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Poz. 1017

1017
UCHWA£A Nr II/12/2002
Rady Gminy w Gardei
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z bud¿etu gminy na realizacjê zadañ prowadzonych w formie gospodarki pozabud¿etowej.
Na podstawie art. 18 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
i Nr 113, poz. 984) oraz zgodnie z art. 117 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49,
poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r.
Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95,
poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, 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, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 156, poz. 1300) Rada Gminy w Gardei uchwala, co
nastêpuje:
§1
Ustala siê dotacje z bud¿etu gminy w 2003 r. do produkcji wody oraz zrzutu cieków do urz¹dzeñ kanalizacji
sanitarnej.
§2
1. Wielkoæ planowanej dotacji ustala Rada Gminy w
uchwale bud¿etowej na dany rok.
2. Kwoty dotacji dla Zak³adu Gospodarki Komunalnej ujmowane s¹ w za³¹czniku do uchwa³y bud¿etowej na
dany rok.
3. Ustalenie odp³atnoci za 1 m3 sprzeda¿y wody oraz 1
m 3 zrzutu cieków podlega zatwierdzeniu corocznie
przez Radê Gminy na wniosek Wójta.
§3
Dotacje z bud¿etu przeznacza siê na sfinansowanie czêci kosztów zwi¹zanych z eksploatacj¹ urz¹dzeñ do uzdatniania wody oraz urz¹dzeñ kanalizacji sanitarnej:
a) w wysokoci 0,53 z³otych od 1 m3 wody dla odbiorców indywidualnych i 0,11 z³otych od 1 m3 wody
dla instytucji publicznych, handlu i rzemios³a, przemys³u oraz gospodarstw rolnych wielkoarea³owych
(ró¿nica miêdzy ustalon¹ uchwa³¹ Rady Gminy cen¹
1 m3 wody, a rzeczywistymi kosztami jej sprzeda¿y),
b) w wysokoci 0,20 z³otych od 1 m3 zrzutu cieków
dla gospodarstw indywidualnych (ró¿nica miêdzy
ustalon¹ uchwa³¹ Rady Gminy cen¹ 1 m3 zrzutu cieków, a rzeczywistymi kosztami ich oczyszczania),
c) wysokoæ dotacji nie mo¿e przekroczyæ kwoty
100.000,00 z³otych.
§4
1. Wielkoæ dotacji dla Zak³adu Gospodarki Komunalnej
okrelona w § 3 ustalona jest w oparciu o z³o¿one przez
Kierownika Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Gardei
kalkulacjê kosztów i dochodów dla poszczególnych
dotowanych zadañ.
2. Projekt planu finansowego w szczególnoci okrelonej w za³¹czniku do uchwa³y Rady Gminy w sprawie

Dziennik Urzêdowy
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procedury uchwalania bud¿etu wraz z materia³ami
i uzasadnieniem, Kierownik Zak³adu Gospodarki Komunalnej przekazuje Wójtowi do roku poprzedzaj¹cego
rok bud¿etowy.
3. Wójt po dokonaniu weryfikacji i oceny przed³o¿onego
projektu planu finansowego, opracowuje za³¹cznik do
projektu uchwa³y bud¿etowej obejmuj¹cy kwotê dotacji dla Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Gardei
i przedk³ada Radzie Gminy wed³ug zasad ustalonych
w uchwale Rady Gminy w sprawie procedury uchwalania bud¿etu.
§5
1. Po uchwaleniu bud¿etu Wójt w terminie 7 dni zawiadamia Zak³ad Gospodarki Komunalnej o kwocie planowanej dotacji.
2. Po otrzymaniu tej wielkoci Kierownik Zak³adu Gospodarki Komunalnej w terminie 14 dni opracowuje plan
finansowy na dany rok z wyszczególnieniem elementów, o których mowa w § 4 ust. 1 uchwa³y.
3. Zmiany planu finansowego Zak³adu Gospodarki Komunalnej powoduj¹ce zwiêkszenie dotacji ponad kwotê
ustalon¹ w uchwale bud¿etowej lub zmniejszenie planowanej wp³aty do bud¿etu mog¹ byæ dokonywane
wy³¹cznie po wprowadzeniu zmian w uchwale bud¿etowej.
§6
1. Dotacje z bud¿etu s¹ realizowane w formie przelewu
rodków z rachunku bie¿¹cego bud¿etu gminy na rachunek bie¿¹cy Zak³adu Gospodarki Komunalnej w
wysokoci 1/12 planowanych kwot w terminie do 10
dnia ka¿dego miesi¹ca.
2. W okresach zwiêkszonego tempa realizacji zadañ (objêtych dotacj¹) powoduj¹cego wzrost wydatków, na
uzasadniony wniosek Kierownika Zak³adu Gospodarki
Komunalnej Wójt mo¿e zwiêkszyæ miesiêczne (kwartalne) kwoty dotacji, o których mowa w ust. 1 pod
warunkiem nie zwiêkszenia ogólnej kwoty przyznanej
dotacji.
3. Miesiêczna (kwartalna) kwota dotacji mo¿e byæ przez
Wójta zmniejszona w przypadku niepe³nej realizacji
zadañ (objêtych dotacj¹) lub osi¹gniêcia wy¿szych ni¿
planowane przychody w³asne w Zak³adzie Gospodarki Komunalnej.
4. W przypadku niepe³nej realizacji dochodów bud¿etu
gminy (lub z innych wzglêdów) Wójt w wyniku przeprowadzonej analizy, mo¿e wnioskowaæ o zmniejszenie zaplanowanych dla Zak³adu Gospodarki Komunalnej kwot dotacji wskazuj¹c niezbêdne korekty kosztów
b¹d mo¿liwoæ osi¹gniêcia dodatkowych przychodów.
§7
1. Kierownik Zak³adu Gospodarki Komunalnej zobowi¹zany jest do sk³adania Wójtowi (poza obowi¹zuj¹c¹
sprawozdawczoci¹ statystyczn¹) kwartalnych informacji o realizacji zadañ objêtych dotacj¹ oraz o stopniu
wykorzystania kwot otrzymanej dotacji.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1 Kierownik Zak³adu Gospodarki Komunalnej przedk³ada w terminie do
dnia 10 miesi¹ca nastêpuj¹cego po kwartale.
3. Roczne rozliczenie dotacji nastêpuje w oparciu o przed³o¿one sprawozdania statystyczne.
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§8
Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi i Kierownikowi
Zak³adu Gospodarki Komunalnej.
§9
Traci moc Uchwa³a Nr XXX/212/2001 Rady Gminy w
Gardei z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z bud¿etu gminy na realizacjê
zadañ prowadzonych w formie gospodarki pozabud¿etowej.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Rutkowski

1018
UCHWA£A Nr II/16/2002
Rady Gminy w Gardei
z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie zamiaru wyst¹pienia ze Zwi¹zku Miêdzygminnego pod nazw¹ Towarzystwo Turystyczne LIWA.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 67 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 i Nr 113, poz. 984) w zwi¹zku z § 39 Uchwa³y
Nr XXIX/160/94 Rady Gminy w Gardei z dnia 28 kwietnia
1994 r. w sprawie utworzenia Zwi¹zku Miêdzygminnego
pod nazw¹ Konsorcjum Turystyczne  LIWA i przyjêcia
jego statutu (Dz. Urz. Woj. Elbl. z 1995 r. Nr 4, poz. 32)
Rada Gminy w Gardei uchwala, co nastêpuje:
§1
Gmina Gardeja wystêpuje ze Zwi¹zku Miêdzygminnego pod nazw¹ Towarzystwo Turystyczne  LIWA  za szeciomiesiêcznym okresem wypowiedzenia.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.

Poz. 1017, 1018, 1019, 1020

8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r. oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558 i Nr 113, poz. 984) uchwa³y Nr II/7/94 rady Miejskiej w Prabutach z dnia 24 marca 1994 r. w sprawie przyst¹pienia do Zwi¹zku Miêdzygminnego pod nazw¹ Konsorcjum Turystyczne LIWA i przyjêcia jego statutu,
uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Miasto i Gmina Prabuty wystêpuje ze Zwi¹zku Midzygminnego pod nazw¹ Towarzystwo Turystyczne LIWA ze
szeciomiesiêcznym okresem wypowiedzenia.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Zastêpca Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej w Prabutach
W. Tomaszewski

1020
UCHWA£A Nr XXVIII/209/2002
Rady Gminy w Starym Polu
z dnia 7 padziernika 2002 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu zbiorowego odprowadzania cieków na terenie gminy Stare Pole.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220)
oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747) Rada Gminy w Starym Polu uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê regulamin zbiorowego odprowadzania
cieków w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y.

§3

§2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Gminy
Stare Pole.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
E. Rutkowski

1019
UCHWA£A Nr IV/23/2002
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie zamiaru wyst¹pienia ze Zwi¹zku Miêdzygminnego pod nazw¹ Towarzystwo Turystyczne LIWA.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 67 ust. 1 ustawy z dnia

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Pawlina
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Poz. 1020

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XXVIII/209/2002
Rady Gminy Stare Pole
z dnia 7 padziernika 2002 r.
REGULAMIN
ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

Dziennik Urzêdowy
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inaczej, Dostarczaj¹cy cieki odpowiada za zapewnienie niezawodnego dzia³ania posiadanych instalacji i
przy³¹czy kanalizacyjnych z urz¹dzeniem pomiarowym
w³¹cznie.
2. Naprawa, remont oraz konserwacja instalacji kanalizacyjnych i przy³¹cza kanalizacyjnego oraz utrzymanie i
legalizacja urz¹dzenia pomiarowego nale¿y do Dostarczaj¹cego cieki.
ROZDZIA£ III
ZAWIERANIE UMÓW
§7

1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego odprowadzania cieków komunalnych realizowanego przez Narodow¹ Fundacjê Ochrony rodowiska - Zak³ad Technicznych Us³ug Komunalnych w Elbl¹gu z/s w Starym
Polu, zwan¹ dalej Zak³adem, na terenie gminy Stare
Pole.
2. Przez zbiorowe odprowadzanie cieków rozumie siê
dzia³alnoæ Zak³adu polegaj¹c¹ na odprowadzaniu
i oczyszczaniu cieków.
3. Ilekroæ w niniejszym REGULAMINIE u¿ywa siê s³owa
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).

1. Zawarcie umowy na odprowadzanie cieków nastêpuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomoæ
zosta³a przy³¹czona do sieci.
2. Umowa mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada tytu³ prawny do korzystania z obiektu budowlanego, z
którego maj¹ byæ odprowadzane cieki, a w uzasadnionych przypadkach z osob¹, która korzysta z nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym.
3. Je¿eli nieruchomoæ zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z w³acicielem
budynku, wspólnot¹ mieszkaniow¹ lub zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej oraz w szczególnych przypadkach zgodnie z art. 6 ust. 6 i 7 Ustawy.

§2

§8

Dostarczaj¹cym cieki w znaczeniu niniejszego REGULAMINU jest ka¿dy, kto korzysta z us³ug kanalizacyjnych
w zakresie zbiorowego odprowadzania cieków na podstawie zawartej umowy.

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
art. 8 Ustawy.
3. Umowa dopuszcza jej rozwi¹zanie przez Dostarczaj¹cego cieki za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek Stron.
4. Rozwi¹zanie lub wyganiêcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Zak³ad rodków technicznych uniemo¿liwiaj¹cych dalsze korzystanie z us³ug.

§3
Odprowadzanie cieków odbywa siê na podstawie
umowy na odprowadzanie cieków, zawartej miêdzy Zak³adem a Dostarczaj¹cym cieki.
ROZDZIA£ II
WARUNKI PRZY£¥CZENIA DO SIECI
§4
1. Przy³¹czenie nieruchomoci do sieci kanalizacyjnej
odbywa siê na wniosek osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie.
2. Zak³ad po otrzymaniu wniosku wydaje warunki techniczne na przy³¹czenie nieruchomoci do sieci kanalizacyjnej.
3. Warunkiem przyst¹pienia do wykonania robót przy³¹czeniowych jest opracowanie dokumentacji technicznej i uzgodnienie jej z Zak³adem.
4. Przed podpisaniem umowy na odprowadzanie cieków
Zak³ad dokonuje odbioru technicznego wykonanego
przy³¹cza pod k¹tem spe³nienia warunków technicznych.
§5
Realizacjê budowy przy³¹cza kanalizacyjnego, pomieszczenia przewidzianego do umieszczenia urz¹dzenia pomiarowego cieków oraz koszt zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego zapewnia na w³asny koszt osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci.
§6
1. Je¿eli umowa na odprowadzanie cieków nie stanowi

