz na wspólnej granicy obowi¹zywania ustaleñ
zmiany planu i granicy wydzielenia geodezyjnego dzia³ki
nr 31 (obrêb 2, k. m. 4) nie dopuszcza siê ogrodzeñ z
siatki ogrodzeniowej.
3.7. 2.W przypadku wygradzania dzia³ki wysokoæ ogrodzeñ od strony terenów uk³adu drogowego, terenów zieleni oraz na wspólnej granicy obowi¹zywania ustaleñ planu i granicy wydzielenia geodezyjnego dzia³ki nr 31 (obrêb 2, k. m. 4) ustala siê na 1,2 m.
3.7. 3.Dopuszczona w planie wysokoæ ogrodzenia mo¿e
byæ przekroczona przez s³upki ogrodzeniowe oraz elementy bram wjazdowo-wejciowych.
3.8.infrastruktura techniczna
3.8. 1.Ka¿d¹ z dzia³ek nale¿y wyposa¿yæ co najmniej w
instalacje: wodoci¹gow¹, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczn¹ w³¹czone do urz¹dzeñ stanowi¹cych elementy systemu obs³uguj¹cego miasto lub jego czêæ.
3.8. 2.Nie dopuszcza siê realizacji indywidualnych lub
grupowych oczyszczalni cieków b¹d zbiorników bezodp³ywowych.
3.8. 3.Dla przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej, na potrzeby grzewcze oraz bytowe dopuszcza siê stosowanie
tylko i wy³¹cznie nieemisyjnych lub nisko emisyjnych róde³ ciep³a.
3.9.tymczasowe formy zagospodarowania, urz¹dzania
oraz u¿ytkowania obszaru
3.9. 1.Nie okrela siê.
3.10.INNE, SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU*
3.10. 1. Obszar objêty jest Stref¹ Obserwacji Archeologicznej. Wszelkie prace ziemne i budowlane wykonywane w granicach obszaru musz¹ byæ opiniowane przez
Muzeum Archeologiczne w Gdañsku i uzgadniane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku (na
obszarze znajduje siê zespó³ stanowisk archeologicznych,
których teren mo¿e byæ zagospodarowany po przeprowadzeniu archeologicznych badañ ratowniczych i sporz¹dzeniu dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej)
3.10. 2. Realizacjê obiektów budowlanych w odleg³oci
mniejszej ni¿ 50 m od stopy wa³u Kana³u M³yñskiego
dopuszcza siê wy³¹cznie pod warunkiem uzyskania zgody Marsza³ka Województwa Pomorskiego.
3.10. 3. Na obszarze o rzêdnych terenu poni¿ej 9.84 m
n.p.Kr. mog¹ wystêpowaæ podtopienia podczas d³ugotrwa³ych wysokich stanów wody w rzece Wile.
* w tym: wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego lub kulturowego, prawid³owego gospodarowania zasobami przyrody, ochrony gruntów rolnych i lenych oraz
ochrony przed uci¹¿liwociami.
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4. pozosta³e ustalenia planu
4.1.stawka procentowa
4.1. 1.Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem niniejszej zmiany planu ustala siê w wymiarze 0%.
KARTA USTALEÑ DLA OBSZARÓW
OZNACZONYCH NA RYSUNKU ZMIANY PLANU
SYMBOLAMI: MWN1, MWN2, MWN3
1. PRZEZNACZENIE OBSZARU
1.1 funkcje dopuszczone
1.1. 1.Jako obligatoryjn¹ dla obszarów ustala siê funkcjê
mieszkaniow¹.
1.1. 2.Dopuszcza siê funkcjê obs³ugi in¿ynieryjnej.
1.2.dopuszczone formy zabudowy
1.2. 1.W granicach obszarów dopuszcza siê zabudowê
mieszkaniow¹ w formie: wolno stoj¹cych budynków
mieszkalnych zawieraj¹cych 1 mieszkanie, bliniaczych
budynków mieszkalnych zawieraj¹cych 1 mieszkanie, szeregowych budynków mieszkalnych zawieraj¹cych 1
mieszkanie, budynków mieszkalnych zawieraj¹cych od 2
do 4 mieszkañ w³¹cznie, budynków mieszkalnych zawieraj¹cych 5 i wiêcej mieszkañ, przy czym dla wszystkich
obszarów objêtych jednym przedsiêwziêciem inwestycyjnym obowi¹zuje jedna forma zabudowy.
1.2. 2.W granicach obszarów MWN1 zabudowê mieszkaniow¹ w formie budynków mieszkalnych zawieraj¹cych
5 i wiêcej mieszkañ dopuszcza siê wy³¹cznie w przypadku gdy na obszarach oznaczonych na rysunku zmiany
planu symbolami MWNU zosta³a zrealizowana zabudowa mieszkaniowa w formie budynków mieszkalnych zawieraj¹cych 5 i wiêcej mieszkañ.
1.2. 3.W granicach obszarów MWN2 oraz MWN3 zabudowê mieszkaniow¹ w formie budynków mieszkalnych
zawieraj¹cych 5 i wiêcej mieszkañ dopuszcza siê wy³¹cznie w przypadku gdy na obszarach oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami MWN1 zosta³a zrealizowana zabudowa mieszkaniowa w formie budynków
mieszkalnych zawieraj¹cych 5 i wiêcej mieszkañ.
1.2. 4.Dopuszcza siê zabudowê wynikaj¹c¹ z potrzeb funkcji obs³ugi in¿ynieryjnej.
1.3.dopuszczone formy zagospodarowania niezabudowanej czêci obszaru
1.3. 1.Zagospodarowanie niezabudowanej czêci obszarów dopuszcza siê w formie: obiektów ma³ej architektury, urz¹dzeñ budowlanych zwi¹zanych z obiektem budowlanym, zieleni.
2. podzia³y obszaru
2.1.dopuszczone wydzielenia geodezyjne
2.1. 1.Obowi¹zuj¹ zasady wydzieleñ geodezyjnych przedstawione na rysunku zmiany planu.
2.1. 2.Podzia³y geodezyjne obszarów odmienne od wyznaczonych na rysunku zmiany planu, dopuszcza siê, o
ile wynikaj¹ one z projektu zagospodarowania bêd¹cego
czêci¹ projektu budowlanego sporz¹dzonego dla przedsiêwziêcia inwestycyjnego obejmuj¹cego minimum
wszystkie obszary oznaczone na rysunku zmiany planu
symbolem MWN1 lub MWN2 lub MWN3.
3. zasady zagospodarowania obszaru
3.1.powierzchnia zabudowana
3.1. 1.Powierzchnia zabudowana nie mo¿e byæ wiêksza
ni¿ 40% powierzchni dzia³ki.
3.2.kszta³towanie budynków mieszkalnych
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3.2. 1.USYTUOWANIE BUDYNKÓW NA DZIA£CE
3.2. 1.1. Obowi¹zuj¹ linie zabudowy wyznaczone na rysunku zmiany planu.
3.2. 1.2. Minimum 60% ³¹cznej d³ugoci rzutu prostopad³ego zewnêtrznego obrysu cian zewnêtrznych wszystkich kondygnacji budynku, tworz¹cych elewacjê frontow¹ musi znaleæ siê na obligatoryjnej, frontowej linii zabudowy.
3.2. 1.3. Dopuszcza siê przekroczenie obligatoryjnej, frontowej linii zabudowy, w kierunku przeciwnym ni¿ wskazuje wektor oznaczenia graficznego tej linii, przez elementy
budynku mieszkalnego na odleg³oæ nie wiêksz¹ ni¿ 2 m.
3.2. 1.4. Zasady sytuowania budynków na obligatoryjnych, frontowych liniach zabudowy  obowi¹zuj¹ przy
równoczesnym zastosowaniu obowi¹zuj¹cych przepisów
w stosunku do pozosta³ych granic dzia³ki.
3.2. 2.WYSOKOÆ BUDYNKÓW
3.2. 2.1. Maksymaln¹ wysokoæ budynków ustala siê na
9,5 m.
3.2. 3.WYSOKOÆ LINII OKAPU
3.2. 3.1. Maksymaln¹ wysokoæ linii okapu ustala siê na
6,5 m.
3.2. 3.2. Dopuszcza siê umieszczenie na wysokoci wiêkszej ni¿ ustalona w zmianie planu linii okapu o ³¹cznej
d³ugoci nie wiêkszej ni¿ 50% ³¹cznej d³ugoci wszystkich linii okapu dachu przekrywaj¹cego budynek.
3.2. 4.K¥T POCHYLENIA DACHU
3.2. 4.1. Dopuszcza siê k¹t pochylenia dachu nie mniejszy ni¿ 31° i nie wiêkszy ni¿ 51° przy czym dla wszystkich
budynków realizowanych w ramach jednego przedsiêwziêcia inwestycyjnego obowi¹zuje jeden k¹t pochylenia dachu.
3.2. 5.POKRYCIE DACHU
3.2. 5.1. Na pokrycie dachów dopuszcza siê stosowanie
materia³ów dachówkopodobnych a w szczególnoci:
dachówek ceramicznych, dachówek bitumicznych, dachówek ceramiczno-metalowych blach dachówkowych.
3.2. 5.2. Dla wszystkich pokryæ dachowych budynków
realizowanych w ramach jednego przedsiêwziêcia inwestycyjnego obowi¹zuje jeden materia³ i jeden kolor z gamy
czerwonych.
3.2. 6.INNE SZCZEGÓLNE WYMAGANIA
3.2. 6.1. Poziom najni¿ej po³o¿onej posadzki budynku nie
mo¿e byæ ni¿szy od najni¿szego poziomu terenu bezporednio przyleg³ego do tego budynku.
3.2. 6.2. D³ugoæ elewacji budynków sytuowanych w granicach jednostek oznaczonych na rysunku zmiany planu
symbolem MWN1 od strony wyznaczonej w planie frontowej linii zabudowy nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 50 m.
3.3.zieleñ
3.3. 1.Nie reguluje siê.
3.4.nawierzchnie
3.4. 1.Nie reguluje siê.
3.5.miejsca postojowe
3.5. 1.W ramach przedsiêwziêcia inwestycyjnego wymagana jest realizacja przez inwestora, w granicach w³asnej
dzia³ki b¹d na innym terenie wskazanym przez gminê
miejsc postojowych na potrzeby mieszkañców  w iloci
minimum 2 miejsca postojowe/1 gospodarstwo domowe  w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej w
formie wolno stoj¹cych budynków mieszkalnych zawieraj¹cych 1 mieszkanie, minimum 1 miejsce postojowe/1
gospodarstwo domowe w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej w formie: bliniaczych budynków
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mieszkalnych zawieraj¹cych 1 mieszkanie, szeregowych
budynków mieszkalnych zawieraj¹cych 1 mieszkanie,
budynków mieszkalnych zawieraj¹cych od 2 do 4 mieszkañ w³¹cznie, budynków mieszkalnych zawieraj¹cych 5
i wiêcej mieszkañ.
3.6.ogrodzenia
3.6. 1.W przypadku stosowania ogrodzeñ od strony terenów uk³adu drogowego oraz terenów zieleni dla ca³oci obszarów objêtych jednym przedsiêwziêciem inwestycyjnym obowi¹zuje jeden typ ogrodzenia przy czym
nie dopuszcza siê ogrodzeñ z siatki ogrodzeniowej.
3.7.INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
3.7. 1.Ka¿d¹ z dzia³ek nale¿y wyposa¿yæ co najmniej w
instalacje: wodoci¹gow¹, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczn¹ a w przypadku zabudowy mieszkaniowej
w formie budynków mieszkalnych zawieraj¹cych 5 i wiêcej mieszkañ równie¿ w instalacjê kanalizacji deszczowej
w³¹czone do urz¹dzeñ stanowi¹cych elementy systemu
obs³uguj¹cego miasto lub jego czêæ.
3.7. 2.Wody opadowe z terenów parkingów utwardzonych realizowanych na potrzeby zabudowy mieszkaniowej w formie budynków mieszkalnych zawieraj¹cych 5
i wiêcej mieszkañ winny byæ odprowadzone do miejskiej
kanalizacji deszczowej a przed zrzutem do odbiornika
winny byæ oczyszczone ze zwi¹zków ropopochodnych.
3.7. 3.Nie dopuszcza siê realizacji indywidualnych lub
grupowych oczyszczalni cieków b¹d zbiorników bezodp³ywowych.
3.7. 4.Dla przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej, na potrzeby grzewcze oraz bytowe dopuszcza siê stosowanie
tylko i wy³¹cznie nieemisyjnych lub nisko emisyjnych róde³ ciep³a.
3.8.tymczasowe formy zagospodarowania, urz¹dzania
oraz u¿ytkowania obszaru
3.8. 1.Nie okrela siê.
3.9.INNE, SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU*
3.9. 1.Obszar objêty jest Stref¹ Obserwacji Archeologicznej. Wszelkie prace ziemne i budowlane wykonywane w
granicach obszaru musz¹ byæ opiniowane przez Muzeum
Archeologiczne w Gdañsku i uzgadniane z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków w Gdañsku (na obszarze znajduje siê zespó³ stanowisk archeologicznych, których teren mo¿e byæ zagospodarowany po przeprowadzeniu
archeologicznych badañ ratowniczych i sporz¹dzeniu
dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej)
3.9. 2.Na obszarze o rzêdnych terenu poni¿ej 9.84 m
n.p.Kr. mog¹ wystêpowaæ podtopienia podczas d³ugotrwa³ych wysokich stanów wody w rzece Wile.
3.9. 3.Zagospodarowanie obszarów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami WMN1, MWN2, MWN3
oraz wykonanie miejsc postojowych na potrzeby osób
zamieszka³ych w granicach obszarów w iloci okrelonej
planem dopuszcza siê wy³¹cznie w ramach przedsiêwziêcia inwestycyjnego, obejmuj¹cego minimum wszystkie
obszary oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami
MWN1 lub MWN2 lub MWN3 dla którego wydano jedno
pozwolenie na budowê.