ROZDZIA£ IV
OBOWI¥ZKI ZAK£ADU
§9
Zak³ad ma obowi¹zek zapewniæ zdolnoæ posiadanych
urz¹dzeñ kanalizacyjnych do odprowadzania cieków w
sposób ci¹g³y i niezawodny, a tak¿e zapewniæ nale¿yt¹
jakoæ odprowadzanych cieków.
§ 10
Zak³ad zobowi¹zany jest do wydawania ogólnych i
technicznych warunków pod³¹czeñ do sieci kanalizacji
sanitarnej oraz dokonywania uzgodnieñ bran¿owych.
§ 11
Zak³ad zobowi¹zany jest do zapewnienia prawid³owej
eksploatacji i konserwacji posiadanej sieci kanalizacyjnej.
§ 12
Zak³ad jest zobowi¹zany do prowadzenia bie¿¹cej kontroli iloci i jakoci odprowadzanych cieków bytowych i
przemys³owych oraz kontroli przestrzegania warunków
wprowadzania cieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych.
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ROZDZIA£ V
PRAWA ZAK£ADU
§ 13
Zak³ad ma prawo odmówiæ przy³¹czenia do sieci, jeli
przy³¹cze zosta³o wykonane bez uzyskania warunków
technicznych Zak³adu, b¹d zosta³o wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.
§ 14
Zak³ad ma prawo odmówiæ zawarcia umowy na odprowadzenie cieków, gdy wnioskodawca nie spe³ni³
warunków okrelonych w art. 6 Ustawy.
§ 15
Zak³ad mo¿e zamkn¹æ przy³¹cze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach okrelonych w art. 8. Ustawy.
§ 16
Zak³ad mo¿e odmówiæ ponownego zawarcia umowy
na odprowadzanie cieków, jeli nie zosta³y usuniête przeszkody bêd¹ce przyczyn¹ zaniechania wiadczenia us³ug.
§ 17
Uprawnieni przedstawiciele Zak³adu maj¹ prawo wstêpu na teren nieruchomoci lub do pomieszczeñ ka¿dego,
kto korzysta z us³ug, w celu przeprowadzenia kontroli
urz¹dzenia pomiarowego oraz sprawdzenia iloci i jakoci cieków wprowadzanych do sieci.
ROZDZIA£ VI
OBS£UGA I PRAWA DOSTARCZAJ¥CEGO CIEKI
§ 18
Zak³ad powinien zapewniæ Dostarczaj¹cym cieki nale¿yty poziom us³ugi, a szczególnie winien wyodrêbniæ
stanowisko do spraw obs³ugi klienta.
§ 19
Zak³ad zobowi¹zany jest do udzielania na ¿yczenie klienta lub z w³asnej inicjatywy pe³nej informacji dotycz¹cej
realizacji us³ugi, a przede wszystkim informacji taryfowych.
§ 20
Zak³ad powinien reagowaæ mo¿liwie niezw³ocznie na
zg³oszone reklamacje.
§ 21
O przewidywanych zak³óceniach w realizacji us³ug
odprowadzania cieków, Zak³ad powinien uprzedziæ Dostarczaj¹cych cieki w sposób zwyczajowo przyjêty.

us³ug wiadczonych przez Zak³ad oraz nie utrudniaj¹cy
dzia³alnoci Zak³adu, a w szczególnoci do:
1) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie
powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej
2) poinformowania Zak³adu o w³asnych ujêciach wody,
w celu prawid³owego ustalania op³at za odprowadzanie cieków
3) korzystania z przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie w
celach okrelonych w warunkach przy³¹czenia do
sieci.
§ 24
Dostarczaj¹cemu cieki zabrania siê w szczególnoci:
1) wprowadzania cieków opadowych i wód drena¿owych do kanalizacji sanitarnej
2) wprowadzania do urz¹dzeñ kanalizacyjnych odpadów
sta³ych, substancji ¿r¹cych i toksycznych, odpadów
p³ynnych nie mieszaj¹cych siê z wod¹, substancji palnych i wybuchowych, odpadów i cieków z hodowli
zwierz¹t, nie zdezynfekowanych cieków ze szpitali i
sanatoriów oraz zak³adów weterynaryjnych
3) przemieszczania urz¹dzenia pomiarowego, zak³ócania
jego funkcjonowania, zrywania plomb lub os³on,
4) lokalizacji budynków i budowli oraz nasadzania drzew
i krzewów na przy³¹czach i sieciach kanalizacyjnych w
pasie o szerokoci 3 m ( po 1,5 m od ich osi).
§ 25
Dostarczaj¹cy cieki przemys³owe zobowi¹zany jest do
wprowadzania cieków o parametrach nie przekraczaj¹cych dopuszczalnych wartoci wskaników zanieczyszczeñ, okrelonych w aktualnych przepisach prawa.
§ 26
Naruszenie postanowieñ par. 23, 24, 25 poci¹ga za sob¹
mo¿liwoæ wypowiedzenia umowy na odprowadzanie
cieków przez Zak³ad. Wypowiedzenie winno byæ poprzedzone pouczeniem Dostarczaj¹cego cieki o nieprawid³owociach jego postêpowania i wezwaniem do zaprzestania naruszeñ i wynikaj¹cych z tego konsekwencjach.
§ 27
Dostarczaj¹cy cieki powinien zapewniæ niezawodne
dzia³anie urz¹dzeñ pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi,
przed zalaniem lub skutkami niskich temperatur, a tak¿e
prawid³owe utrzymanie studzienki czy te¿ pomieszczenia, w którym s¹ zamontowane oraz przed dostêpem osób
niepowo³anych.
§ 28

ROZDZIA£ VII
OBOWI¥ZKI DOSTARCZAJ¥CEGO CIEKI

Dostarczaj¹cy cieki zobowi¹zany jest do natychmiastowego powiadamiania Zak³adu o stwierdzeniu uszkodzenia urz¹dzenia pomiarowego.

§ 22

§ 29

Zamierzaj¹cy korzystaæ z us³ug odprowadzania cieków, winien wyst¹piæ z wnioskiem o zawarcie umowy do
Zak³adu.
§ 23
Dostarczaj¹cy cieki zobowi¹zani s¹ do korzystania z
us³ug odprowadzania cieków w sposób zgodny z przepisami Ustawy i nie powoduj¹cy pogorszenia jakoci

Dostarczaj¹cy cieki zobowi¹zany jest do natychmiastowego powiadomienia Zak³adu o zrzutach awaryjnych
lub zmianie jakoci cieków odbiegaj¹cych od warunków
umowy.
§ 30
Dostarczaj¹cy cieki zobowi¹zany jest do natychmiastowego powiadamiania Zak³adu o zmianach w³asnociowych nieruchomoci lub zmianach u¿ytkownika lokalu.
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§ 31

Dostarczaj¹cy cieki zobowi¹zany jest do natychmiastowego powiadamiania Zak³adu o wszelkich zmianach
technicznych w instalacji wewnêtrznej, które mog¹ mieæ
wp³yw na urz¹dzenia Zak³adu.

obowi¹zuj¹ przepisy prawa, a w szczególnoci Ustawa
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi
na podstawie Ustawy.

§ 32

§ 41

1. Dostarczaj¹cy cieki zobowi¹zany jest do terminowego regulowania nale¿noci za odprowadzanie cieków.
2. Zw³oka w uregulowaniu nale¿noci poci¹ga za sob¹
naliczanie odsetek ustawowych
3. Zaprzestanie regulowania op³at mo¿e spowodowaæ
uniemo¿liwienie dalszego korzystania z us³ug i skierowanie sprawy na drogê postêpowania s¹dowego.

Zak³ad zobowi¹zany jest do bezp³atnego dostarczania
niniejszego regulaminu Dostarczaj¹cemu cieki.

ROZDZIA£ VIII
SPOSÓB ROZLICZEÑ
§ 33
Rozliczenia za zbiorowe odprowadzanie cieków s¹
prowadzone przez Zak³ad z Dostarczaj¹cym cieki na
podstawie okrelonych w taryfach cen i stawek op³at oraz
iloci odprowadzanych cieków.
§ 34
Iloæ odprowadzanych cieków ustala siê na podstawie iloci dostarczonej wody przez Zak³ad, z uwzglêdnieniem poboru wody z innych róde³ lub na podstawie
wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych zainstalowanych na
koszt dostarczaj¹cego cieki.
§ 35

1021
UCHWA£A Nr III/20/2002
Rady Gminy Stare Pole
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie Statutu Gminy.
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia
1997 r.  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
Nr 78, poz. 483) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984) Rada Gminy uchwala:
STATUT GMINY STARE POLE
Rozdzia³ I. Postanowienia ogólne
§1

1. Strony okrelaj¹ w umowie okres obrachunkowy oraz
skutki niedotrzymania terminu zap³aty, jak równie¿ sposób uiszczania op³at.
2. Wniesienie przez Dostarczaj¹cego cieki reklamacji nie
wstrzymuje obowi¹zku uregulowania nale¿noci.

Uchwa³a okrela:
1) ustrój Gminy Stare Pole,
2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udzia³u przewodnicz¹cych tych jednostek w pracach rady gminy,
3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Gminy
Stare Pole, komisji Rady Gminy Stare Pole,
4) tryb pracy Wójta Gminy Stare Pole,
5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Stare
Pole,
6) zasady: dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej
komisji i Wójta Gminy Stare Pole oraz korzystania z
nich.

§ 37

§2

Przy rozliczeniach z Dostarczaj¹cymi cieki, Zak³ad obowi¹zany jest stosowaæ taryfê zatwierdzon¹ uchwa³¹ Rady
Gminy b¹d wprowadzon¹ w trybie art. 24 ust. 8 Ustawy.
§ 38

Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie nale¿y przez to rozumieæ gminê Stare Pole,
2) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Stare
Pole,
3) komisji  nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Gminy Stare Pole,
4) Komisji Rewizyjnej  nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Gminy Stare Pole,
5) Wójcie nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Stare
Pole,
6) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Stare
Pole.

W rozliczeniach iloci odprowadzanych cieków iloæ
bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie w
przypadkach, gdy wielkoæ jej zu¿ycia na ten cel ustalona
jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Dostarczaj¹cego cieki.
§ 36

Taryfa wymaga og³oszenia w prasie lokalnej co najmniej na 7 dni przed jej wejciem w ¿ycie.
§ 39
1. Taryfy obowi¹zuj¹ przez 1 rok.
2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy na odprowadzanie cieków i korzystanie z urz¹dzeñ kanalizacyjnych.
ROZDZIA£ IX
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 40
W sprawach nie objêtych niniejszym regulaminem

Rozdzia³ II. Gmina
§3
1. Gmina Stare Pole jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji ¿ycia publicznego na swoim terytorium.
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2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym,
stanowi¹ gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udzia³ w referendum oraz poprzez swe organy.
§4
1. Gmina po³o¿ona jest w Powiecie Malborskim, w Województwie Pomorskim.
2. W Gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze:
so³ectwa.
3. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.
§5
1. W celu wykonywania swych zadañ Gmina tworzy jednostki organizacyjne.
2. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
§6
Siedzib¹ organów Gminy jest miejscowoæ Stare Pole.
Rozdzia³ III. Jednostki pomocnicze Gminy
§7
1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada
w drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych
zasad:
1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub
zniesienia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma
obejmowaæ, albo organy Gminy,
2) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, których tryb okrela Rada odrêbn¹
uchwa³¹,
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Wójt
w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien
 w miarê mo¿liwoci  uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi
spo³eczne.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê odpowiednio ust. 1.
§8
Uchwa³y, o jakich mowa w § 7 ust. 1 powinny okrelaæ
w szczególnoci:
1) obszar,
2) granice,
3) siedzibê w³adz,
4) nazwê jednostki pomocniczej.
§9
1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki pomocniczej ma obowi¹zek uczestniczyæ w sesjach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest umo¿liwiæ
uczestnictwo w sesjach Rady przewodnicz¹cemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
3. Przewodnicz¹cy mo¿e zabieraæ g³os na sesjach, nie ma
jednak prawa do udzia³u w g³osowaniu.

Rozdzia³ IV. Organizacja wewnêtrzna Rady
§ 10
1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje oraz
przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwa³y
Rady.
2. Wójt i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady, której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
§ 11
Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:
1) Przewodnicz¹cy,
2) Wiceprzewodnicz¹cy,
3) Komisja Rewizyjna,
4) komisje sta³e, wymienione w Statucie,
5) dorane komisje do okrelonych zadañ.
§ 12
Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Rewizyjn¹,
2) Rolnictwa,
3) Owiaty.
§ 13
Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególnoci:
1) zwo³uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) sprawuje policjê sesyjn¹,
4) kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
5) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami uchwa³,
6) podpisuje uchwa³y Rady,
7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych
do wykonywania przez radnych ich mandatu.
§ 14
1. Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy Rady koordynuj¹ z ramienia Rady prace komisji Rady.
2. Podzia³u zadañ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodnicz¹cy Rady.
§ 15
Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzêdu Gminy.
Rozdzia³ V. Tryb pracy Rady
1. Sesje Rady
§ 16
Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa³
sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okrelone w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych ustawach, a
tak¿e w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
§ 17
1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwoci¹ potrzebn¹ do wykonania zadañ Rady, nie rzadziej jednak
ni¿ raz na kwarta³.
2. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje przewidziane w planie
pracy Rady.
3. Sesjami zwyczajnymi s¹ tak¿e sesje nie przewidziane
w planie, ale zwo³ane w zwyk³ym trybie.
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2. Przygotowanie sesji

nych w planie pracy rady lub w terminach okrelonych
przez Przewodnicz¹cego Rady.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych,
o jakich mowa w § 17 ust. 4.

§ 18

§ 22

1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w
tym projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych
punktów porz¹dku obrad.
3. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych powiadamia siê radnych najpóniej na 5 dni
przed terminem obrad, za pomoc¹ listów lub w inny
skuteczny sposób.
4. Powiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji
powiêconej uchwaleniu bud¿etu i sprawozdania z
wykonania bud¿etu przesy³a siê radnym najpóniej na
7 dni przed sesj¹.
5. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w
ust. 3 i 4 Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek o
odroczenie sesji mo¿e byæ zg³oszony przez radnego
tylko na pocz¹tku obrad, przed g³osowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianê porz¹dku obrad.
6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
7. Terminy o jakich mowa w ust. 3 i 4 rozpoczynaj¹ bieg
od dnia nastêpnego po dorêczeniu powiadomieñ i nie
obejmuj¹ dnia odbywania sesji.

1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecnoci co
najmniej po³owy swego ustawowego sk³adu.
2. Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba
radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia
Rady spadnie poni¿ej po³owy sk³adu; jednak¿e Rada
nie mo¿e wówczas podejmowaæ uchwa³.

§ 19

§ 26

1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiêgniêciu opinii Wójta ustala listê osób zaproszonych na sesjê.
2. W sesjach Rady uczestnicz¹  z g³osem doradczym 
Wójt oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy.
3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych kontroli Rady.

Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie z dzia³alnoci Wójta w okresie miêdzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,
3) rozpatrzenie projektów uchwa³
4) wnioski i zapytania radnych,
5) odpowiedzi na wnioski zg³oszone na poprzednich sesjach,
6) wolne wnioski i informacje.

4. Sesje nadzwyczajne s¹ zwo³ywane w przypadkach
przewidzianych w ustawie.

3. Przebieg sesji
§ 20
1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodnicz¹cego obrad b¹d radnego,
Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1
Rada mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu
na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³aciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich
zakoñczeniem, odnotowuje siê w protokóle.
§ 21
1. Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach ustala-

§ 23
1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
Rady.
2. Rada na wniosek Przewodnicz¹cego Rady mo¿e powo³aæ sporód radnych Sekretarza obrad i powierzyæ
mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zg³oszonych wniosków, obliczanie wyników g³osowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych
czynnoci o podobnym charakterze.
§ 24
1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram
sesjê
Rady
.
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad.
§ 25
Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia pytanie
o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku obrad.

§ 27
1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusje nad
ka¿dym z punktów.
2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ; w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹.
3. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia
Przewodnicz¹cego Rady.
4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.
§ 28
1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ
radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ, a
w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ
mówcê do rzeczy.
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3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy
Rady przywo³uje radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku mo¿e odebraæ mu g³os,
nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokóle.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publicznoci.
5. Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci, które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami
zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§ 29
Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje
do protokó³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o
tym Radê.
§ 30
1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹
w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególnoci dotycz¹cych:
 stwierdzenia quorum,
 zmiany porz¹dku obrad,
 ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
 zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
 zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
 zarz¹dzenia przerwy,
 odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
 przeliczenia g³osów,
2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod
dyskusjê po dopuszczeniu jednego g³osu za i jednego g³osu przeciwko wnioskowi, po czym poddaje
sprawê pod g³osowanie.
§ 31
1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy Rady
zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê
w celu umo¿liwienia w³aciwej Komisji lub Wójtowi
ustosunkowania siê do zg³oszonych w czasie debaty
wniosków, a jeli zaistnieje taka koniecznoæ  przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna procedurê g³osowania.
§ 32
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy Rady
koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê Zamykam
sesjê Rady
.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
§ 33
1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjêcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ
tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wczeniej, ni¿ na nastêpnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do
oczywistych omy³ek.

§ 34
Pracownik Urzêdu Gminy, wyznaczony przez Wójta w
uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza z ka¿dej sesji protokó³.
§ 35
1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej przebieg.
2. Protokó³ z sesji powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej
rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery
uchwa³, imiê i nazwisko przewodnicz¹cego obrad
i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z
ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
4) odnotowanie przyjêcia protokó³u z poprzedniej sesji,
5) ustalony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ
albo ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿ uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie
faktów zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
7) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
g³osów: za, przeciw i wstrzymuj¹cych oraz g³osów niewa¿nych,
8) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
§ 36
1. W trakcie obrad lub nie póniej ni¿ na najbli¿szej sesji
radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do protokó³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy Rady po wys³uc haniu protokolanta.
2. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzglêdniony, wnioskodawca mo¿e wnieæ sprzeciw do Rady.
3. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przyjêciu protokó³u z
poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim
mowa w ust. 2.
§ 37
1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz
odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych
przez Radê uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce
Przewodnicz¹cego Rady.
2. Uchwa³y Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Wójtowi najpóniej w ci¹gu 4 dni od dnia zakoñczenia sesji.
3. Wyci¹gi z protokó³u z sesji oraz kopie uchwa³ Przewodnicz¹cy Rady dorêcza tym jednostkom organizacyjnym,
które s¹ zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ, z dokumentów tych wynikaj¹cych.
§ 38
Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ, wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik Urzêdu
Gminy w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.
4. Uchwa³y
§ 39
1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy z radnych
oraz Wójt, chyba ¿e przepisy prawa stanowi¹ inaczej.
2. Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:
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1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarê potrzeby okrelenie ród³a sfinansowania
realizacji uchwa³y,
5) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y i z³o¿enia sprawozdania po jej wykonaniu,
6) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wejcia w ¿ycie uchwa³y.
3. Projekt uchwa³y powinien zostaæ przed³o¿ony Radzie
wraz z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê podjêcia uchwa³y oraz informacjê o skutkach
finansowych jej realizacji.
4. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodnoci z
prawem przez radcê prawnego.
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2. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania i przeprowadza je.
3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.
5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.
§ 47

1. Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg dzia³ania
Rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu lub
w porozumieniu z organami administracji rz¹dowej lub
innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia
przedk³adany jest projekt uchwa³y przyjêty przez Radê.
2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, ¿e przed³o¿eniu podlega projekt
uchwa³y Rady, sporz¹dzony przez Wójta.

1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wniosku pod
g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹
treæ wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by³a
przejrzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci co do
intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, jeli mo¿e
to wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi
wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy rozstrzyga Przewodnicz¹cy
obrad.
3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie zamkniêcie listy kandydatów, a
nastêpnie zarz¹dza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pimie.

§ 42

§ 48

1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady, o ile
ustawy nie stanowi¹ inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.

1. Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y
w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejnoci Rada g³osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y.
2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje
wed³ug ich kolejnoci, z tym, ¿e w pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie te
poprawki, których przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga
o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne
poprawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê pod g³osowanie.
4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê
okrelon¹ w § 48 ust. 2.
5. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹cznie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.
6. Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostatniej kolejnoci za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zm.
wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu
uchwa³y.
7. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e odroczyæ g³osowanie, o
jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjêtych poprawek nie zachodzi
sprzecznoæ pomiêdzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.

§ 40
Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób
zwiêz³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich powszechnym znaczeniu.
§ 41

§ 43
1. Wójt ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w rejestrze
uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady.
2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomoci zale¿nie od ich treci.
5. Procedura g³osowania
§ 44
W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§ 45
1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodnicz¹cy obrad. Sekretarz obrad przelicza oddane g³osy za, przeciw i wstrzymuj¹ce siê. Przewodnicz¹cy
obrad nakazuje odnotowanie wyników g³osowania w
protokole sesji.
3. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.
§ 46
1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ ponumerowanych kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady,
przy czym ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wy³onionym sporód
siebie przewodnicz¹cym.

§ 49
1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a
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wiêksz¹ liczbê g³osów za ni¿ przeciw. G³osów
wstrzymuj¹cych siê i niewa¿nych nie dolicza siê do
¿adnej z grup g³osuj¹cych za czy przeciw.
2. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z kilku osób
lub mo¿liwoci, przechodzi kandydatura lub wniosek,
na który oddano liczbê g³osów wiêksz¹ od liczby g³osów oddanych na pozosta³e.
§ 50
1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza,
¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyska³y co najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych
wa¿nie oddanych g³osów, to znaczy przeciwnych
i wstrzymuj¹cych siê.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego
sk³adu Rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego sk³adu Rady, a zarazem tej po³owie najbli¿sz¹.
3. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy parzystej liczbie
g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub
kandydatur¹ zosta³o oddanych 50% + 1 wa¿nie oddanych g³osów.
4. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy nieparzystej liczbie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem
lub kandydatur¹ zosta³a oddana liczba g³osów o 1 wiêksza od liczby pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.

7. Radni
§ 56
1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
2. Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbycia siê sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecnoæ, sk³adaj¹c stosowne pisemne wyjanienia na
rêce Przewodnicz¹cego Rady lub przewodnicz¹cego
komisji.
§ 57
Radni mog¹, stosownie do potrzeb, przyjmowaæ Obywateli Gminy w siedzibie Urzêdu Gminy w sprawach dotycz¹cych Gminy i jej mieszkañców.
§ 58
1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj¹cego
radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy, Rada
mo¿e powo³aæ komisjê doran¹ do szczegó³owego
zbadania wszystkich okolicznoci sprawy.
2. Komisja przedk³ada swoje ustalenia i propozycje na
pimie Przewodnicz¹cemu Rady.
3. Przed podjêciem uchwa³y w przedmiocie wskazanym
w ust. 1 Rada powinna umo¿liwiæ radnemu z³o¿enie
wyjanieñ.
8. Wspólne sesje z radami
innych jednostek samorz¹du terytorialnego

6. Komisje Rady

§ 59

§ 51

1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radami innych
jednostek samorz¹du terytorialnego, w szczególnoci
dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizuj¹ przewodnicz¹cy rad zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
przewodnicz¹cy lub upowa¿nieni wiceprzewodnicz¹cy zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.

1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych, a nadto z innymi podmiotami, jeli jest to uzasadnione przedmiotem ich dzia³alnoci.
3. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je
Radzie.
4. Przewodnicz¹cy lub Wiceprzewodnicz¹cy Rady, koordynuj¹cy pracê komisji Rady mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ z³o¿enie Radzie sprawozdania

§ 60

§ 53

1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie zainteresowane jednostki samorz¹du terytorialnego, chyba ¿e
radni uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem do obrad.

1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio
przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

Rozdzia³ VI. Zasady
i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej

§ 54

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

§ 52
Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub
zastêpca przewodnicz¹cego komisji, wybrany przez cz³onków danej komisji.

Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej raz do roku
przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alnoci
komisji.
§ 55
Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji.

§ 61
1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹cego, oraz
pozosta³ych 2 cz³onków.
2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
§ 62
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku
nieobecnoci Przewodnicz¹cego lub niemo¿noci dzia³ania, jego zadania wykonuje wyznaczony cz³onek.
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§ 63

1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹czeniu
od udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach, w których
mo¿e powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ lub interesownoæ.
2. W sprawie wy³¹czenia poszczególnych cz³onków decyduje pisemnie Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.
3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.
4. Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e odwo³aæ
siê na pimie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady  w
terminie 14 dni od daty powziêcia wiadomoci o treci
tej decyzji.
2. Zasady kontroli
§ 64
1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod wzglêdem:
 legalnoci,
 gospodarnoci,
 rzetelnoci,
 celowoci,
oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególnoci gospodarkê
finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie bud¿etu Gminy.
§ 65
Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym w
uchwa³ach Rady.
§ 66
Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje
kontroli:
1) kompleksowe  obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ
tego podmiotu,
2) problemowe  obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub
zagadnienie z zakresu dzia³alnoci kontrolowanego
podmiotu, stanowi¹ce niewielki fragment w jego
dzia³alnoci,
3) sprawdzaj¹ce  podejmowane w celu ustalenia, czy
wyniki poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w
toku postêpowania danego podmiotu.
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3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ
wykorzystane w szczególnoci: dokumenty, wyniki
oglêdzin, zeznania wiadków, opinie bieg³ych oraz pisemne wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych.
3. Tryb kontroli
§ 69
1. Kontroli kompleksowych dokonuj¹ w imieniu Komisji
Rewizyjnej zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê co najmniej
z dwóch cz³onków Komisji.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wyznacza na pimie
kierownika zespo³u kontrolnego, który dokonuje podzia³u czynnoci pomiêdzy kontroluj¹cych.
3. Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce mog¹ byæ przeprowadzane przez jednego cz³onka Komisji Rewizyjnej.
4. Kontrole przeprowadzane s¹ na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobê) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
5. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w
ust. 4 oraz dowody osobiste.
§ 70
1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.
2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Wójta kontroluj¹cy
zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 71

1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radê.
2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objêtej planem, o jakim
mowa w ust. 1.

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
zapewniæ warunki i rodki dla prawid³owego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególnoci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych
dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia
kontroli oraz umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi
wykonania czynnoci, o których mowa w ust. 1 i 2,
obowi¹zany jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce
osoby kontroluj¹cej pisemnego wyjanienia.
4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych wyjanieñ, tak¿e w przypadkach innych, ni¿ okrelone w ust. 3

§ 68

§ 72

§ 67

1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób
umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu
faktycznego w zakresie dzia³alnoci kontrolowanego
podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenê
kontrolowanej dzia³alnoci wed³ug kryteriów ustalonych w § 64 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów zebranych w toku postêpowania kontrolnego.

Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego
podmiotu.
4. Protoko³y kontroli
§ 73
1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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 w terminie 5 dni od daty jej zakoñczenia  protokó³
pokontrolny, obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kontroluj¹cego (kontroluj¹cych),
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,
4) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹,
5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szczególnoci wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzenie nieprawid³owoci w dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte w protokole,
7) datê i miejsce podpisania protoko³u,
8) podpisy kontroluj¹cego (kontroluj¹cych) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkê o odmowie podpisania protoko³u z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski oraz
propozycje co do sposobu usuniêcia nieprawid³owoci stwierdzonych w wyniku kontroli.
§ 74
1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowi¹zany do z³o¿enia  w terminie 3 dni od daty odmowy 
pisemnego wyjanienia jej przyczyn.
2. Wyjanienia, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê na
rêce Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.
§ 75
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ na
rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli
i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê w terminie
7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.

30 stycznia ka¿dego roku  roczne sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci w roku poprzednim.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§ 79
1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarê potrzeb.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej zwo³uje jej posiedzenia, które nie s¹ objête zatwierdzonym planem pracy Komisji, w formie pisemnej.
3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, mog¹ byæ zwo³ywane z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej, a tak¿e na pisemny umotywowany wniosek:
1) Przewodnicz¹cego Rady lub te¿ pisemny wniosek:
2) nie mniej ni¿ 5 radnych,
3) nie mniej ni¿ 2 cz³onków Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na
jej posiedzenia:
1) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze bieg³ych lub ekspertów.
5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mog¹ braæ udzia³
tylko jej cz³onkowie oraz zaproszone osoby.
6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ
protokó³, który powinien byæ podpisany przez wszystkich cz³onków komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.
§ 80
Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Komisji w g³osowaniu jawnym.
§ 81
Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.
§ 82

5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

1. Komisja Rewizyjna mo¿e korzystaæ z porad, opinii i ekspertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹zanym z przedmiotem jej dzia³ania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych
rodków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania wyp³aty wynagrodzenia ze rodków komunalnych, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej przedstawia
sprawê na posiedzeniu Rady, celem podjêcia uchwa³y
zobowi¹zuj¹cej osoby zarz¹dzaj¹ce mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.