* w tym: wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego lub kulturowego, prawid³owego gospodarowania zasobami przyrody, ochrony gruntów rolnych i lenych oraz
ochrony przed uci¹¿liwociami.
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3.9. 4.Przez teren jednostki MWN1, przy pó³nocnej granicy obowi¹zywania ustaleñ zmiany planu, oraz przez teren jednostki MWN3, przy pn.-wsch. granicy obowi¹zywania ustaleñ zmiany planu przebiega sieæ telekomunikacyjna. Warunki dostêpu do sieci nale¿y uzgodniæ z jej
w³acicielem.
4. pozosta³e ustalenia planu
4.1.stawka procentowa
4.1. 1.Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem niniejszej zmiany planu ustala siê w wymiarze 0%.
KARTA USTALEÑ DLA OBSZARÓW
OZNACZONYCH NA RYSUNKU ZMIANY
PLANU SYMBOLEM: MWNU
1. PRZEZNACZENIE OBSZARU
1.1 funkcje dopuszczone
1.1. 1.Jako obligatoryjn¹ dla obszarów oznaczonych na
rysunku planu symbolami MWNU ustala siê funkcjê
mieszkaniow¹.
1.1. 2.Dopuszcza siê funkcje us³ugowe o charakterze
us³ug podstawowych z zakresu: handlu detalicznego,
gastronomii, rzemios³a us³ugowego, zdrowia, higieny,
pielêgnacji, rekreacji, administracji, kultury.
1.1. 3.Prowadzona dzia³alnoæ nie mo¿e wywo³ywaæ
uci¹¿liwego oddzia³ywania.
1.1. 4.Dopuszcza siê funkcjê obs³ugi in¿ynieryjnej.
1.2.dopuszczone formy zabudowy
1.2. 1.W granicach obszarów dopuszcza siê zabudowê
mieszkaniow¹ w formie: wolno stoj¹cych budynków
mieszkalnych zawieraj¹cych 1 mieszkanie, bliniaczych
budynków mieszkalnych zawieraj¹cych 1 mieszkanie,
szeregowych budynków mieszkalnych zawieraj¹cych 1
mieszkanie, budynków mieszkalnych zawieraj¹cych od 2
do 4 mieszkañ w³¹cznie, budynków mieszkalnych zawieraj¹cych 5 i wiêcej mieszkañ, przy czym dla wszystkich
obszarów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami MWNU obowi¹zuje jedna forma zabudowy.
1.2. 2.Pomieszczenia przeznaczone na potrzeby funkcji
us³ugowej stanowiæ musz¹ integraln¹ czêæ budynków
mieszkalnych dostêpn¹ dla klientów od strony bezporednio przyleg³ego terenu uk³adu drogowego albo terenu
zieleni.
1.2. 3.Dopuszcza siê zabudowê wynikaj¹c¹ z potrzeb funkcji obs³ugi in¿ynieryjnej.
1.3.dopuszczone formy zagospodarowania niezabudowanej czêci obszaru
1.3. 1.Zagospodarowanie niezabudowanej czêci obszarów dopuszcza siê w formie: obiektów ma³ej architektury, urz¹dzeñ budowlanych zwi¹zanych z obiektem budowlanym, zieleni.
2. podzia³y obszaru
2.1.dopuszczone wydzielenia geodezyjne
2.1. 1.Obowi¹zuj¹ zasady wydzieleñ geodezyjnych przedstawione na rysunku zmiany planu.
2.1. 2.Podzia³y geodezyjne obszarów oznaczonych na
rysunku zmiany planu symbolem MWNU, odmienne ni¿
wyznaczone na rysunku zmiany planu, dopuszcza siê, o
ile wynikaj¹ one z projektu zagospodarowania bêd¹cego
czêci¹ projektu budowlanego sporz¹dzonego dla przedsiêwziêcia inwestycyjnego obejmuj¹cego wszystkie obszary oznaczone symbolem MWNU.
3. zasady zagospodarowania obszaru
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3.1.powierzchnia zabudowana
3.1. 1.Powierzchnia zabudowana nie mo¿e byæ wiêksza
ni¿ 40% powierzchni dzia³ki.
3.2.kszta³towanie budynków mieszkalnych i mieszkalnous³ugowych
3.2. 1.USYTUOWANIE BUDYNKÓW NA DZIA£CE
3.2. 1.1. Obowi¹zuj¹ linie zabudowy wyznaczone na rysunku zmiany planu.
3.2. 1.2. W przypadku sytuowania budynków na dzia³kach, dla których na rysunku zmiany planu wyznaczono
obligatoryjn¹, frontow¹ liniê zabudowy minimum 60%
³¹cznej d³ugoci rzutu prostopad³ego zewnêtrznego obrysu cian zewnêtrznych wszystkich kondygnacji budynku, tworz¹cych elewacjê frontow¹ musi znaleæ siê na
obligatoryjnej, frontowej linii zabudowy.
3.2. 1.3. Dopuszcza siê przekroczenie obligatoryjnej, frontowej linii zabudowy, w kierunku przeciwnym ni¿ wskazuje wektor oznaczenia graficznego tej linii, przez elementy
budynku mieszkalnego oraz mieszkalno-us³ugowego na
odleg³oæ nie wiêksz¹ ni¿ 2 m.
3.2. 1.4. Zasady sytuowania budynków na obligatoryjnych, frontowych liniach zabudowy  obowi¹zuj¹ przy
równoczesnym zastosowaniu obowi¹zuj¹cych przepisów
w stosunku do pozosta³ych granic dzia³ki.
3.2. 2.WYSOKOÆ BUDYNKÓW
3.2. 2.1. Maksymaln¹ wysokoæ budynków ustala siê na
9,5m.
3.2. 3.WYSOKOÆ LINII OKAPU
3.2. 3.1. Maksymaln¹ wysokoæ linii okapu ustala siê na
6,5 m.
3.2. 3.2. Dopuszcza siê umieszczenie na wysokoci wiêkszej ni¿ ustalona w zmianie planu linii okapu o ³¹cznej
d³ugoci nie wiêkszej ni¿ 50% ³¹cznej d³ugoci wszystkich linii okapu dachu przekrywaj¹cego budynek.
3.2. 4.K¥T POCHYLENIA DACHU
3.2. 4.1. Dla wszystkich budynków mieszkalnych oraz
mieszkalno-us³ugowych obowi¹zuje jeden k¹t pochylenia dachu nie mniejszy ni¿ 31° i nie wiêkszy ni¿ 51°.
3.2. 5.POKRYCIE DACHU
3.2. 5.1. Na pokrycie dachów dopuszcza siê stosowanie
materia³ów dachówkopodobnych a w szczególnoci:
dachówek ceramicznych, dachówek bitumicznych, dachówek ceramiczno-metalowych blach dachówkowych.
3.2. 5.2. Dla wszystkich pokryæ dachowych budynków
mieszkalnych oraz mieszkalno-us³ugowych obowi¹zuje
jeden kolor z gamy czerwonych.
3.2. 6.INNE SZCZEGÓLNE WYMAGANIA
3.2. 6.1. Poziom najni¿ej po³o¿onej posadzki budynku
mieszkalno-us³ugowego nie mo¿e byæ ni¿szy od najni¿szego poziomu terenu bezporednio przyleg³ego do tego
budynku.
3.3.zieleñ
3.3. 1.Nie reguluje siê.
3.4.nawierzchnie
3.4. 1.Nie reguluje siê.
3.5.miejsca postojowe
3.5. 1.W ramach przedsiêwziêcia inwestycyjnego wymagana jest realizacja przez inwestora, w granicach w³asnej
dzia³ki lub na innym terenie wskazanym przez gminê,
miejsc postojowych na potrzeby mieszkañców  w iloci
minimum 2 miejsca postojowe/1 gospodarstwo domowe  w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej w
formie wolno stoj¹cych budynków mieszkalnych zawieraj¹cych 1 mieszkanie, minimum 1 miejsce postojowe/1
gospodarstwo domowe w przypadku realizacji zabudowy
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mieszkaniowej w formie: bliniaczych budynków mieszkalnych zawieraj¹cych 1 mieszkanie, szeregowych budynków mieszkalnych zawieraj¹cych 1 mieszkanie, budynków
mieszkalnych zawieraj¹cych od 2 do 4 mieszkañ w³¹cznie,
budynków mieszkalnych zawieraj¹cych 5 i wiêcej mieszkañ, oraz na potrzeby osób korzystaj¹cych z funkcji us³ugowych w iloci minimum 15 miejsc postojowych/1000
m2 powierzchni u¿ytkowej funkcji us³ugowej.
3.6.ogrodzenia
3.6. 1.W przypadku stosowania ogrodzeñ od strony terenów uk³adu drogowego oraz terenów zieleni dla ca³oci obszaru objêtego jednym przedsiêwziêciem inwestycyjnym obowi¹zuje jeden typ ogrodzenia przy czym nie
dopuszcza siê ogrodzeñ z siatki ogrodzeniowej.
3.7.INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
3.7. 1.Ka¿d¹ z dzia³ek nale¿y wyposa¿yæ co najmniej w
instalacje: wodoci¹gow¹, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczn¹ a w przypadku zabudowy mieszkaniowej
w formie budynków mieszkalnych zawieraj¹cych 5 i wiêcej mieszkañ oraz funkcji us³ugowej równie¿ w instalacjê
kanalizacji deszczowej w³¹czone do urz¹dzeñ stanowi¹cych elementy systemu obs³uguj¹cego miasto lub jego
czêæ.
3.7. 2.Wody opadowe z terenów parkingów utwardzonych realizowanych na potrzeby zabudowy mieszkaniowej w formie budynków mieszkalnych zawieraj¹cych 5
i wiêcej mieszkañ oraz funkcji us³ugowej winny byæ odprowadzone do miejskiej kanalizacji deszczowej a przed
zrzutem do odbiornika winny byæ oczyszczone ze zwi¹zków ropopochodnych.
3.7. 3.Nie dopuszcza siê realizacji indywidualnych lub
grupowych oczyszczalni cieków b¹d zbiorników bezodp³ywowych.
3.7. 4.Dla przygotowania ciep³ej wody u¿ytkowej, na potrzeby grzewcze oraz bytowe dopuszcza siê stosowanie
tylko i wy³¹cznie nieemisyjnych lub nisko emisyjnych róde³ ciep³a.
3.8.tymczasowe formy zagospodarowania, urz¹dzania
oraz u¿ytkowania obszaru
3.8. 1.Nie okrela siê.
3.9.INNE, SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU*
3.9. 1.Obszar objêty jest Stref¹ Obserwacji Archeologicznej. Wszelkie prace ziemne i budowlane wykonywane w
granicach obszaru musz¹ byæ opiniowane przez Muzeum
Archeologiczne w Gdañsku i uzgadniane z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków w Gdañsku (na obszarze znajduje siê zespó³ stanowisk archeologicznych, których teren mo¿e byæ zagospodarowany po przeprowadzeniu
archeologicznych badañ ratowniczych i sporz¹dzeniu
dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej)
3.9. 2.Na obszarze o rzêdnych terenu poni¿ej 9.84 m
n.p.Kr. mog¹ wystêpowaæ podtopienia podczas d³ugotrwa³ych wysokich stanów wody w rzece Wile.
3.9. 3.Zagospodarowanie obszarów oznaczonych na rysunku planu symbolami WMNU oraz realizacjê miejsc
postojowych  na potrzeby osób zamieszka³ych w granicach obszarów oznaczonych symbolami MWNU oraz na
potrzeby u¿ytkowników funkcji us³ugowych zrealizowa-