§ 77

§ 83

§ 76
Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach, które  w terminie 3 dni od daty podpisania protoko³u  otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 30 grudnia ka¿dego
roku.
2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeñ,
2) terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane
kontroli kompleksowej.
3. Rada mo¿e zatwierdziæ jedynie czêæ planu pracy Komisji Rewizyjnej; przyst¹pienie do wykonywania kontroli kompleksowych mo¿e nast¹piæ po zatwierdzeniu
planu pracy lub jego czêci.
§ 78
Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie  w terminie do dnia

1. Komisja Rewizyjna mo¿e na zlecenie Rady lub po powziêciu stosownych uchwa³ przez wszystkie zainteresowane komisje, wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich
w³aciwoci rzeczowej.
2. Wspó³dzia³anie mo¿e polegaæ w szczególnoci na wymianie uwag, informacji i dowiadczeñ dotycz¹cych
dzia³alnoci kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zwracaæ siê
do przewodnicz¹cych innych komisji Rady o oddelegowanie w sk³ad zespo³u kontrolnego radnych maj¹cych kwalifikacje w zakresie tematyki objêtej kontrol¹.
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4. Do cz³onków innych komisji uczestnicz¹cych w kontroli, prowadzonej przez Komisjê Rewizyjn¹ stosuje siê
odpowiednio przepisy niniejszego rozdzia³u.
5. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacjê wspó³dzia³ania poszczególnych komisji w celu w³aciwego
ich ukierunkowania, zapewnienia skutecznoci dzia³ania oraz unikania zbêdnych kontroli.
§ 84

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 92

Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Wójt obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbêdnym do ich funkcjonowania.
Rozdzia³ VIII. Tryb pracy Wójta
§ 93

Rozdzia³ VII. Zasady dzia³ania klubów radnych

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

§ 85

§ 94

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

Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryteriów
przez siebie przyjêtych.
§ 86
1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w
nim udzia³u przez co najmniej 3 radnych.
2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.
3. W zg³oszeniu podaje siê:
1) nazwê klubu,
2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
4. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania przewodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego
poinformowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 87
1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.
§ 88
1. Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.
2. Kluby mog¹ ulegaæ wczeniejszemu rozwi¹zaniu na
mocy uchwa³ ich cz³onków, podejmowanych zwyk³¹
wiêkszoci¹ w obecnoci co najmniej po³owy cz³onków klubu.
3. Kluby podlegaj¹ rozwi¹zaniu uchwa³¹ Rady, gdy liczba ich cz³onków spadnie poni¿ej 2.
§ 89
Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów, wybierani przez cz³onków klubu.
§ 90
1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocznego przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmian regulaminów.

Wójt uczestniczy w sesjach Rady.
§ 95
Komisje Rady mog¹ ¿¹daæ przybycia wójta na ich posiedzenie.
Rozdzia³ IX. Zasady dostêpu
i korzystania przez obywateli
z dokumentów Rady, Komisji i Wójta
§ 96
Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okrelone w
ustawach.
§ 97
Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
§ 98
Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady, Komisji, Wójta
oraz Urzêdu udostêpnia siê w godzinach pracy Urzêdu
Gminy.
§ 99
Realizacja uprawnieñ okrelonych w § 96 mo¿e siê
odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w asycie pracownika Urzêdu Gminy.
§ 100
Uprawnienia okrelone w § 96 nie znajduj¹ zastosowania:
1) w przypadku wy³¹czenia  na podstawie ustaw  jawnoci.
2) gdy informacje publiczne stanowi¹ prawem chronione tajemnice,
3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu
administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi
inaczej, ni¿ art. 73 Kodeksu postêpowania administracyjnego.
Rozdzia³ X. Pracownicy samorz¹dowi

§ 91

§ 101

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

W Urzêdzie Gminy na podstawie mianowania zatrudnia siê pracowników na nastêpuj¹cych stanowiskach:
 kierownik referatu,
 inspektor.

Dziennik Urzêdowy
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Rozdzia³ XI. Postanowienia koñcowe

§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 102
Traci moc uchwa³a Nr XII/83/96 z dnia12 lutego 1996 r.
Rady Gminy w Starym Polu z dnia 12 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia statutu gminy Stare Pole (Dz. Urz. Woj.
Elbl¹skiego Nr 25, poz. 69, Dz. Urz. Woj. Pomorskiego
z 1999 r. Nr 14, poz. 50 z 2001 r. Nr 70 poz. 841 i z 2002 r.
Nr 31, poz. 746).

§5
Traci moc uchwa³a Nr XVIII/127/96 Rady Gminy w Starym Polu z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie poboru ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego od osób fizycznych
w drodze inkasa zmieniona Uchwa³¹ Nr IV/30/99 z dnia
24 lutego 1999 r.

§ 103

§6

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Pawlina

1022
UCHWA£A Nr IV/32/03
Rady Gminy Stare Pole
z dnia 11 marca 2003 r.
w sprawie poboru podatku rolnego, od nieruchomoci,
lenego oraz ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego od
osób fizycznych w drodze inkaso.
Na podstawie art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r.
Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43,
poz. 272 i Nr 137. poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681,
z 2001 r. Nr 81 poz. 875 oraz z 2002 r. Nr 200 poz. 1680),
art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84
i Nr 200 poz. 1683) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. Nr 200,
poz. 1682) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
1. Zarz¹dza siê pobór podatku rolnego, od nieruchomoci oraz lenego w drodze inkasa.
2. Inkasentami podatków, o których mowa w ust. 1 ustala siê so³tysów.
§2
Ustala siê wynagrodzenie dla so³tysów poszczególnych
so³ectw za inkaso od zebranej kwoty w wysokoci:
K¹ty  3%,
K³awki, Szaleniec  3%,
Klecie  3%,
Królewo  3,0%,
Z³otowo  3%,
Z¹browo  3%,
Janówka  3%,
Szlagnowo  3%,
Stare Pole  4,5%,
Krzy¿anowo  7%,
Kraszewo-Parkany  12%,
Kaczynos  7%.
§3
Wyp³ata wynagrodzeñ o których mowa w § 2 dokonywana bêdzie po up³ywie 15 dni od zakoñczenia kwarta³u.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Pawlina

1023
UCHWA£A Nr II/6/2002
Rady Powiatu Bytowskiego
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie zmian w statucie powiatu bytomskiego.
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 ze zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
W statucie powiatu bytowskiego stanowi¹cym za³¹cznik do Uchwa³y Nr IV/9/98 Rady Powiatu w Bytowie z dnia
29 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 21 z
1999 r. poz. 69 z zmianami z 2000 r. Nr 68, poz. 414 i z
2001 r. Nr 12, poz. 207) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) W § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. W sk³ad rady powiatu wchodzi 19 radnych;
2) W § 9 dodaje siê pkt 9 d w brzmieniu:
9d) dokonywanie oceny stanu bezpieczeñstwa
przeciwpo¿arowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu,;
3) W § 18 ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3) poddaje pod g³osowanie wnioski, o których
mowa w pkt 2;
4) W § 34 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
porz¹dek obrad z przyjêtymi zmianami;
5) W § 37 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Rada powiatu wybiera przewodnicz¹cego oraz
pozosta³ych cz³onków komisji rewizyjnej w liczbie 4, w tym zastêpcê przewodnicz¹cego.;
6) W § 44 w ust. 6 wyraz  7 radnych zastêpuje siê
wyrazem  5 radnych;
7) W § 50 ust. 2 wyraz  4 radnych zastêpuje siê wyrazem  2 radnych;
8) W § 67 skrela siê ust. 1 pkt 3.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Bytowskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
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og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu
J. Jobczyk

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 2 pkt 1 i 2, które wchodz¹ w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Redy
T. Nowakowski

1024
UCHWA£A Nr V/43/2003
Rady Miejskiej Redy
z dnia 26 lutego 2003 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XVII/194/2000 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 18 kwietnia 2000 r. dot. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Pieleszewo w Redzie we fragmencie po³o¿onym w rejonie ul. Warzywniczej, w granicach obszaru objêtego symbolem 9MU.
Na podstawie art. 7, art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 z pón. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), Rada Miejska Redy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. W uchwale Nr XVII/194/2000 Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dzielnicy Pieleszewo w Redzie  w ustaleniach szczegó³owych zapisanych w § 7 tej uchwa³y, w karcie terenu Nr 9MU, w punkcie 3, wprowadza siê zmianê polegaj¹c¹ na skreleniu nastêpuj¹cego zapisu,,Funkcja
us³ugowa do 20% ogólnej powierzchni u¿ytkowej budynków.
2. Pozosta³e ustalenia zawarte w karcie terenu Nr 9MU
pozostaj¹ bez zmian.
§2
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Miasta Redy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres
14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta Redy,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie
i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i odpisów
na zasadach okrelonych w art. . 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Pieleszewo w Redzie granic
obszaru objêtego ustaleniami zmiany planu.
§3
Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Pieleszewo w Redzie,
zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Miejskiej w Redzie Nr XVII/
194/2000 z dnia 18 kwietnia 2000 r. (opublikowan¹ w Dz.
Urz. Woj. Pomorskiego Nr 76 poz. 406), we fragmencie
objêtym niniejsz¹ uchwa³¹.

1025
UCHWA£A Nr IVk/VI/81/2003
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 18 marca 2003 r.
w sprawie wprowadzenia op³at za parkowanie pojazdów samochodowych na niektórych drogach publicznych Miasta Wejherowa, ustalenia sposobu ich pobierania oraz ustalenia wysokoci stawek tych op³at.
Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 4 i ust. 2b ustawy z dnia
21 marca 1985 r o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2000 r.
Nr 71 poz. 838 z pón. zm.) oraz § 2 ust. 1, § 3 ust. 1, § 4
ust. 1 i 3, § 5, § 6, pkt 1, § 7 ust. 2 i 3 rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad wprowadzania op³at za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych (Dz. U.
z 2000 r. Nr 51 poz. 608) Rada Miasta Wejherowa ustala,
co nastêpuje:
§1
1. Wprowadza siê na drogach publicznych na terenie
Miasta Wejherowa, oznaczonych w za³¹czniku nr 1, 2,
3 i 4 do niniejszej uchwa³y op³aty jednorazowe za parkowanie pojazdów samochodowych, których wysokoæ ustala siê w sposób nastêpuj¹cy:
a) op³ata podstawowa (za parkowanie do 1 godziny)
2,00 z³,
b) op³ata cz¹stkowa (za parkowanie do 30 minut) 1,00
z³,
c) op³ata minimalna (za parkowanie do 15 minut i ka¿de rozpoczête 15 minut) 0,50 z³.
2. Na p³atnych parkingach wymienionych w ust. 1 wprowadza siê op³aty abonamentowe uprawniaj¹ce do parkowania pojazdów samochodowych:
a) miesiêczne od pojazdu nale¿¹cego do instytucji lub
podmiotów gospodarczych zlokalizowanych w obrêbie strefy p³atnego parkowania  150,00 z³,
b) jednodobowe  15,00 z³.
§2
Op³aty jednorazowe, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz
op³aty abonamentowe wymienione w § 1 ust. 2 niniejszej uchwa³y pobiera siê za parkowanie na wyznaczonych
niestrze¿onych, ogólnodostêpnych miejscach p³atnego
parkowania w ci¹gu dróg:
a) w dni robocze: od poniedzia³ku do pi¹tku, w godz.
9o do 17o,
b) w soboty: od 9o do 15o,
c) za parkowanie w niedzielê i dni wi¹teczne op³at nie
pobiera siê.
§3
1. Ustala siê zerow¹ stawkê op³aty, o której mowa w § 1
niniejszej uchwa³y dla nastêpuj¹cych u¿ytkowników
drogi:
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a) kieruj¹cych oznakowanymi pojazdami s³u¿b miejskich podczas wykonywania obowi¹zków s³u¿bowych,
b) kieruj¹cych oznakowanymi pojazdami s³u¿b komunalnych (pogotowia gazowego, energetycznego,
ciep³owniczego, wodno  kanalizacyjnego) podczas
usuwania awarii,
c) kieruj¹cych pojazdami Policji, Stra¿y Po¿arnej, pogotowia ratunkowego, uczestnicz¹cymi w akcji zwi¹zanej z ratowaniem ¿ycia, zdrowia lub mienia, lub z
koniecznoci¹ zapewnienia bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego,
d) osób niepe³nosprawnych maj¹cych trudnoci w
poruszaniu siê, kieruj¹cych pojazdami samochodowymi oraz przewo¿¹cych osobê niepe³nosprawn¹
na czas niezbêdny do wysiadania i wsiadania do
pojazdu,
e) kieruj¹cych pojazdami przedstawicielstw pañstw
obcych oznaczonych symbolem CD i CC.
2. Pojazdy zaopatrzenia w godzinach obowi¹zywania
odp³atnoci za parkowanie podlegaj¹ tym samym zasadom co pojazdy pozosta³ych u¿ytkowników w tej
strefie.
§4
1. Op³aty jednorazowe, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwa³y za korzystanie z wyznaczonych p³atnych miejsc postojowych wnosi siê z góry poprzez:
a) uiszczenie op³aty w parkomacie (urz¹dzeniu kasuj¹co  rejestruj¹cym, wydaj¹cym bilet parkomatowy
potwierdzaj¹cy dokonanie op³aty), za pomoc¹ monet lub poprzez uiszczenie op³aty za pomoc¹ kart
magnetycznych b¹d wielofunkcyjnych kart elektronicznych,
b) uiszczenie op³aty za bilet u inkasenta dzia³aj¹cego z
upowa¿nienia jednostki organizacyjnej zajmuj¹cej siê
obs³ug¹ parkingu.
2. Op³aty abonamentowe, okrelone w § 1 ust. 2 niniejszej uchwa³y s¹ uiszczane w siedzibie jednostki organizacyjnej zajmuj¹cej siê obs³ug¹ p³atnych miejsc parkingowych. Adres siedziby podany jest na tablicy w
miejscu p³atnego parkowania.
3. Dowód uiszczenia op³aty (w postaci biletu parkomatowego, biletu od inkasenta czy te¿ abonamentu) winien
byæ umieszczony za przedni¹ szyb¹ wewn¹trz pojazdu
przed opuszczeniem go przez kieruj¹cego, w sposób
umo¿liwiaj¹cy kontrolê wniesienia op³aty.
4. Wniesienie op³aty za przewidziany czas parkowania,
jak równie¿ umieszczenie za szyb¹ samochodu dowodu jej uiszczenia powinno nast¹piæ niezw³ocznie po
zaparkowaniu pojazdu.
5. W ramach op³aconego czasu parkowania i obszarów
oznaczonych na dowodach uiszczenia op³aty mo¿na
zmieniaæ miejsce postoju. Dotyczy to równie¿ dysponuj¹cych abonamentem, o którym mowa w § 1 ust. 2.
6. W przypadku braku mo¿liwoci dokonania kontroli, o
której mowa w ust. 3, kierowca na wezwanie kontrolera jest obowi¹zany do okazania osobie kontroluj¹cej
dokumentu potwierdzaj¹cego uiszczenie wymaganej
op³aty w postaci biletu, wydruku lub abonamentu.
7. Wykupienie karty abonamentowej nie uprawnia do
zastrzegania sta³ego miejsca postoju i nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeñ z tytu³u braku wolnych miejsc postojowych.

§5
1. W razie stwierdzenia nie wniesienia op³aty, o której
mowa w § 1 niniejszej uchwa³y, pobiera siê karê pieniê¿n¹.
2. Karê pieniê¿n¹, o której mowa w ust. 1 pobiera kontroler lub inkasent obs³uguj¹cy p³atne miejsca parkowania w wysokoci 50,00 z³ wydaj¹c odpowiedni dowód uiszczenia kary.
3. Wysokoæ kary pieniê¿nej jest zgodna z za³¹cznikiem
do ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pón. zm.).
§6
1. Traci moc Uchwa³a Nr XXXVIII/430/93 Rady Miasta
Wejherowa z dnia 16 listopada 1993 r. w sprawie ustalenia miejsc p³atnego parkowania pojazdów samochodowych w Wejherowie.
2. Traci moc Uchwa³a XLI/208/40/99 Zarz¹du Miasta Wejherowa z dnia 20 wrzenia 1999 r. w sprawie ustalenia
stawek op³at za parkowanie pojazdów samochodowych na wyznaczonych miejscach parkingowych niektórych dróg w miecie Wejherowo.
3. Traci moc Uchwa³a Nr XXXI/112/18/2002 Zarz¹du Miasta Wejherowa z dnia 5 sierpnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek op³at za parkowanie pojazdów samochodowych na wyznaczonych miejscach parkingowych
niektórych dróg w miecie Wejherowo.
§7
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego, na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Wejherowie oraz w prasie lokalnej.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa
L. Glaza
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UCHWA£A Nr VII/63/2003
Rady Gminy w Zblewie
z dnia 31 marca 2003 r.
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów wsi Bia³achowo
i Borzechowo.
Na podstawie art. 7 i art. 26 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 2001r, Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124,
Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1904
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 25,
poz. 253 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
§1
1.Uchwala siê Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dotycz¹cy n/w obszarów :
1) Wie Bia³achowo  OBSZAR nr 1  dzia³kê nr 66
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(czêæ) przeznacza siê pod budownictwo letniskowe,
dotychczasowe przeznaczenie terenu  teren rolny,
2) Wie Borzechowo  OBSZAR nr 2  dzia³kê nr 219/36
przeznacza siê pod budownictwo letniskowe, dotychczasowe przeznaczenie terenu  uprawy rolne.
§2
Ustalenia planu dla terenów w/w s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

WIE BIA£ACHOWO
NR DZIA£KI 66 ( CZÊÆ)
POWIERZCHNIA OK. 3,5 HA
PRZEZNACZENIE TERENU
zabudowa letniskowa
SYMBOLE NA RYS. PLANU
UTL  teren zabudowy letniskowej
ZK  teren zieleni izolacyjno-krajobrazowej
ZR,US  teren sportowo  rekreacyjny  zieleñ rekreacyjna, k¹pielisko,
KD  drogi dojazdowe
KD1  poszerzenie istniej¹cej drogi
Kx  przejcia piesze
KW  droga pieszo-jezdna
Lz  istniej¹ce drzewa
WARUNKI URBANISTYCZNE
a) iloæ dzia³ek: jak na rys. planu (dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek i ich wspólne zagospodarowanie przez
jednego inwestora)
b) powierzchnie dzia³ek: jak na rysunku planu lub wiêksze
c) rodzaj zabudowy: zabudowa parterowa, bez mieszkalnego poddasza, dach dwuspadowy o spadku zbli¿onym do 45o
d) powierzchnia zabudowy: maksymalnie do 250 m2
e) wysokoæ zabudowy: od poziomu terenu do kalenicy nie wiêcej ni¿ 8,5m, poziom posadowienia do 0,50
m od poziomu terenu.
f) tereny zieleni na dzia³ce min. 25% powierzchni dzia³ki
g) linia zabudowy: nieprzekraczalna 6,0 m od krawêdzi drogi dojazdowej
h) ZR, US: obszar przeznaczony dla rekreacji ogólnodostêpnej  (tereny sportowe, k¹pielisko, zieleñ rekreacyjna)
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
wjazd do terenu z drogi gminnej, drog¹ prywatn¹, konieczne ustanowienie s³uzebnoci przejazdu. KD1  pas
na poszerzenie drogi istniej¹cej. Wjazd na dzia³ki drog¹ dojazdow¹ KD szer. 8,0 m. KW  wewnêtrzna droga
pieszo-jezdna, Kx  przejcia piesze  szer. min 3,0 m,
parkowanie na terenie w³asnej dzia³ki
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) woda: zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego
b) cieki: odprowadzenie cieków  docelowo do kanalizacji wiejskiej, do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodp³ywowego pod warunkiem udokumentowania wywozu cieków do
oczyszczalni. Po pod³¹czeniu do kanalizacji zbiorniki
bezodp³ywowe nale¿y zlikwidowaæ
c) odprowadzenie wód opadowych: na teren w³asnej
dzia³ki.
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d) energetyka: zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej linii NN na warunkach podanych przez zak³ad Energetyczny w Starogardzie.
e) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
(paliwo niskoemisyjne)
f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów komunalnych przez koncesjonowane przedsiêbiorstwo wywozowe.
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
a) wprowadziæ zieleñ izolacyjno  krajobrazow¹ (ZK)
jak na rys. planu. Zieleñ powinna w znacznej czêci zas³aniaæ zabudowê letniskow¹. Istniej¹ce drzewa Lz zachowaæ, dopuszcza siê ciêcia sanitarne
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 2
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

WIE BORZECHOWO
NR DZIA£KI 219/36
POWIERZCHNIA 2,00 ha
PRZEZNACZENIE TERENU
zabudowa letniskowa
SYMBOLE NA RYS. PLANU
UTL  teren zabudowy letniskowej
ZK  teren zieleni izolacyjno-krajobrazowej
KW  drogi dojazdowe-wewnêtrzne
KD  pas na poszerzenie drogi dojazdowej
WARUNKI URBANISTYCZNE
a) iloæ dzia³ek: jak na rys. planu (dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek i ich wspólne zagospodarowanie przez
jednego inwestora)
b) powierzchnie dzia³ek: nie mniejsze ni¿ 1000 m2
c) rodzaj zabudowy: zabudowa parterowa, bez mieszkalnego poddasza, dach o spadku zbli¿onym do 45o,
dopuszcza siê budowê gara¿y
d) powierzchnia zabudowy: maksymalnie do 250 m2
e) wysokoæ zabudowy: od poziomu terenu do kalenicy nie wiêcej ni¿ 9,0 m, poziom posadowienia do
0,50 m od poziomu terenu.
f) linia zabudowy: nieprzekraczalna 6,0 m od krawêdzi drogi dojazdowej
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
wjazd z drogi gminnej (KD pas na poszerzenie drogi) i
wewnêtrzn¹ drog¹ KW szer. 6,0 m, parkowanie na terenie w³asnej dzia³ki
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) woda: zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego
b) cieki: odprowadzenie cieków  docelowo do kanalizacji wiejskiej, do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodp³ywowego pod
warunkiem udokumentowania wywozu cieków do
oczyszczalni. Po pod³¹czeniu do kanalizacji zbiorniki
bezodp³ywowe nale¿y zlikwidowaæ
c) odprowadzenie wód opadowych: na teren w³asnej
dzia³ki
d) energetyka: zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej linii NN na warunkach podanych przez zak³ad
Energetyczny w Starogardzie
e) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
(paliwo niskoemisyjne)
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f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów komunalnych przez koncesjonowane przedsiêbiorstwo wywozowe
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
a) wprowadziæ zieleñ izolacyjn¹ (ZK) jak na rys. planu
b) dzia³ka znajduje siê w Obszarze Chronionego Krajobrazu, obowi¹zuj¹ przepisy Rozporz¹dzenia nr 12/98
Wojewody Gdañskiego z dnia 03.09.98 r. Dz. Urz.
Woj. Gd. Z dnia 14.09.98. nr 59
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
§3
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y s¹ rysunki miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów
wsi Bia³achowo i Borzechowo w gminie Zblewo (za³¹cznik graficzny nr 1 i 2).
§4
1. Dla obszarów objêtych niniejszymi zmianami ustala siê
stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci, o której mowa w
art. 36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w
wysokoci: 0%.
§5
1. Traci moc miejscowy ogólny plan zagospodarowania
przestrzennego gminy Zblewo, zatwierdzony uchwa³¹
Nr XIII/72/86 Gminnej Rady Narodowej w Zblewie
z dnia 4 grudnia 1986 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 7, poz. 49
z 1987 r.), wraz z pón. zm. w granicach obowi¹zywania niniejszego planu (za³¹cznik graficzny nr 1 i 2).
§6
1. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres
14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Zalewo,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów, przedstawiaj¹cych zmianê w planie
i wydawania z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów
na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku planu wymienionego w § 5 granic terenu objêtego niniejszym
planem.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem pkt. 1 § 6, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
E. Jêdrzejewska

1027
UCHWA£A Nr VI/124/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 27 lutego 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Che³m-£ostowice  rejon
ul. wiêtokrzyskiej w miecie Gdañsku.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112),
art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Che³m-£ostowice  rejon ul. wiêtokrzyskiej
w miecie Gdañsku obejmuj¹cy obszar ograniczony:
1) od po³udnia  po³udniow¹ granic¹ rezerwy terenowej pod projektowan¹ ulicê Now¹ wiêtokrzysk¹,
2) od zachodu  ul. Niepo³omick¹,
3) od pó³nocy  ulicami: wiêtokrzysk¹, Królowej Jadwigi, Marii Ludwiki
4) od wschodu  ulicami: Wawelsk¹, Platynow¹.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 31 terenów (oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od 001
do 031) wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz
ich przeznaczenie wed³ug klasyfikacji strefowej. Pod
pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami
rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod okrelon¹ grupê funkcji, oznaczon¹ symbolem dwucyfrowym oraz pod sieci i urz¹dzenia sieciowe infrastruktury technicznej.
2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
21  domy jednorodzinne wolnostoj¹ce,
31  strefa mieszana us³ugowo  mieszkaniowa zawieraj¹ca strefy 23 i 33
us³ugi na dolnych kondygnacjach, w budynkach wolnostoj¹cych itd.  w ustalonych planem proporcjach
pomiêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹ i us³ugow¹
33  us³ugi
administracja publiczna, us³ugi handlu detalicznego,
us³ugi kultury, us³ugi zdrowia i opieki spo³ecznej, us³ugi owiaty, us³ugi nauki, us³ugi gastronomii, us³ugi ³¹cznoci, us³ugi sportu, us³ugi turystyki i wczasów, us³ugi
rzemios³a (poza zak³adami obs³ugi samochodów,
warsztatami samochodowymi, stacjami paliw), parkingi
i gara¿owiska kubaturowe, biura instytucji komercyjnych, banki, mariny, miejsca kultu religijnego, ma³e
hurtownie o wielkoci przewozów nie przekraczaj¹cej
przewozów zwi¹zanych z handlem detalicznym, ogrody zoologiczne i miejsca pokazu zwierz¹t,
inne us³ugi na zasadzie analogii do funkcji wymienio-
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nych powy¿ej lub o analogicznym stopniu uci¹¿liwoci,
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
Uwaga! Us³ugi rzemios³a nie s¹ rozumiane jako dzia³alnoæ produkcyjna, ale tylko jako dzia³alnoæ us³ugowa, np.: fryzjer, szewc, tapicer, stolarz naprawiaj¹cy
meble, itp.
41  strefa produkcyjno  us³ugowo  sk³adowa
Jest to strefa umo¿liwiaj¹ca wszelk¹ dzia³alnoæ komercyjn¹ pod warunkiem, ¿e dana produkcja i zastosowane technologie uniemo¿liwiaj¹ powstanie zagro¿eñ dla
rodowiska i ¿ycia ludnoci, nawet w przypadku awarii, poza: przemys³em chemicznym, metalurgicznym,
wydobywczym, przemys³em wymagaj¹cym sk³adowania du¿ych iloci materia³ów w stanie sypkim pod go³ym niebem, produkcj¹ o znacznej skali uci¹¿liwoci
wynikaj¹cej z wielkoci produkcji, przewozów koniecznych dla tej produkcji, generacji ruchu, emisji zanieczyszczeñ oraz iloci odpadów poprodukcyjnych.
Dopuszcza siê strefê 33 plus stacje paliw, punkty naprawy samochodów, warsztaty samochodowe, sk³ady (poza nieobudowanymi sk³adami materia³ów sypkich), hurtownie, ma³e zak³ady produkcyjne, drobn¹
wytwórczoæ, przemys³ elektroniczny, produkcjê urz¹dzeñ elektrycznych i mec hanicznych (poza produkcj¹
rodków produkcji i pojazdów), porty ¿eglugi pasa¿erskiej, produkcjê nieuci¹¿liw¹, produkcjê spo¿ywcz¹
(poza wielkimi zak³adami miêsnymi i przetwórstwem
ryb),
azyle dla zwierz¹t, hodowle psów, zajezdnie tramwajowe i autobusowe, tereny sk³adowania samochodów
osobowych i samochodów ciê¿arowych.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ komercyjn¹
52  funkcje wydzielone niechronione
jak wy¿ej, tylko nie wymagaj¹ce specjalnej ochrony,
administracja pañstwowa, samorz¹dowa, infrastruktura
techniczna strefowa oraz liniowa, wymagaj¹ca rezerwacji terenu z wy³¹czeniem dróg i kolei plus dominanty funkcyjne z zakresu strefy 33,
62  zieleñ dostêpna
parki, lasy, skwery, zielone tereny rekreacyjne itd.
Dopuszcza siê funkcje zwi¹zane z obs³ug¹ u¿ytkowników jak np. wypo¿yczalnie sprzêtu turystycznego, ro-