nych w granicach obszarów oznaczonych symbolami
MWNU  w iloci okrelonej planem dopuszcza siê wy³¹cznie w ramach jednego przedsiêwziêcia inwestycyjnego, obejmuj¹cego wszystkie obszary oznaczone na
rysunku planu symbolami MWNU, dla którego wydano
jedno pozwolenie na budowê.
4. pozosta³e ustalenia planu
4.1.stawka procentowa
4.1. 1.Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem niniejszej zmiany planu ustala siê w wymiarze 0%.

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

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

KARTA USTALEÑ DLA OBSZARÓW
OZNACZONYCH NA RYSUNKU ZMIANY PLANU
SYMBOLAMI: EL1, EL2
1. przeznaczenie obszaru
1.1.funkcje dopuszczone
1.1. 1.Jako obligatoryjn¹ dla obszaru ustala siê funkcjê
obs³ugi in¿ynieryjnej z zakresu elektroenergetyki
1.2.dopuszczone formy zabudowy
1.2. 1.Obszary przeznaczony jest pod realizacjê stacji
transformatorowej.
1.3.dopuszczone formy zagospodarowania niezabudowanej czêci obszaru
1.3. 1.Zagospodarowanie niezabudowanej czêci obszaru dopuszcza siê w formie: urz¹dzeñ budowlanych zwi¹zanych z obiektem budowlanym, zieleni.
2. podzia³y obszaru
2.1.dopuszczone wydzielenia geodezyjne
2.1. 1.Obowi¹zuj¹ zasady wydzieleñ geodezyjnych przedstawione na rysunku zmiany planu.
3. zasady zagospodarowania obszaru
3.1.powierzchnia zabudowana
3.1. 1.Nie reguluje siê.
3.2.kszta³towanie budynków
3.2. 1.Budynek nale¿y kszta³towaæ zgodnie z wymogami
technicznymi stacji transformatorowych.
3.3.zieleñ
3.3. 1.Nie reguluje siê.
3.4.nawierzchnie
3.4. 1.Nie reguluje siê.
3.5.miejsca postojowe
3.5. 1.Nie dopuszcza siê realizacji.
3.6.ogrodzenia
3.6. 1.Od strony terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem Z2 oraz od strony terenu uk³adu drogowego
nie dopuszcza siê ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej.
3.6. 2.W przypadku wygradzania dzia³ki wysokoæ ogrodzenia od strony terenu oznaczonego na rysunku zmiany
planu symbolem Z2 oraz od strony terenów uk³adu drogowego ustala siê na 1,2 m.
3. 6. 3. Dopuszczona w zmianie planu wysokoæ ogrodzenia mo¿e byæ przekroczona przez s³upki ogrodzeniowe
oraz elementy bram wjazdowo-wejciowych.
3.7.tymczasowe formy zagospodarowania, urz¹dzania
oraz u¿ytkowania obszaru
3.7. 1.Nie okrela siê.
3.8.INNE, SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU*
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3.8. 1.Obszar objêty jest Stref¹ Obserwacji Archeologicznej. Wszelkie prace ziemne i budowlane wykonywane w
granicach obszaru musz¹ byæ opiniowane przez Muzeum
Archeologiczne w Gdañsku i uzgadniane z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków w Gdañsku (na obszarze znajduje siê zespó³ stanowisk archeologicznych, których teren mo¿e byæ zagospodarowany po przeprowadzeniu
archeologicznych badañ ratowniczych i sporz¹dzeniu
dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej)
3.8. 2.Na obszarze o rzêdnych terenu poni¿ej 9.84 m
n.p.Kr. mog¹ wystêpowaæ podtopienia podczas d³ugotrwa³ych wysokich stanów wody w rzece Wile.
4. pozosta³e ustalenia planu
4.1.stawka procentowa
4.1. 1.Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem niniejszej zmiany planu ustala siê w wymiarze 0%.
KARTA USTALEÑ DLA OBSZARU
OZNACZONEGO NA RYSUNKU ZMIANY
PLANU SYMBOLEM: Z1
1. PRZEZNACZENIE OBSZARU
1.1 funkcje dopuszczone
1.1. 1.Jako obligatoryjn¹ dla obszaru ustala siê funkcjê
rekreacji ogólnodostêpnej w terenach zieleni ogólnodostêpnej.
1.1. 2.Dopuszcza siê funkcjê obs³ugi in¿ynieryjnej.
1.2.dopuszczone formy zabudowy
1.2. 1.Nie dopuszcza siê zabudowy obszaru.
1.3.dopuszczone formy zagospodarowania niezabudowanej czêci obszaru
1.3. 1.Zagospodarowanie niezabudowanej czêci obszaru dopuszcza siê w formie: zieleni, obiektów ma³ej architektury, urz¹dzeñ budowlanych zwi¹zanych z obiektem
budowlanym, budowli wynikaj¹cych z potrzeb funkcji
dopuszczonych w planie, sieci i urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej, cie¿ek pieszych i rowerowych, oraz, w przypadku wykonania mostu pieszo-jezdnego przez Kana³
M³yñski, ci¹gu pieszo-jezdnego do mostu.
2. podzia³y obszaru
2.1.dopuszczone wydzielenia geodezyjne
2.1. 1.Obowi¹zuj¹ zasady wydzieleñ geodezyjnych przedstawione na rysunku zmiany planu.
3. zasady zagospodarowania obszaru
3.1.zieleñ
3.1. 1.Zieleñ urz¹dzona stanowiæ musi min. 60% obszaru Z1.
3.2.nawierzchnie
3.2. 1.Nawierzchnie, przeznaczone do ruchu pieszego
wykonaæ nale¿y z materia³ów przepuszczaj¹cych wody
opadowe do gruntu.
3.3.miejsca postojowe
3.3. 1.Nie dopuszcza siê realizacji.
3.4.ogrodzenia
3.4. 1.Nie reguluje siê.
3.5.infrastruktura techniczna
3.5. 1.Elementy infrastruktury sieciowej musz¹ byæ w³¹czone do urz¹dzeñ stanowi¹cych elementy systemu obs³uguj¹cego miasto lub jego czêæ.
3.5. 2. W przypadku zrzutu wód deszczowych z uk³adu
drogowego do Kana³u M³yñskiego konieczne jest zastosowanie urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych wody deszczowe.
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3.5. 3.Nie dopuszcza siê realizacji indywidualnych lub
grupowych oczyszczalni cieków b¹d zbiorników bezodp³ywowych.
3.6.tymczasowe formy zagospodarowania, urz¹dzania
oraz u¿ytkowania obszaru
3.6. 1.Nie okrela siê.
3.7.INNE, SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU*
3.7. 1.Teren przeznaczony jest do zagospodarowania w
sposób zapewniaj¹cy ogólnodostêpnoæ.
3.7. 2.Teren przeznaczony jest do realizacji celów publicznych.
3.7. 3.W zagospodarowaniu obszaru nale¿y uwzglêdniæ
realizacjê cie¿ki rowerowej wzd³u¿ Kana³u M³yñskiego.
3.7. 4.Obszar objêty jest Stref¹ Obserwacji Archeologicznej. Wszelkie prace ziemne i budowlane wykonywane w
granicach obszaru musz¹ byæ opiniowane przez Muzeum
Archeologiczne w Gdañsku i uzgadniane z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków w Gdañsku (na obszarze znajduje siê zespó³ stanowisk archeologicznych, których teren mo¿e byæ zagospodarowany po przeprowadzeniu
archeologicznych badañ ratowniczych i sporz¹dzeniu
dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej)
3.7. 5.Realizacjê obiektów budowlanych w odleg³oci
mniejszej ni¿ 50 m od stopy wa³u Kana³u M³yñskiego
dopuszcza siê wy³¹cznie pod warunkiem uzyskania zgody Marsza³ka Województwa Pomorskiego.
3.7. 6.Na obszarze o rzêdnych terenu poni¿ej 9.84 m
n.p.Kr. mog¹ wystêpowaæ podtopienia podczas d³ugotrwa³ych wysokich stanów wody w rzece Wile.
4. pozosta³e ustalenia planu
4.1.stawka procentowa
4.1. 1.Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem niniejszej zmiany planu ustala siê w wymiarze 0%.
KARTA USTALEÑ DLA OBSZARÓW
OZNACZONYCH NA RYSUNKU ZMIANY
PLANU SYMBOLEM: Z2
1. PRZEZNACZENIE OBSZARU
1.1.funkcje dopuszczone
1.1. 1.Jako obligatoryjn¹ dla obszaru ustala siê funkcjê
rekreacji ogólnodostêpnej w terenach zieleni ogólnodostêpnej.
1.1. 2.Dopuszcza siê funkcjê obs³ugi in¿ynieryjnej.
1.2.dopuszczone formy zabudowy
1.2. 1.Nie dopuszcza siê zabudowy obszarów.
1.3.dopuszczone formy zagospodarowania niezabudowanej czêci obszaru
1.3. 1.Zagospodarowanie niezabudowanej czêci obszaru dopuszcza siê w formie: zieleni, wód powierzchniowych, obiektów ma³ej architektury, urz¹dzeñ budowlanych zwi¹zanych z obiektem budowlanym, budowli wynikaj¹cych z potrzeb funkcji dopuszczonych w planie, sieci
oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, dojazdów technicznych na potrzeby obszaru oznaczonego na rysunku
planu symbolem E, cie¿ek pieszych i rowerowych.
2. podzia³y obszaru
* w tym: wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego lub kulturowego, prawid³owego gospodarowania zasobami przyrody, ochrony gruntów rolnych i lenych oraz
ochrony przed uci¹¿liwociami.
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KARTA USTALEÑ DLA OBSZARÓW
OZNACZONYCH NA RYSUNKU ZMIANY
PLANU SYMBOLEM: Z3

2.1.dopuszczone wydzielenia geodezyjne
2.1. 1.Obowi¹zuj¹ zasady wydzieleñ geodezyjnych przedstawione na rysunku zmiany planu.
2.1. 2.Dopuszcza siê wydzielenie parceli przeznaczonych
pod urz¹dzenia infrastruktury technicznej, w tym przepompowni cieków oraz przepompowni wód opadowych.
3. zasady zagospodarowania obszaru
3.1.zieleñ
3.1 1. Zieleñ urz¹dzona stanowiæ musi min. 50% powierzchni obszarów oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolem Z2.
3.2.nawierzchnie
3.2. 1.Nawierzchnie, przeznaczone do ruchu pieszego
wykonaæ nale¿y z materia³ów przepuszczaj¹cych wody
opadowe do gruntu.
3.3.miejsca postojowe
3.3. 1.Nie dopuszcza siê realizacji.
3.4.ogrodzenia
3.4. 1.Nie reguluje siê.
3.5.infrastruktura techniczna
3.5. 1.Elementy infrastruktury sieciowej musz¹ byæ w³¹czone do urz¹dzeñ stanowi¹cych elementy systemu obs³uguj¹cego miasto lub jego czêæ.
3.5. 2.Nie dopuszcza siê realizacji indywidualnych lub
grupowych oczyszczalni cieków b¹d zbiorników bezodp³ywowych.
3.6.tymczasowe formy zagospodarowania, urz¹dzania
oraz u¿ytkowania obszaru
3.6. 1.Nie okrela siê.
3.7.INNE, SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU*
3.7. 1.Teren przeznaczony jest do zagospodarowania w
sposób zapewniaj¹cy ogólnodostêpnoæ.
3.7. 2.Teren przeznaczony jest do realizacji celów publicznych.
3.7. 3.Przez obszar oznaczonym na rysunku zmiany planu symbolem Z2, przylegaj¹cy bezporednio do obszaru
oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem E nale¿y zapewniæ dojazd do stacji transformatorowej zlokalizowanej na obszarze E.
3.7. 4.Obszar objêty jest Stref¹ Obserwacji Archeologicznej. Wszelkie prace ziemne i budowlane wykonywane w
granicach obszaru musz¹ byæ opiniowane przez Muzeum
Archeologiczne w Gdañsku i uzgadniane z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków w Gdañsku (na obszarze znajduje siê zespó³ stanowisk archeologicznych, których teren mo¿e byæ zagospodarowany po przeprowadzeniu
archeologicznych badañ ratowniczych i sporz¹dzeniu
dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej)
3.7. 5.Na obszarze o rzêdnych terenu poni¿ej 9.84 m
n.p.Kr. mog¹ wystêpowaæ podtopienia podczas d³ugotrwa³ych wysokich stanów wody w rzece Wile.
4. pozosta³e ustalenia planu
4.1.stawka procentowa
4.1. 1.Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem niniejszej zmiany planu ustala siê w wymiarze 0%.

1. PRZEZNACZENIE OBSZARU
1.1.funkcje dopuszczone
1.1. 1. Jako obligatoryjn¹ dla obszaru ustala siê funkcjê
zieleni ogólnodostêpnej.
1.1. 2.Dopuszcza siê funkcjê obs³ugi in¿ynieryjnej.
1.2.dopuszczone formy zabudowy
1.2. 1.Nie dopuszcza siê zabudowy obszarów.
1.3.dopuszczone formy zagospodarowania niezabudowanej czêci obszaru
1.3. 1.Zagospodarowanie niezabudowanej czêci obszaru dopuszcza siê w formie: zieleni, obiektów ma³ej architektury, urz¹dzeñ budowlanych zwi¹zanych z obiektem
budowlanym, sieci oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, cie¿ek rowerowych i pieszych, budowli pe³ni¹cych
funkcje ochronne przed uci¹¿liwociami ul. Czatkowskiej.
2. podzia³y obszaru
2.1.dopuszczone wydzielenia geodezyjne
2.1. 1.Obowi¹zuj¹ zasady wydzieleñ geodezyjnych przedstawione na rysunku zmiany planu.
2.1. 2.Dopuszcza siê wydzielenia parceli przeznaczonych
pod urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
3. zasady zagospodarowania obszaru
3.1.zieleñ
3.1. 1.Min. 75% powierzchni obszarów oznaczonych symbolem Z3 musi stanowiæ zieleñ izoluj¹ca od uci¹¿liwoci
ul. Czatkowskiej.
3.2.nawierzchnie
3.2. 1.Nawierzchnie, przeznaczone do ruchu pieszego
wykonaæ nale¿y z materia³ów przepuszczaj¹cych wody
opadowe do gruntu.
3.3.miejsca postojowe
3.3. 1.Nie dopuszcza siê realizacji.
3.4.ogrodzenia
3.4. 1.Nie reguluje siê.
3.5.infrastruktura techniczna
3.5. 1.Elementy infrastruktury sieciowej musz¹ byæ w³¹czone do urz¹dzeñ stanowi¹cych elementy systemu obs³uguj¹cego miasto lub jego czêæ.
3.5. 2.Nie dopuszcza siê realizacji indywidualnych lub
grupowych oczyszczalni cieków b¹d zbiorników bezodp³ywowych.
3.6.tymczasowe formy zagospodarowania, urz¹dzania
oraz u¿ytkowania obszaru
3.6. 1.Nie okrela siê.
3.7.INNE, SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU*
3.7. 1.Teren przeznaczony jest do zagospodarowania w
sposób zapewniaj¹cy ogólnodostêpnoæ.
3.6. 2.Teren przeznaczony jest do realizacji celów publicznych.
3.7. 3.Obszar objêty jest Stref¹ Obserwacji Archeologicznej. Wszelkie prace ziemne i budowlane wykonywane w
granicach obszaru musz¹ byæ opiniowane przez Muzeum