werów, ma³a gastronomia, szalety, obs³uga turystyczna, ma³a architektura, dzia³alnoæ handlowa i gastronomiczna z obiektów nie wymagaj¹cych pozwolenia
na budowê, jak np. sprzeda¿ z pojazdów mec hanicznych lub przenonych straganów rozstawionych tylko
na czas sprzeda¿y (wymagane pozwolenie w³aciciela
lub w³adaj¹cego terenem),
81  drogi, ulice lokalne i dojazdowe oraz publiczne
ci¹gi pieszo  jezdne,
82  drogi i ulice zbiorcze,
83  drogi i ulice g³ówne oraz drogi i ulice g³ówne o
ruchu przyspieszonym,
Dopuszcza siê lokalizacjê kiosków sprzedaj¹cych bilety komunikacji zbiorowej i artyku³y zwyczajowo sprzedawane w kioskach typu  RUCH  w obrêbie dróg 81,
82, 83.
§3
1. Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
1) intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni
ca³kowitej wszystkich kondygnacji naziemnych po
obrysie z wy³¹czeniem tarasów i balkonów do powierzchni dzia³ki,
2) wysokoæ zabudowy  wysokoæ mierzona od naturalnej warstwicy terenu w najni¿szym punkcie obrysu budynku do kalenicy lub najwy¿szego punktu
na pokryciu kubatury bez masztów odgromnikowych, anten i kominów w metrach,
3) dach stromy  forma dachu budynku, w którym poszczególne po³acie pochylone s¹ pod k¹tem co najmniej 35 stopni,
4) nawierzchnia pó³przepuszczalna  nawierzchnia brukowa, betonowa perforowana, trylinka, itp. na podbudowie piaskowej.
2. Ustalone w planie zasady podzia³u terenów na dzia³ki
nie dotycz¹ wydzieleñ geodezyjnych dla sieci i urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej.
3. Wody opadowe lub roztopowe ujête w systemy kanalizacyjne, pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczonych
wymagaj¹ oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczególnymi.
§4
1. Ustala siê wskaniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

Lp.

Rodzaj funkcji

Podstawa odniesienia

1
1.
2.

2
Budynki mieszkalne jednorodzinne
Budynki mieszkalne wielorodzinne
Domy studenckie, hotele
pracownicze
Hotele, pensjonaty
Motele
Domy dziennego i sta³ego pobytu
dla osób starszych
Sklepy o powierzchni
sprzeda¿owej do 2000 m2, domy
towarowe wielokondygnacyjne

3
1 mieszkanie
1 mieszkanie

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Targowiska, hale targowe

9.

Restauracje, kawiarnie, bary

Wskaniki miejsc postojowych
Obszary ekstensywnej
zabudowy miejskiej
Uwagi
Strefa nieograniczonego
parkowania
4
5
MIN 2,0
MIN 1,2

10 ³ó¿ek

MIN 2,3

10 ³ó¿ek
1 pokój

MIN 6,0
1,2

15 ³ó¿ek

MIN 1,3

1000 m2
pow. sprzeda¿owej

MIN 25,0

1000 m2
pow. ca³kowitej
100 miejsc konsumpc.

MIN 25,0
MIN 24,0

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

12.

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

13.

Domy parafialne, domy kultury

14.

Kina, teatry
Hale widowiskowe
i widowiskowo-sportowe, stadiony

10.
11.

15.
16.

Obiekty muzealne i wystawowe

17.

Szko³y podstawowe i gimnazja

18.

Szko³y rednie

20.

Szko³y wy¿sze, obiekty
dydaktyczne
Przedszkola, wietlice

21.

Szpitale, kliniki

19.

22.

23.
24.

Place sk³adowe, hurtownie,
magazyny

Zak³ady przemys³owe, rzemios³o
Rzemios³o us³ugowe
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1000 m2 pow. u¿ytkowej

MIN 30,0

1000 m pow. u¿ytkowej

MIN 30,0

1000 m pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej
100 miejsc siedz¹cych

MIN 12,0

2
2

100 miejsc siedz¹cych
1000 m2 pow. u¿ytkowej
1 pomieszczenie
do nauczania
1 pomieszczenie
do nauczania
10 studentów

MIN 8,0
MIN 22,0
MIN 16,0 + 0,3 m.p. dla
autokaru
MIN 20,0 +0,3 m.p. dla
autokaru
MIN 1,5
MIN 1,5
MIN 1,5

1 oddzia³

MIN 3,0

10 ³ó¿ek

MIN 6,0

1000 m2
pow. sk³adowej

MIN 4,5

100 zatrudn.

MIN 20,0

100 m2 pow. u¿ytkowej

MIN 3,0

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powy¿sze wskaniki stosuje siê odpowiednio.
§5
Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1814
CHE£M-£OSTOWICE  REJON UL. WIÊTOKRZYSKIEJ
W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 001
2. POWIERZCHNIA 0,04 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 31
Strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa zawieraj¹ca
strefy 23 i 33, bez ustalania proporcji pomiêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹ a us³ugow¹
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000m2.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,8,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 15,0 m,
4) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  min. 30%,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od ulicy Kurierów Armii Krajowej, Platynowej i ulic wewn¹trzosiedlowych (poza granic¹
planu),
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,

Nie
prowadz¹ce
handlu
detalicznego

3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
ustala siê zachowanie minimum 30% terenu jako powierzchni biologicznie czynnej.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê,
17.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1814
CHE£M-£OSTOWICE  REJON UL. WIÊTOKRZYSKIEJ
W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 002
2. POWIERZCHNIA 1,27 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 41 Strefa produkcyjno-us³ugowo-sk³adowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
1) sk³ady, produkcja urz¹dzeñ elektrycznych i mec hanicznych, produkcja spo¿ywcza, azyle dla zwierz¹t,
hodowle psów, teren sk³adowania samochodów
osobowych i ciê¿arowych, obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2,
2) na po³udnie od linii wewnêtrznego podzia³u oznaczonej na rysunku planu wy³¹cza siê stacje paliw.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
budynek mieszkalny oznaczony na rysunku planu
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 11,0 m,
4) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od ulicy 027-81 (ul. Platynowej) oraz
od ul. Kurierów AK (poza granicami planu),
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
istniej¹cy wodoci¹g Æ 300 mm
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

17.1.Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê,
17.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
a) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej,
b) zaleca siê wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej
od strony istniej¹cej w bezporednim s¹siedztwie
poza granicami planu zabudowy wielorodzinnej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1814
CHE£M-£OSTOWICE  REJON UL. WIÊTOKRZYSKIEJ
W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 003
2. POWIERZCHNIA 0,96 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 41 Strefa produkcyjno-us³ugowo-sk³adowa
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
sk³ady, produkcja urz¹dzeñ elektrycznych i mechanicznych, produkcja spo¿ywcza, azyle dla zwierz¹t, hodowle psów, teren sk³adowania samochodów osobowych i ciê¿arowych, obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 11,0 m,
4) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od ulicy 026-83 i ulicy 024-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
ustala siê zachowanie minimum 30% terenu jako powierzchni biologicznie czynnej.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 2872 

14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê,
17.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
a) Zaleca siê wprowadzenie szpaleru drzew od strony ulicy 031-81 (wiêtokrzyskiej),
b) Zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1814
CHE£M-£OSTOWICE  REJON UL. WIÊTOKRZYSKIEJ
W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 004
2. POWIERZCHNIA 0,63 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 31 Strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa zawieraj¹ca strefy 23 i 33, bez ustalania proporcji pomiêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹ a us³ugow¹
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,7,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 11,0,
4) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  min. 30%,
5) linie zabudowy  nieprzekraczalna dla funkcji mieszkaniowej  25,0 m od linii rozgraniczaj¹cej teren
026-83
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od ulic projektowanych 023-81 i 02481,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
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11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
ustala siê zachowanie minimum 30% terenu jako powierzchni biologicznie czynnej, w tym zachowanie istniej¹cego drzewostanu.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce: ustala siê zastosowanie
dachów stromych,
17.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1814
CHE£M-£OSTOWICE  REJON UL. WIÊTOKRZYSKIEJ
W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 005
2. POWIERZCHNIA 1,08 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 31 Strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa zawieraj¹ca strefy 23 i 33, bez ustalania proporcji pomiêdzy
funkcj¹ mieszkaniow¹ a us³ugow¹
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,7,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 11,0 m,
4) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  min. 30%,
5) linie zabudowy  nieprzekraczalna dla funkcji mieszkaniowej  25,0 m od linii rozgraniczaj¹cej teren 026-83
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazdy od ulicy 023-81 oraz ci¹gu pieszojezdnego 025-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
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6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
ustala siê zachowanie minimum 30% terenu jako powierzchni biologicznie czynnej z maksymalnym zachowaniem istniej¹cego drzewostanu.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
30%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce: ustala siê zastosowanie
dachów stromych,
17.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
a) zaleca siê wprowadzenie szpaleru drzew od strony ulicy wiêtokrzyskiej planowanych ulic 02381 i 024-81,
b) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1814
CHE£M-£OSTOWICE  REJON UL. WIÊTOKRZYSKIEJ
W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 006
2. POWIERZCHNIA 0,62 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 31 Strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa zawieraj¹ca strefy 23 i 33, funkcja us³ugowa maks. 50% powierzchni u¿ytkowej ogó³em na dzia³ce
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,7,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 11,0 m,
4) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  min. 30%,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
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8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od ulicy 023-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
ustala siê zachowanie minimum 30% terenu jako powierzchni biologicznie czynnej z maksymalnym zachowaniem istniej¹cego drzewostanu
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
30%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce: Ustala siê zastosowanie
dachów stromych,
17.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1814
CHE£M-£OSTOWICE  REJON UL. WIÊTOKRZYSKIEJ
W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 007
2. POWIERZCHNIA 0,22 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 33 Us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,7,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 11,0 m,
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4) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹- maks. 50%,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Ci¹g pieszy o szerokoci min. 4,0 m  jak na rysunku
planu.
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od ulicy 023-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
ustala siê zachowanie minimum 30% terenu jako powierzchni biologicznie czynnej z maksymalnym zachowaniem istniej¹cego drzewostanu.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren po³o¿ony w zasiêgu uci¹¿liwoci ulicy 030-83
(tzw. ul. Nowej £ódzkiej)
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
30%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce: ustala siê zastosowanie
dachów stromych,
17.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: Zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1814
CHE£M-£OSTOWICE  REJON UL. WIÊTOKRZYSKIEJ
W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 008
2. POWIERZCHNIA 0,32 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 33
Us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
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6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 11,0 m,
4) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 20%,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od ci¹gu pieszo-jezdnego 022-81 (ul.
Augustowskiej) i od ulicy 028-82,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) uci¹¿liwoæ komunikacyjna od dróg nr 028-82, 02983, 030-83,
2) istniej¹ca magistrala wodoci¹gowa Æ 1200 mm
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
30%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce: ustala siê nawierzchniê pó³przepuszczaln¹ dla cie¿ek i ci¹gów pieszych,
17.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: teren po³o¿ony jest w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1814
CHE£M-£OSTOWICE  REJON UL. WIÊTOKRZYSKIEJ
W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 009
2. POWIERZCHNIA 0,04 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 62
Zieleñ dostêpna
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4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
wszelkie funkcje zwi¹zane z obs³ug¹ u¿ytkowników
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
4) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od ci¹gu pieszo-jezdnego 022-81 (ul.
Augustowska),
2) woda  nie ustala siê,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
4) gaz  nie ustala siê,
5) ogrzewanie  nie ustala siê,
6) cieki  nie ustala siê,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do wód powierzchniowych,
8) utylizacja odpadów sta³ych  nie ustala siê.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
lokalizacja zieleni w formie grupy drzew i krzewów
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) istniej¹ca magistrala wodoci¹gowa Æ 800 mm,
2) istniej¹cy kolektor ciekowy 1.6/2.4 m.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê,
17.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1814
CHE£M-£OSTOWICE  REJON UL. WIÊTOKRZYSKIEJ
W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 010
2. POWIERZCHNIA 4,65 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 31
Strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa zawieraj¹ca

4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.
14.