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

* w tym: wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego lub kulturowego, prawid³owego gospodarowania zasobami przyrody, ochrony gruntów rolnych i lenych oraz
ochrony przed uci¹¿liwociami.
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Archeologiczne w Gdañsku i uzgadniane z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków w Gdañsku (na obszarze znajduje siê zespó³ stanowisk archeologicznych, których teren mo¿e byæ zagospodarowany po przeprowadzeniu
archeologicznych badañ ratowniczych i sporz¹dzeniu
dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej)
3.7. 4.Na obszarze o rzêdnych terenu poni¿ej 9.84 m
n.p.Kr. mog¹ wystêpowaæ podtopienia podczas d³ugotrwa³ych wysokich stanów wody w rzece Wile.
4. pozosta³e ustalenia planu
4.1.stawka procentowa
4.1. 1.Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem niniejszej zmiany planu ustala siê w wymiarze 0%.
KARTA USTALEÑ DLA OBSZARU
OZNACZONEGO NA RYSUNKU ZMIANY PLANU
SYMBOLEM: Z4
1. PRZEZNACZENIE OBSZARU
1.1.funkcje dopuszczone
1.1. 1.Jako obligatoryjn¹ dla obszaru ustala siê funkcjê
zieleni ogólnodostêpnej.
1.1. 2.Dopuszcza siê funkcjê obs³ugi in¿ynieryjnej.
1.2.dopuszczone formy zabudowy
1.2. 1.Nie dopuszcza siê zabudowy obszarów.
1.3.dopuszczone formy zagospodarowania niezabudowanej czêci obszaru
1.3. 1.Zagospodarowanie niezabudowanej czêci obszaru dopuszcza siê w formie: zieleni, obiektów ma³ej architektury, urz¹dzeñ budowlanych zwi¹zanych z obiektem
budowlanym, sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
cie¿ek rowerowych i pieszych, budowli pe³ni¹cych funkcje ochronne przed uci¹¿liwociami ul. Czatkowskiej.
2. podzia³y obszaru
2.1.dopuszczone wydzielenia geodezyjne
2.1. 1.Obowi¹zuj¹ zasady wydzieleñ geodezyjnych przedstawione na rysunku zmiany planu.
3. zasady zagospodarowania obszaru
3.1.zieleñ
3.1. 1.Min. 75% powierzchni obszaru oznaczonego symbolem Z4 musi stanowiæ zieleñ izoluj¹ca od uci¹¿liwoci
ul. Czatkowskiej.
3.2.nawierzchnie
3.2. 1.Nawierzchnie, przeznaczone do ruchu pieszego
wykonaæ nale¿y z materia³ów przepuszczaj¹cych wody
opadowe do gruntu.
3.3.miejsca postojowe
3.3. 1.Nie dopuszcza siê realizacji.
3.4.ogrodzenia
3.4. 1.Nie reguluje siê.
3.5.infrastruktura techniczna
3.5. 1.Elementy infrastruktury sieciowej musz¹ byæ w³¹czone do urz¹dzeñ stanowi¹cych elementy systemu obs³uguj¹cego miasto lub jego czêæ.
3.5. 2.Nie dopuszcza siê realizacji indywidualnych lub
grupowych oczyszczalni cieków b¹d zbiorników bezodp³ywowych.
3.6.tymczasowe formy zagospodarowania, urz¹dzania
oraz u¿ytkowania obszaru
3.6. 1.Ustala siê tymczasowe zagospodarowanie obszaru w formie ci¹gu pieszo-jezdnego.
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3.7.INNE, SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU*
3.7. 1.Teren przeznaczony jest do zagospodarowania w
sposób zapewniaj¹cy ogólnodostêpnoæ.
3.7. 2.Teren przeznaczony jest do realizacji celów publicznych.
3.7. 3.Obszar objêty jest Stref¹ Obserwacji Archeologicznej. Wszelkie prace ziemne i budowlane wykonywane w
granicach obszaru musz¹ byæ opiniowane przez Muzeum
Archeologiczne w Gdañsku i uzgadniane z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków w Gdañsku (na obszarze znajduje siê zespó³ stanowisk archeologicznych, których teren mo¿e byæ zagospodarowany po przeprowadzeniu
archeologicznych badañ ratowniczych i sporz¹dzeniu
dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej).
3.7. 4.Na obszarze o rzêdnych terenu poni¿ej 9.84 m
n.p.Kr. mog¹ wystêpowaæ podtopienia podczas d³ugotrwa³ych wysokich stanów wody w rzece Wile.
4. pozosta³e ustalenia planu
4.1.stawka procentowa
4.1. 1.Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem niniejszej zmiany planu ustala siê w wymiarze 0%.
KARTA USTALEÑ DLA OBSZARÓW
OZNACZONYCH NA RYSUNKU ZMIANY
PLANU SYMBOLAMI: X1, X2
1. PRZEZNACZENIE OBSZARU
1.1.funkcje dopuszczone
1.1. 1.Jako obligatoryjn¹ dla obszarów ustala siê funkcjê
obs³ugi komunikacyjnej.
1.1. 2.Dopuszcza siê funkcjê obs³ugi in¿ynieryjnej.
1.2.dopuszczone formy zabudowy
1.2. 1.Nie dopuszcza siê zabudowy obszarów.
1.3.dopuszczone formy zagospodarowania niezabudowanej czêci obszaru
1.3. 1.Na obszarach dopuszcza siê realizacjê: ulic w formie ci¹gów pieszych, sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, zieleni.
2. podzia³y obszaru
2.1.dopuszczone wydzielenia geodezyjne
2.1. 1.Obowi¹zuj¹ zasady wydzieleñ geodezyjnych przedstawione na rysunku zmiany planu.
2.1. 2.Minimaln¹ szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych
w przypadku obszarów oznaczonych na rysunku planu
symbolami X1 ustala siê na 5m.
2.1. 3.Minimaln¹ szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych
w przypadku obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem X2 ustala siê na 7 m.
3. zasady zagospodarowania obszaru
3.1.zieleñ
3.1. 1.Nie reguluje siê.
3.2.nawierzchnie
3.2. 1.Nawierzchnie, przeznaczone do ruchu pieszego
wykonaæ nale¿y z materia³ów przepuszczaj¹cych wody
opadowe do gruntu.
3.3.miejsca postojowe
3.3. 1.Nie dopuszcza siê realizacji.
* w tym: wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego lub kulturowego, prawid³owego gospodarowania zasobami przyrody, ochrony gruntów rolnych i lenych oraz
ochrony przed uci¹¿liwociami.
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3.4.ogrodzenia
3.4. 1.Nie reguluje siê.
3.5.infrastruktura techniczna
3.5. 1.Elementy infrastruktury sieciowej musz¹ byæ w³¹czone do urz¹dzeñ stanowi¹cych elementy systemu obs³uguj¹cego miasto lub jego czêæ.
3.6.tymczasowe formy zagospodarowania, urz¹dzania
oraz u¿ytkowania obszaru
3.6. 1.Nie okrela siê.
3.7.INNE, SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU*
3.7. 1.Obszar przeznaczony jest do zagospodarowania w
sposób zapewniaj¹cy ogólnodostêpnoæ.
3.7. 2.Obszar przeznaczony jest do realizacji celów publicznych.
3.7. 3.Obszar objêty jest Stref¹ Obserwacji Archeologicznej. Wszelkie prace ziemne i budowlane wykonywane w
granicach obszaru musz¹ byæ opiniowane przez Muzeum
Archeologiczne w Gdañsku i uzgadniane z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków w Gdañsku (na obszarze znajduje siê zespó³ stanowisk archeologicznych, których teren mo¿e byæ zagospodarowany po przeprowadzeniu
archeologicznych badañ ratowniczych i sporz¹dzeniu
dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej)