15.
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strefy 23 i 33, bez ustalenia proporcji miêdzy funkcj¹
mieszkaniow¹ a us³ugami
FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
parkingi i gara¿owiska kubaturowe, ogrody zoologiczne i miejsca pokazu zwierz¹t, obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000m2, zabudowa
jednorodzinna szeregowa i zabudowa wielorodzinna.
FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
obiekt gospodarczy w nieprzekraczalnych liniach zabudowy od ulicy nr 031-83
WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,5,
2) zasady podzia³u  min. 800 m2 i min. szerokoæ frontu dzia³ki 25 m,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 12,0 m,
4) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 50%,
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne: od ulicy 02882  jak na rysunku planu, od ulicy 029-83 dla funkcji mieszkaniowej jak na rysunku planu, dla obszaru zagro¿eñ istniej¹cych magistral wodoci¹gowych
 jak na rysunku planu, od linii rozgraniczaj¹cych
teren  8,0 m od ulicy 028-82, 25 m od ulicy 029-83
 jak na rysunku planu.
UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
PARKINGI
zgodnie z § 4
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od ulicy wiêtokrzyskiej 028-82,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
ustala siê zachowanie minimum 40% powierzchni
dzia³ek zachowaæ jako biologicznie czynne, w tym
20% przeznaczyæ pod zadrzewienia z maksymalnym
zachowaniem istniej¹cego drzewostanu.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) istniej¹ce magistrale wodoci¹gowe Æ 1200 mm
i Æ 800 mm,
2) teren po³o¿ony w zasiêgu uci¹¿liwoci komunikacyjnych od ulic: 028-82 (ul. wiêtokrzyskiej), 02983 (tzw. ul. Nowej wiêtokrzyskiej).
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
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16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce:
a) ustala siê zastosowanie dachów stromych,
b) w pierzei ulicy 028-82 (ul. wiêtokrzyskiej) ustala
siê kalenicê g³ówn¹ równolegle do tej ulicy,
c) ustala siê dostêp technologiczny do wodoci¹gu
na ca³ej d³ugoci,
17.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
a) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej,
b) zaleca siê wprowadzenie szpaleru drzew wzd³u¿ ulicy
028-82 (ul. wiêtokrzyskiej),
c) zaleca siê zastosowanie dachów stromych o k¹cie nachylenia 45-55 stopni,
d) po³udniowo-zachodni oraz wschodni fragmenty terenu po³o¿one s¹ w Ogólnomiejskim Systemie Terenów
Aktywnych Biologicznie jak na rysunku planu.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1814
CHE£M-£OSTOWICE  REJON UL. WIÊTOKRZYSKIEJ
W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 011
2. POWIERZCHNIA 0,46 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 31
Strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa zawieraj¹ca
strefy 23 i 33, bez ustalenia proporcji miêdzy funkcj¹
mieszkaniow¹ a us³ugami
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
parkingi i gara¿owiska kubaturowe, ma³e hurtownie,
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2, zabudowa jednorodzinna szeregowa i zabudowa wielorodzinna.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,5,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 12,0 m,
4) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  min. 20%,
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne linie zabudowy 
jak na rysunku planu.
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od ulicy 028-82 (wiêtokrzyskiej),
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
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7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
ustala siê zachowanie minimum 40% terenu jako powierzchni biologicznie czynnej, w tym 20% przeznaczyæ pod zadrzewienia z maksymalnym zachowaniem
istniej¹cego drzewostanu
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) istniej¹ca magistrala wodoci¹gowa Æ 1200 mm,
2) istniej¹cy gazoci¹g /c Æ 400 mm.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce:
a) ustala siê zastosowanie dachów stromych,
b) ustala siê kalenicê g³ówn¹ równolegle do ulicy
028-82 (ul. wiêtokrzyskiej),
c) ustala siê dostêp technologiczny do wodoci¹gu
i gazoci¹gu na ca³ej ich d³ugoci,
17.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
a) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej,
b) zaleca siê zastosowanie dachów stromych o k¹cie nachylenia 45-55 stopni,
c) po³udniowy fragment terenu po³o¿ony jest w
Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych
Biologicznie jak na rysunku planu.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1814
CHE£M-£OSTOWICE  REJON UL. WIÊTOKRZYSKIEJ
W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 012
2. POWIERZCHNIA 0,08 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 31
Strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa zawieraj¹ca
strefy 23 i 33, bez ustalenia proporcji miêdzy funkcj¹
mieszkaniow¹ a us³ugami
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
parkingi i gara¿owiska kubaturowe, ma³e hurtownie,
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2, zabudowa jednorodzinna szeregowa i zabudowa wielorodzinna.
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5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,6,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 12,0 m,
4) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹- maks. 50%,
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne linie zabudowy
 jak na rysunku planu.
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od 028-82 (ul. wiêtokrzyskiej),
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
ustala siê zachowanie minimum 40% terenu jako powierzchni biologicznie czynnej., w tym 20% przeznaczyæ pod zadrzewienia z maksymalnym zachowaniem
istniej¹cego drzewostanu.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) istniej¹ca magistrala wodoci¹gowa Æ 1200 mm,
2) istniej¹cy gazoci¹g /c Æ 400 mm,
3) teren po³o¿ony w zasiêgu uci¹¿liwoci komunikacyjnych od ulicy 028-82 (wiêtokrzyskiej).
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce:
a) ustala siê zastosowanie dachów stromych,
b) ustala siê kalenicê g³ówn¹ równolegle do ulicy
028-82 (ul. wiêtokrzyskiej),
c) ustala siê dostêp technologiczny do wodoci¹gu
i gazoci¹gu na ca³ej ich d³ugoci,
17.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê.
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
a) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

b) zaleca siê zastosowanie dachów stromych o k¹cie nachylenia 45-55 stopni.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1814
CHE£M-£OSTOWICE  REJON UL. WIÊTOKRZYSKIEJ
W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 013
2. POWIERZCHNIA 0,62 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 31
Strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa zawieraj¹ca strefy 23 i 33, f. mieszkaniowa min. 70% powierzchni u¿ytkowej ogó³em na dzia³ce
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
parkingi i gara¿owiska kubaturowe, ma³e hurtownie,
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2, zabudowa jednorodzinna szeregowa
i zabudowa wielorodzinna.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,6,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 12,0 m,
4) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 50%,
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne linie zabudowy
 jak na rysunku planu.
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od ulicy 028-82 (ul. wiêtokrzyskiej)
oraz z ci¹gu pieszo-jezdnego 020-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
1) rytm zabudowy  budynki wolnostoj¹ce, nie tworz¹ce ci¹g³ej pierzei,
2) nowoprojektowana zabudowa  k¹t nachylenia
po³aci dachowych min. 300  500, kierunek kalenicy  równoleg³y do ulicy 028-82 (ul. wiêtokrzyskiej).
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
ustala siê zachowanie minimum 40% terenu jako powierzchni biologicznie czynnej., w tym 20% przeznaczyæ pod zadrzewienia z maksymalnym zachowaniem
istniej¹cego drzewostanu.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren po³o¿ony w zasiêgu uci¹¿liwoci komunikacyjnych od ulicy 028-82 (ul. wiêtokrzyskiej).
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13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê,
17.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1814
CHE£M-£OSTOWICE  REJON UL. WIÊTOKRZYSKIEJ
W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 014
2. POWIERZCHNIA 0,34 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 33
Us³ugi  preferowane us³ugi kultu religijnego
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
parkingi i gara¿owiska kubaturowe, ogrody zoologiczne i miejsca pokazu zwierz¹t, obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie okrela siê,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 15, 0 m dla obiektu
sakralnego, maks. 11, 0 m dla pozosta³ych budynków, wysokoci nie okrela siê: dla sygnaturek,
wie¿ kocio³ów, dzwonnic, itp.
4) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹- nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie okrela siê.
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od ulicy 028-82 (wiêtokrzyskiej) i z
ci¹gu pieszo-jezdnego 020-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
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1) rytm zabudowy  budynki wolnostoj¹ce, nie tworz¹ce ci¹g³ej pierzei,
2) nowoprojektowana zabudowa  k¹t nachylenia po³aci dachowych min. 300  500, kierunek kalenicy 
równoleg³y do ulicy 028-82 (ul. wiêtokrzyskiej).
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
istniej¹ce drzewa do zachowania
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê,
17.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1814
CHE£M-£OSTOWICE  REJON UL. WIÊTOKRZYSKIEJ
W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 015
2. POWIERZCHNIA 0,28 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 31
Strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa zawieraj¹ca
strefy 23 i 33, bez ustalenia proporcji miêdzy funkcj¹
mieszkaniow¹ a us³ugami
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
parkingi i gara¿owiska kubaturowe, ogrody zoologiczne i miejsca pokazu zwierz¹t, obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000m2.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,6
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 12,0 m,
4) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 50%,
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne linie  jak na rysunku planu.
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od ulicy 028-82 (ul. wiêtokrzyskiej)
i z ci¹gu pieszo-jezdnego 019-81,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
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4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nowoprojektowana zabudowa  k¹t nachylenia po³aci dachowych min. 300  500, kierunek kalenicy  równoleg³y do ulicy 028-82 (ul. wiêtokrzyskiej).
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
ustala siê zachowanie minimum 40% terenu jako powierzchni biologicznie czynnej, w tym 20% przeznaczyæ pod zadrzewienia z maksymalnym zachowaniem
istniej¹cego drzewostanu
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
teren po³o¿ony w zasiêgu uci¹¿liwoci komunikacyjnych ulicy 028-82 (wiêtokrzyskiej).
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê,
17.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1814
CHE£M-£OSTOWICE  REJON UL. WIÊTOKRZYSKIEJ
W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 016
2. POWIERZCHNIA 5,94 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 62
Zieleñ dostêpna  zbiornik retencyjny, Potok Oruñski
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
wszystkie funkcje zwi¹zane z obs³ug¹ u¿ytkowników
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
domy jednorodzinne z us³ugami, us³ugi sportu (korty
tenisowe)
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
4) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
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8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od ulicy 028-82 (ul. wiêtokrzyskiej),
od ci¹gów pieszo-jezdnych 019-81 i 020-81, oraz
ulicy Niepo³omickiej (poza granicami planu),
2) woda  nie ustala siê,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
4) gaz  nie ustala siê,
5) ogrzewanie  nie ustala siê,
6) cieki  nie ustala siê,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do wód powierzchniowych,
8) utylizacja odpadów sta³ych  nie ustala siê.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
wymóg lokalizowania zieleni w formie grupy drzew
i krzewów o powierzchni nie mniejszej ni¿ 50 m2.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) istniej¹ca magistrala wodoci¹gowa Æ 1200 mm,
2) istniej¹ca magistrala wodoci¹gowa Æ 800 mm,
3) istniej¹cy gazoci¹g /c Æ 400 mm,
4) istniej¹cy kolektor ciekowy 1.6/2.4 m,
5) teren po³o¿ony w zasiêgu uci¹¿liwoci komunikacyjnej planowanej drogi 029-83 (tzw. ul. Nowej
wiêtokrzyskiej).
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce: ustala siê dostêp technologiczny do wodoci¹gów i gazoci¹gu na ca³ej ich d³ugoci oraz dojazd do studzienek rewizyjnych kolektora ciekowego,
17.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
a) planowany retencyjny zbiornik wód opadowych
powinien stanowiæ ogólnodostêpny element kompozycyjny parku,
b) teren po³o¿ony jest w Ogólnomiejskim Systemie
Terenów Aktywnych Biologicznie jak na rysunku
planu.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1814
CHE£M-£OSTOWICE  REJON UL. WIÊTOKRZYSKIEJ
W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 017

2. POWIERZCHNIA 0,90 ha
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3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 31 Strefa mieszana us³ugowo-mieszkaniowa zawieraj¹ca strefy 23 i 33, bez ustalenia proporcji miêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹ a us³ugami
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,6,
2) zasady podzia³u  nie okrela siê,
3) wysokoæ zabudowy  maks. 12,0,
4) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 50%,
5) linie zabudowy  obowi¹zuj¹ce linie zabudowy 
jak na rysunku planu.
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazdy z ul. 028-82 (wiêtokrzyskiej), z ci¹gu pieszo-jezdnego 019-81 i z ul. Niepo³omickiej
(poza planem),
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
1) nowoprojektowana zabudowa  k¹t nachylenia
po³aci dachowych 300  500, kierunek kalenicy 
równoleg³y do ulicy 028-82 (ul. wiêtokrzyskiej) lub
ul. Niepo³omickiej (poza granicami planu, dla posesji wzd³u¿ tej ulicy),
2) budynki o wartociach kulturowych oznaczone na
rysunku planu  do zachowania, ochronie podlega
bry³a (wysokoæ i kszta³t dachu), rozplanowanie
i proporcja otworów okiennych i drzwiowych, detal architektoniczny, stolarka okienna i drzwiowa,
3) dla budynków o wartociach kulturowych oznaczonych na rysunku planu mo¿liwa rozbudowa w g³¹b
dzia³ki  przy zachowaniu proporcji i kompozycji
elewacji.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
ustala siê zachowanie minimum 30% terenu jako powierzchni biologicznie czynnej.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
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15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê,
17.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
a) zaleca siê nasadzenie szpaleru drzew od strony
ulic 028-82 (wiêtokrzyskiej) i Niepo³omnickiej,
b) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1814
CHE£M-£OSTOWICE  REJON UL. WIÊTOKRZYSKIEJ
W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 018
2. POWIERZCHNIA 1,96 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 21
Domy jednorodzinne wolnostoj¹ce
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,3,
2) zasady podzia³u  nie okrela siê,
3) wysokoæ zabudowy  max.12,0 m,
4) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  maks. 20%,
5) linie zabudowy  nieprzekraczalne linie zabudowy
 jak na rysunku planu.
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ul. Kampinoskiej (poza granicami
planu),
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
4) gaz  z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
ustala siê zachowanie minimum 40% terenu jako powierzchni biologicznie czynnej, w tym 20% przeznaczyæ pod zadrzewienia z maksymalnym zachowaniem
istniej¹cego drzewostanu