3.7. 4.Na obszarze o rzêdnych terenu poni¿ej 9.84 m
n.p.Kr. mog¹ wystêpowaæ podtopienia podczas d³ugotrwa³ych wysokich stanów wody w rzece Wile.
4. pozosta³e ustalenia planu
4.1.stawka procentowa
4.1. 1.Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem niniejszego planu ustala siê w wymiarze 0%.
KARTA USTALEÑ DLA OBSZARÓW
OZNACZONYCH NA RYSUNKU ZMIANY
PLANU SYMBOLEM: XY
1. PRZEZNACZENIE OBSZARU
1.1.funkcje dopuszczone
1.1. 1.Jako obligatoryjn¹ dla obszarów ustala siê funkcjê
obs³ugi komunikacyjnej.
1.1. 2.Dopuszcza siê funkcjê obs³ugi in¿ynieryjnej.
1.2.dopuszczone formy zabudowy
1.2. 1.Nie dopuszcza siê zabudowy obszarów.
1.3.dopuszczone formy zagospodarowania niezabudowanej czêci obszaru
1.3. 1.Na obszarach dopuszcza siê realizacjê: ulic w formie ci¹gów pieszo-jezdnych, sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, obiektów ma³ej architektury, zieleni.
2. podzia³y obszaru
2.1.dopuszczone wydzielenia geodezyjne
2.1. 1.Obowi¹zuj¹ zasady wydzieleñ geodezyjnych przedstawione na rysunku zmiany planu.
3. zasady zagospodarowania obszaru
3.1.zieleñ
3.1. 1.Nie reguluje siê.
3.2.nawierzchnie
3.2. 1.Nawierzchnie, przeznaczone do ruchu pieszo-jezdnego wykonaæ nale¿y jako nawierzchnie rozbieralne.
* w tym: wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego lub kulturowego, prawid³owego gospodarowania zasobami przyrody, ochrony gruntów rolnych i lenych oraz
ochrony przed uci¹¿liwociami.
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3.3.miejsca postojowe
3.3. 1.Nie reguluje siê.
3.4.ogrodzenia
3.4. 1.Nie reguluje siê.
3.5.infrastruktura techniczna
3.5. 1.Elementy infrastruktury sieciowej musz¹ byæ w³¹czone do urz¹dzeñ stanowi¹cych elementy systemu obs³uguj¹cego miasto lub jego czêæ.
3.5. 2.Wody opadowe z terenów przeznaczonych dla ruchu pieszo-jezdnego winny byæ odprowadzone do miejskiej kanalizacji deszczowej a przed zrzutem do odbiornika winny byæ oczyszczone ze zwi¹zków ropopochodnych.
3.6.tymczasowe formy zagospodarowania, urz¹dzania
oraz u¿ytkowania obszaru
3.6. 1.Nie okrela siê.
3.7.INNE, SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU*
3.7. 1.Obszar przeznaczony jest do zagospodarowania w
sposób zapewniaj¹cy ogólnodostêpnoæ.
3.7. 2.Obszar przeznaczony jest do realizacji celów publicznych.
3.7. 3.Obszar objêty jest Stref¹ Obserwacji Archeologicznej. Wszelkie prace ziemne i budowlane wykonywane w
granicach obszaru musz¹ byæ opiniowane przez Muzeum
Archeologiczne w Gdañsku i uzgadniane z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków w Gdañsku (na obszarze znajduje siê zespó³ stanowisk archeologicznych, których teren mo¿e byæ zagospodarowany po przeprowadzeniu
archeologicznych badañ ratowniczych i sporz¹dzeniu
dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej)
3.7. 4.Realizacjê obiektów budowlanych w odleg³oci
mniejszej ni¿ 50 m od stopy wa³u Kana³u M³yñskiego
dopuszcza siê wy³¹cznie pod warunkiem uzyskania zgody Marsza³ka Województwa Pomorskiego.
3.7. 5.Na obszarze o rzêdnych terenu poni¿ej 9.84 m
n.p.Kr. mog¹ wystêpowaæ podtopienia podczas d³ugotrwa³ych wysokich stanów wody w rzece Wile.
4. pozosta³e ustalenia planu
4.1.stawka procentowa
4.1. 1.Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem niniejszej zmiany planu ustala siê w wymiarze 0%.
KARTA USTALEÑ DLA OBSZARU
OZNACZONEGO NA RYSUNKU ZMIANY
PLANU SYMBOLEM: Y
1. PRZEZNACZENIE OBSZARU
1.1.funkcje dopuszczone
1.1. 1.Jako obligatoryjn¹ dla obszarów ustala siê funkcjê
obs³ugi komunikacyjnej.
1.1. 2.Dopuszcza siê funkcjê obs³ugi in¿ynieryjnej.
1.2.dopuszczone formy zabudowy
1.2. 1.Nie dopuszcza siê zabudowy obszarów.
1.3.dopuszczone formy zagospodarowania niezabudowanej czêci obszaru
1.3. 1.Na obszarach dopuszcza siê realizacjê: ulic klasyfikowanych jako ulice lokalne  L1/2, sieci i urz¹dzeñ infra* w tym: wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska przyrodniczego lub kulturowego, prawid³owego gospodarowania zasobami przyrody, ochrony gruntów rolnych i lenych oraz
ochrony przed uci¹¿liwociami.
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struktury technicznej, obiektów ma³ej architektury oraz
zieleni.
2. podzia³y obszaru
2.1. dopuszczone wydzielenia geodezyjne
2.1. 1.Obowi¹zuj¹ zasady wydzieleñ geodezyjnych przedstawione na rysunku zmiany planu.
2.1. 2.Minimaln¹ szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych,
stanowi¹cych równoczenie linie wydzieleñ geodezyjnych, ustala siê na 12,5 m.
3. zasady zagospodarowania obszaru
3.1.zieleñ
3.1. 1.Nie reguluje siê.
3.2.nawierzchnie
3.2. 1.Nie reguluje siê.
3.3.miejsca postojowe
3.3. 1.Nie reguluje siê
3.4.ogrodzenia
3.4. 1.Nie reguluje siê.
3.5.infrastruktura techniczna
3.5. 1.Elementy infrastruktury sieciowej musz¹ byæ w³¹czone do urz¹dzeñ stanowi¹cych elementy systemu obs³uguj¹cego miasto lub jego czêæ.
3.5. 2.Wody opadowe z terenów przeznaczonych dla ruchu jezdnego winny byæ odprowadzone do miejskiej kanalizacji deszczowej a przed zrzutem do odbiornika winny byæ oczyszczone ze zwi¹zków ropopochodnych.
3.6.tymczasowe formy zagospodarowania, urz¹dzania
oraz u¿ytkowania obszaru
3.6. 1.Nie okrela siê.
3.7.INNE, SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU*
3.7. 1.Obszar przeznaczony jest do zagospodarowania w
sposób zapewniaj¹cy ogólnodostêpnoæ.
3.7. 2.Obszar przeznaczony jest do realizacji celów publicznych.
3.7. 3.Obszar objêty jest Stref¹ Obserwacji Archeologicznej. Wszelkie prace ziemne i budowlane wykonywane w
granicach obszaru musz¹ byæ opiniowane przez Muzeum
Archeologiczne w Gdañsku i uzgadniane z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków w Gdañsku (na obszarze znajduje siê zespó³ stanowisk archeologicznych, których teren mo¿e byæ zagospodarowany po przeprowadzeniu
archeologicznych badañ ratowniczych i sporz¹dzeniu
dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej)
3.7. 4.Realizacjê obiektów budowlanych w odleg³oci
mniejszej ni¿ 50 m od stopy wa³u Kana³u M³yñskiego
dopuszcza siê wy³¹cznie pod warunkiem uzyskania zgody Marsza³ka Województwa Pomorskiego.
3.7. 5.Na obszarze o rzêdnych terenu poni¿ej 9.84 m
n.p.Kr. mog¹ wystêpowaæ podtopienia podczas d³ugotrwa³ych wysokich stanów wody w rzece Wile.
4. pozosta³e ustalenia planu
4.1.stawka procentowa
4.1. 1.Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem niniejszej zmiany planu ustala siê w wymiarze 0%.

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

§5
1. Zobowi¹zuje siê Prezydenta Miasta Tczewa do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego;
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres
14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Tczewie;
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê planu i wydanie z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
W granicach obowi¹zywania ustaleñ niniejszej zmiany
planu traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalnego w rejonie ulicy Czatkowskiej w Tczewie uchwalony uchwa³¹ Rady Miejskiej
w Tczewie z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalnego w rejonie ulicy Czatkowskiej
w Tczewie Nr LI/306/98 (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 70 z dnia
22 padziernika 1998 r. poz. 356).
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 ust. 1, który wchodzi w¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Tczewie
Z. Drewa

710
UCHWA£A Nr IV/30/03
Rady Powiatu Lêborskiego
z dnia 14 lutego 2003 r.
w sprawie zmian w Statucie Powiatu Lêborskiego.
Na podstawie art. 12 pkt 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U.
Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. ze zm.) oraz § 77 Statutu Powiatu Lêborskiego stanowi¹cego za³¹cznik nr 1 do uchwa³y Nr III/11/98 Rady Powiatu Lêborskiego z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Lêborskiego (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 1999 r. Nr 4, poz. 11
ze zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
W statucie Powiatu Lêborskiego stanowi¹cym za³¹cznik do Uchwa³y Nr III/11/98 Rady Powiatu Lêborskiego z
dnia 30.12.1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Lêborskiego wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 5:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Do zadañ publicznych powiatu nale¿y równie¿
zapewnienie wykonywania okrelonych w
ustawach zadañ i kompetencji kierowników
powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y,
b) dodaje siê ust. 4 i 5 w brzmieniu:
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4. Powiat wykonuje na³o¿ony ustawami obowi¹zek
wykonywania zadañ z zakresu organizacji przygotowañ i przeprowadzenia wyborów powszechnych
i referendów.
5. Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej
gminy mo¿e przekazaæ jej zadania z zakresu swojej
w³aciwoci na warunkach ustalonych w porozumieniu.;
2) po § 5 dodaje siê § 5a w brzmieniu:
1. Powiat mo¿e zawieraæ z organami administracji rz¹dowej porozumienia w sprawie wykonywania zadañ publicznych z zakresu administracji rz¹dowej.
2. Powiat mo¿e zawieraæ porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadañ publicznych z jednostkami lokalnego samorz¹du terytorialnego, a
tak¿e z województwem, na którego obszarze znajduje siê terytorium powiatu.;
3) w § 8:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Radni s¹ wybierani w wyborach bezporednich. Zasady, liczbê radnych i tryb przeprowadzania wyborów do rady powiatu okrelaj¹ ustawy.
b) skrela siê ust. 4;
4) § 9 otrzymuje brzmienie:
Do wy³¹cznej w³aciwoci rady powiatu nale¿y:
1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
2) wybór i odwo³anie zarz¹du oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodnicz¹cego,
3) powo³ywanie i odwo³ywanie, na wniosek starosty,
sekretarza powiatu i skarbnika powiatu, bêd¹cego
g³ównym ksiêgowym bud¿etu powiatu,
4) stanowienie o kierunkach dzia³ania zarz¹du powiatu
oraz rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci zarz¹du, w tym z dzia³alnoci finansowej,
5) uchwalanie bud¿etu powiatu,
6) rozpatrywanie sprawozdania z wykonania bud¿etu
oraz podejmowanie uchwa³y w sprawie udzielenia
lub nieudzielenia absolutorium dla zarz¹du z tego
tytu³u,
7) podejmowanie uchwa³ w sprawach wysokoci podatków i op³at w granicach okrelonych ustawami,
8) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych
powiatu dotycz¹cych:
a) zasad nabycia, zbycia i obci¹¿ania nieruchomoci oraz ich wydzier¿awiania lub wynajmowania
na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowi¹ inaczej,
b) emitowania obligacji oraz okrelania zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu,
c) zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów krótkoterminowych zaci¹ganych przez zarz¹d oraz maksymalnej wysokoci po¿yczek i porêczeñ udzielanych przez zarz¹d w roku bud¿etowym,
e) zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji
i remontów o wartoci przekraczaj¹cej granicê
ustalon¹ corocznie przez radê,
f) tworzenia i przystêpowania do zwi¹zków, stowarzyszeñ, fundacji i spó³dzielni oraz ich rozwi¹zywania lub wystêpowania z nich,
g) tworzenia i przystêpowania do spó³ek, ich rozwi¹-
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zywania i wystêpowania z nich oraz okrelania
zasad wnoszenia wk³adów oraz obejmowania,
nabywania i zbywania udzia³ów i akcji,
h) wspó³dzia³ania z innymi powiatami i z gminami,
je¿eli zwi¹zane jest to z koniecznoci¹ wydzielenia maj¹tku,
i) tworzenia, przekszta³cania i likwidacji jednostek
organizacyjnych oraz wyposa¿ania ich w maj¹tek,
9) podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia zadañ
z zakresu administracji rz¹dowej oraz w sprawie
powierzenia prowadzenia zadañ publicznych, o których mowa w § 5a,
10) okrelanie wysokoci sumy, do której zarz¹d mo¿e
samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania,
11) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy ze
spo³ecznociami lokalnymi innych pañstw oraz
przystêpowania do miêdzynarodowych zrzeszeñ
spo³ecznoci lokalnych,
12) uchwalanie powiatowego programu zapobiegania
przestêpczoci oraz ochrony bezpieczeñstwa obywateli i porz¹dku publicznego,
13) uchwalanie powiatowego programu przeciwdzia³ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku
pracy,
14) dokonywanie oceny stanu bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu,
15) podejmowanie uchwa³ w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,
16) podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
17) podejmowanie uchwa³ w innych sprawach zastrze¿onych ustawami do kompetencji rady powiatu.
5) w § 11:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Zadaniem przewodnicz¹cego jest wy³¹cznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ do
wykonywania swoich zadañ wiceprzewodnicz¹cego. W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego i niewyznaczenia wiceprzewodnicz¹cego,
zadania przewodnicz¹cego wykonuje wiceprzewodnicz¹cy najstarszy wiekiem.
b) dodaje siê ust. 6 w brzmieniu:
6. Niepodjêcie uchwa³y o której mowa w ust. 5, w
ci¹gu 1 miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji
przez przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji
przez radê z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca,
w którym powinna byæ podjêta uchwa³a.
6) § 12 otrzymuje brzmienie:
§ 12.1. Rada powiatu obraduje na sesjach zwo³ywanych przez przewodnicz¹cego rady powiatu
w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak ni¿ raz
na kwarta³. Do zawiadomienia o zwo³aniu sesji do³¹cza siê porz¹dek obrad wraz z projektami uchwa³.
2. Rada powiatu mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu rady.
3. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej rady powiatu
zwo³uje przewodnicz¹cy rady poprzedniej kadencji w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu zbiorczych
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wyników wyborów do rad na obszarze ca³ego kraju
lub w przypadku wyborów przedterminowych w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu wyników wyborów do rady
powiatu.
4. Po up³ywie terminu okrelonego w ust. 3 sesjê zwo³uje wojewódzki komisarz wyborczy w ci¹gu 21 dni
po og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów dla
ca³ego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ci¹gu 21 dni po og³oszeniu wyników
wyborów do rady powiatu.
5. Je¿eli wybory by³y wynikiem referendum lokalnego
w sprawie odwo³ania rady powiatu, pierwsz¹ sesjê
zwo³uje osoba, któr¹ Prezes Rady Ministrów wyznaczy³ do pe³nienia funkcji organów jednostki samorz¹du terytorialnego.
6. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej rady powiatu, do czasu wyboru przewodnicz¹cego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
7. Na wniosek zarzàdu lub co najmniej ¼ ustawowego
skùadu rady powiatu przewodniczàcy obowiàzany
jest zwoùaã sesjæ w ciàgu 7 dni od dnia zùoýenia
wniosku. Wniosek o zwo³anie sesji powinien spe³niaæ wymogi okrelone w ust. 1.
8. Do zmiany porz¹dku obrad sesji zwo³anej w trybie
okrelonym w ust. 7 stosuje siê przepis ust 2., z tym
¿e dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
9. Na wniosek starosty przewodnicz¹cy rady powiatu
jest obowi¹zany wprowadziæ do porz¹dku obrad najbli¿szej sesji rady powiatu projekt uchwa³y, je¿eli
wnioskodawc¹ jest zarz¹d powiatu, a projekt wp³yn¹³ do rady powiatu co najmniej 7 dni przed dniem
rozpoczêcia sesji rady.
7) w § 14 ust. 2:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) porz¹dek obrad,
b) dodaje siê pkt 3 w brzmieniu:
3) materia³y na sesjê oraz projekty uchwa³
8) w § 14 dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:
4. Terminów okrelonych w ust. 2 i 3 nie zachowuje
siê w przypadku zwo³ywania uroczystych i nadzwyczajnych sesji rady.
9) w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Rada powiatu, w formie uchwa³, wyra¿a opinie, zajmuje stanowisko, podejmuje rezolucje, apele lub
sk³ada owiadczenia w sprawach istotnych dla
powiatu lub mieszkañców.
10) w § 18 ust. 5:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) przedstawia porz¹dek obrad; z wnioskiem o
uzupe³nienie lub zmianê porz¹dku obrad mo¿e
wyst¹piæ radny, komisja, klub radnych albo
zarz¹d powiatu
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3) poddaje pod g³osowanie wnioski, o których
mowa w pkt 2.
11) w § 18 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
6. Rada mo¿e uchwaliæ w trakcie obrad uzupe³nienie lub zmianê ustalonego porz¹dku obrad, wy³¹cznie z wa¿nych powodów, na wniosek przewodnicz¹cego rady, komisji lub zarz¹du, z zachowaniem trybu okrelonego w § 12.
12) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Przewodnicz¹cy rady powiatu prowadzi obrady

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)
21)

22)
23)

24)
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zgodnie z ustalonym porz¹dkiem obrad, otwieraj¹c
i zamykaj¹c dyskusjê nad ka¿dym z punktów.
w § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Przewodnicz¹cy rady powiatu udziela g³osu poza
kolejnoci¹ starocie, natomiast radnym w kolejnoci zg³oszeñ.
w § 25:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Projekty uchwa³ powinny byæ zaopiniowane
przez w³aciwe komisje rady podczas najbli¿szych ich posiedzeñ wynikaj¹cych z planu pracy.
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Przewodnicz¹cy rady przekazuje projekty wymienione w ust. 1 w³aciwym komisjom i zarz¹dowi nie póniej ni¿ w ci¹gu 7 dni poddaje
pod g³osowanie wnioski, o których mowa w
pkt 2.
w § 27 dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:
3. Prowadz¹cy obrady sesji rady parafuje tak¿e
wszystkie strony za³¹czników do podjêtych
uchwa³ rady.
w § 32 dodaje siê ust. 6 w brzmieniu:
6. Wynik tajnego g³osowania jest równoznaczny z
podjêciem uchwa³y w sprawie bêd¹cej przedmiotem g³osowania.
w § 34:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Z przebiegu sesji rady powiatu sporz¹dza siê
protokó³ na podstawie nonika magnetycznego, który przechowuje siê przez okres nie krótszy ni¿ 3 miesi¹ce od dnia przyjêcia protoko³u.
Niezale¿nie od powy¿szego protokolant notuje
przebieg porz¹dku obrad oraz wyniki g³osowania poszczególnych uchwa³.
b) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
4) ustalony porz¹dek obrad,
w § 36 ust 2. otrzymuje brzmienie:
2. W sk³ad komisji rewizyjnej wchodz¹ radni, w tym
przedstawiciele wszystkich klubów, z wyj¹tkiem
radnych pe³ni¹cych funkcje przewodnicz¹cego lub
wiceprzewodnicz¹cych rady, oraz bêd¹cych cz³onkami zarz¹du.
w § 46 ust 2. otrzymuje brzmienie:
2. W posiedzeniach komisji, oprócz jej cz³onków,
mog¹ tak¿e uczestniczyæ: przewodnicz¹cy rady,
radni nie bêd¹cy cz³onkami komisji, cz³onkowie
zarz¹du powiatu oraz obywatele.
w § 50, w ust. 2 liczbê 5 zastêpuje siê liczb¹ 3.
W § 51, w ust. 2 dopisuje siê punkty 4 i 5 w brzmieniu:
4) klub radnych niezw³ocznie informuje przewodnicz¹cego rady o ka¿dorazowej zmianie w sk³adzie
klubu i jego kierownictwie,
5) do reprezentowania klubu radnych upowa¿niony
jest jego przewodnicz¹cy lub cz³onek klubu przez
niego wskazany.
W § 52, w ust. 2 liczbê 4 zastêpuje siê liczb¹ 3.
w § 54 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Zarz¹d wykonuje zadania powiatu przy pomocy
starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzêdu pracy.
§ 62 otrzymuje brzmienie:
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Starosta, wraz z materia³ami na sesjê, sk³ada pisemne sprawozdanie z dzia³alnoci zarz¹du za okres od
poprzedniego sprawozdania. Na sesji mo¿e z³o¿yæ informacje uzupe³niaj¹ce o pracy zarz¹du oraz udziela
odpowiedzi na zapytania radnych do przekazanego
sprawozdania.
25) w § 66:
a) w ust. 2:
 pkt 4 otrzymuje brzmienie: szko³y ponadgimnazjalne i placówki owiatowe,
 pkt 6 otrzymuje brzmienie: zarz¹d dróg powiatowych,
 dodaje siê pkt 7 w brzmieniu: powiatowy urz¹d
pracy,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Organizacjê i zasady funkcjonowania jednostek
organizacyjnych powiatu okrelaj¹ regulaminy
organizacyjne uchwalane przez zarz¹d powiatu, chyba, ¿e przepisy odrêbne stanowi¹ inaczej.
c) ust 5 otrzymuje brzmienie:
5. Status prawny pracowników starostwa powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu
okrelaj¹ odrêbne ustawy.
26) w § 67:
a) skrela siê w ust. 1 pkt 3
b) ust 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) powo³uje i odwo³uje kierowników tych jednostek, z wyj¹tkiem kierowników jednostek wymienionych w ust. 1 pkt 1) i 2), w uzgodnieniu
z wojewod¹, a tak¿e wykonuje wobec nich czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy, je¿eli
przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Lêborskiego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca Rady
D. Miko³ajczyk

711
UCHWA£A Nr VI/35/2003
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie zwiêkszenia na terenie Gminy Wejherowo
liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu przeznaczonego do
spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) w zwi¹zku z art. 12 ust 1 ustawy z dnia
26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1231, Dz. Nr 167, poz. 1372) Rada Gminy Wejherowo
uchwala, co nastêpuje:
§1
Zwiêksza siê na terenie Gminy Wejherowo o 10 (dziesiêæ) liczbê punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych
powy¿ej 4,5% alkoholu, przeznaczonego do spo¿ycia
poza miejscem sprzeda¿y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
R. Kot³owski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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