Poz. 1027

 2881 

12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Teren po³o¿ony w zasiêgu uci¹¿liwoci komunikacyjnych ulic 029-83 (tzw. Nowej wiêtokrzyskiej)
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
30%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce:
a) ustala siê zastosowanie dachów stromych,
17.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
a) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej,
b) zaleca siê nasadzenie szpaleru drzew wzd³u¿ ul.
Kampinoskiej,
c) teren po³o¿ony jest w Ogólnomiejskim Systemie
Terenów Aktywnych Biologicznie jak na rysunku
planu.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr 1814 DLA ULIC I DRÓG CHE£M-£OSTOWICE 
REJON UL. WIÊTOKRZYSKIEJ W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 019
2. POWIERZCHNIA 0,06 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81
Ci¹g pieszo-jezdny
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 6,0 m
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) nawierzchnia pó³przepuszczalna,
2) pojedyncze drzewa wzd³u¿ ci¹gu.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
10.1.Inne zapisy stanowi¹ce stawka procentowa 0%,
10.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
10.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: nie ustala siê.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr 1814 DLA ULIC I DRÓG CHE£M-£OSTOWICE 
REJON UL. WIÊTOKRZYSKIEJ W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 020
2. POWIERZCHNIA 0,02 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81
Ci¹g pieszo-jezdny
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 5,0 m
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) nawierzchnia pó³przepuszczalna,
2) pojedyncze drzewa wzd³u¿ ci¹gu.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
10.1.Inne zapisy stanowi¹ce:
a) stawka procentowa 0%,
b) w liniach rozgraniczaj¹cych rów melioracyjny,
10.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
10.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr 1814 DLA ULIC I DRÓG CHE£M-£OSTOWICE 
REJON UL. WIÊTOKRZYSKIEJ W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 021
2. POWIERZCHNIA 0,09 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81
Ci¹g pieszo-jezdny
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) nawierzchnia pó³przepuszczalna,
2) pojedyncze drzewa wzd³u¿ ci¹gu.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) istniej¹ca magistrala wodoci¹gowa Æ 1200 mm,
2) istniej¹cy gazoci¹g /c Æ 250 mm.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
10.1.Inne zapisy stanowi¹ce stawka procentowa 0%,
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10.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
10.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr 1814 DLA ULIC I DRÓG CHE£M-£OSTOWICE 
REJON UL. WIÊTOKRZYSKIEJ W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 022
2. POWIERZCHNIA 0,18 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81
Ci¹g pieszo-jezdny (ul. Augustowska)
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 10,0 m,
5. PARKINGI
nie ustala siê,
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê,
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) nawierzchnia pó³przepuszczalna,
2) pojedyncze drzewa wzd³u¿ ci¹gu.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê,
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê,
10. INNE ZAPISY
10.1.Inne zapisy stanowi¹ce stawka procentowa 0%,
10.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
10.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: teren po³o¿ony jest w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr 1814 DLA ULIC I DRÓG CHE£M-£OSTOWICE 
REJON UL. WIÊTOKRZYSKIEJ W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 023
2. POWIERZCHNIA 0,29 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81
Ulica dojazdowa D1/2, jedna jezdnia, dwa pasy ruchu
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 12,0 m
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) wody opadowe odprowadzaæ do kanalizacji deszczowej,
2) obustronne szpalery drzew.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
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9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
10.1.Inne zapisy stanowi¹ce stawka procentowa 0%,
10.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
10.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr 1814 DLA ULIC I DRÓG CHE£M-£OSTOWICE 
REJON UL. WIÊTOKRZYSKIEJ W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 024
2. POWIERZCHNIA 0,09 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81
Ulica dojazdowa D1/2, jedna jezdnia, dwa pasy ruchu
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 10,0 m
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) wody opadowe odprowadzaæ do kanalizacji deszczowej,
2) obustronne szpalery drzew.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
10.1.Inne zapisy stanowi¹ce stawka procentowa 0%,
10.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
10.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr 1814 DLA ULIC I DRÓG CHE£M-£OSTOWICE 
REJON UL. WIÊTOKRZYSKIEJ W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 025
2. POWIERZCHNIA 0,05 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81
Ci¹g pieszo-jezdny
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 15,0 m
5. PARKINGI
nie ustala siê
6 WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO

Poz. 1027

 2883 

1) wody opadowe odprowadzaæ do kanalizacji deszczowej,
2) obustronne szpalery drzew
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
10.1.Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa 0%,
10.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
10.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr 1814 DLA ULIC I DRÓG CHE£M-£OSTOWICE 
REJON UL. WIÊTOKRZYSKIEJ W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 026
2. POWIERZCHNIA 3,20 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 83
Ulica G 2/2, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, szerokoæ pasa ruchu 3,5 m, trasa tramwajowa, tzw. Nowa
wiêtokrzyska.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 50,0 m
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) wody opadowe odprowadzaæ do kanalizacji deszczowej,
2) obustronne szpalery drzew,
3) w linach rozgraniczaj¹cych ulicy nale¿y przewidzieæ
miejsce pod lokalizacjê technicznych rodków
ochrony przed uci¹¿liwociami komunikacyjnymi.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
istniej¹cy gazoci¹g /c Æ 250 mm
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
10.1.Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa 0%,
10.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
10.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
a) zalecany docelowy przekrój poprzeczny ulicy,
b) istniej¹ca jezdnia jako jezdnia serwisowa,
c) projektowane dwie jezdnie rozdzielone torowiskiem tramwajowym,
d) mo¿liwe wykorzystanie istniej¹cej jezdni jako jezdni g³ównej,
e) zaleca siê skrzy¿owanie z ulic¹ 027-81 (Platynowa) i Wawelsk¹ (poza obszarem planu) w formie
wyspy centralnej.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr 1814 DLA ULIC I DRÓG CHE£M-£OSTOWICE 
REJON UL. WIÊTOKRZYSKIEJ W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 027
2. POWIERZCHNIA 0,35 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 81
Ulica zbiorcza Z 1/2, jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
szerokoæ pasa ruchu 3,5 m
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 20,0 m
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) Wody opadowe odprowadzaæ do kanalizacji deszczowej
2) Obu stronne szpalery drzew
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
10.1.Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa 0%,
10.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
10.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr 1814 DLA ULIC I DRÓG CHE£M-£OSTOWICE 
REJON UL. WIÊTOKRZYSKIEJ W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 028 2. POWIERZCHNIA 2,03 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 82
Ulica zbiorcza Z 1/2, jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
szerokoæ pasa ruchu 3,5m
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 13,0 m
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) wody opadowe odprowadzaæ do kanalizacji deszczowej,
2) obustronne szpalery drzew na odcinku strefy 01031.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) istniej¹ca magistrala wodoci¹gowa Æ 1200 mm,
2) istniej¹cy gazoci¹g /c Æ 400 mm.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
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10. INNE ZAPISY
10.1.Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa 0%,
10.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
10.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
a) w ramach linii rozgraniczaj¹cych ulicê zaleca siê utrzymanie jezdni serwisowej na odcinku stref 010-31, 01131 i 012-31,
b) w rejonie skrzy¿owania z ul. Niepo³omick¹ (poza planem) korekta linii rozgraniczaj¹cych umo¿liwiaj¹ca realizacjê dodatkowego pasa ruchu przeznaczonego na
lewe skrêty.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr 1814 DLA ULIC I DRÓG CHE£M-£OSTOWICE 
REJON UL. WIÊTOKRZYSKIEJ W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 029
2. POWIERZCHNIA 3,94 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 83
Ulica g³ówna G 2/2, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu,
szerokoæ pasa ruchu  3,5 m, trasa tramwajowa, tzw.
ulica Nowa wiêtokrzyska.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 50,0 m
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) wody opadowe odprowadzaæ do kanalizacji deszczowej,
2) obustronne szpalery drzew,
3) w linach rozgraniczaj¹cych ulicy nale¿y przewidzieæ
miejsce pod lokalizacjê technicznych rodków
ochrony przed uci¹¿liwociami komunikacyjnymi,
4) Nasyp drogi zadrzewiæ pojedynczymi drzewami
i zakrzewiæ.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) istniej¹ca magistrala wodoci¹gowa Æ 800 mm,
2) istniej¹cy gazoci¹g /c Æ 400 mm,
3) istniej¹cy kolektor ciekowy 1.6/2.4 m.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
10.1.Inne zapisy stanowi¹ce:
a) stawka procentowa 0%,
b) torowisko tramwajowe w pasie rozdzielaj¹cym
jezdnie,
10.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
10.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: teren po³o¿ony jest w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie jak na rysunku planu.

Poz. 1027

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr 1814 DLA ULIC I DRÓG CHE£M-£OSTOWICE 
REJON UL. WIÊTOKRZYSKIEJ W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 030
2. POWIERZCHNIA 3,30 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
Nr 83
Ulica g³ówna G 2/2, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu,
trasa tramwajowa, projektowana tzw. ulica Nowa
£ódzka,
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 80,0 m
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
zachowanie w dotychczasowym przebiegu i przekroju
ulicy £ódzkiej wraz ze szpalerami drzew jako ci¹g
pieszy i rowerowy
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) wody opadowe odprowadzaæ do kanalizacji deszczowej,
2) obustronne szpalery drzew, w tym istniej¹ce szpalerowe zadrzewienie istniej¹cej ul. £ódzkiej,
3) w linach rozgraniczaj¹cych ulicy nale¿y przewidzieæ
miejsce pod lokalizacjê technicznych rodków
ochrony przed uci¹¿liwociami komunikacyjnymi.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) istniej¹ca magistrala wodoci¹gowa Æ 1200 mm,
2) istniej¹cy gazoci¹g /c Æ 250 mm.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
10.1.Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa 0%,
10.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
10.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
a) zaleca siê skrzy¿owanie skanalizowane z ulic¹ 02683 i 029-83 (tzw. Now¹ wiêtokrzysk¹) oraz 02882 (wiêtokrzysk¹),
b) teren po³o¿ony jest w Ogólnomiejskim Systemie
Terenów Aktywnych Biologicznie jak na rysunku
planu.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr 1814 DLA ULIC I DRÓG CHE£M-£OSTOWICE 
REJON UL. WIÊTOKRZYSKIEJ W MIECIE GDAÑSKU
1. NUMER TERENU 031
2. POWIERZCHNIA 0,04 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 52
Funkcje wydzielone niechronione  urz¹dzenie techniczne wodoci¹gowe (komora zaworów)
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
wszystkie pozosta³e ze strefy 52
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
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6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
4) procent pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd od ulicy 021-81,
2) woda  nie ustala siê,
3) elektrycznoæ  nie ustala siê,
4) gaz  nie ustala siê,
5) ogrzewanie  nie ustala siê,
6) cieki  nie ustala siê,
7) wody opadowe  zagospodarowanie na terenie lub
do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  nie ustala siê.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
17.1.Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê,
17.2.Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: nie ustala siê,
17.3.Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: nie ustala siê.
§5
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Che³m-£ostowice, rejon ul. wiêtokrzyskiej w miecie Gdañsku w skali
1: 2000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granicê planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach i ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) linie rozgraniczaj¹ce wewnêtrznego podzia³u,
4) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy,
5) nieprzekraczalne linie zabudowy,
6) przeznaczenie terenów wed³ug kwalifikacji strefowej,
7) ci¹gi piesze,
8) obiekty o wartociach kulturowych.
§6
Zobowi¹zuje siê Prezydenta Miasta Gdañska do:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
§7
Trac¹ moc we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu:
1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Che³m  Stare Szkoty  Orunia Górna rejon ul. Platynowej i wiêtokrzyskiej w miecie Gdañsku zatwierdzony Uchwa³¹ Nr XVII/562/99 Rady Miasta Gdañska z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz.Urz. Woj. Gd. Nr 42
z 26 kwietnia 2000 r., poz. 255),
2) miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania
przestrzennego Che³m  Stare Szkoty  Orunia Górna w miecie Gdañsku zatwierdzony Uchwa³¹ Nr XX/
114/91 Rady Miasta Gdañska z dnia 26 marca 1991 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 10 z dnia 17 maja 1991 r., poz.
86),
3) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Trasy P-P w Gdañsku zatwierdzony uchwa³¹ Nr
XXXVI/1152/2001 Rady Miasta Gdañska z dnia
21 czerwca 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 63 z dnia
4 sierpnia 2001 r.),
4) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gdañsk  Po³udnie zatwierdzony uchwa³¹
nr XXX/181/88 MRN z dnia 28 maja 1988 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 21 z dnia 12 wrzenia 1989 r. poz. 150),
5) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Gdañska zatwierdzony uchwa³¹
Nr LXV/484/93 Rady Miasta Gdañska z dnia 29 czerwca 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 18, poz. 102 z 1993 r.).
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 6, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

1028
ZARZ¥DZENIE PORZ¥DKOWE Nr 4
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
w sprawie zmiany przepisów portowych.
Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 21 marca 1991 r.
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. Nr 32, poz. 131, z 1994 r. Nr 27
poz. 96, z 1995 r. Nr 7 poz. 31 i Nr 47 poz. 243, z 1996 r.
Nr 34 poz. 145, z 1997 r. Nr 111 poz. 726, z 1999 r. Nr 70
poz. 778, z 2000 r. Nr 120 poz. 1268 i Nr122 poz. 1321,
z 2001 r. Nr 129 poz. 1441 i Nr 138 poz. 1546, z 2002 r.
Nr 166 poz. 1361) zarz¹dza siê co nastêpuje:
§1
W zarz¹dzeniu porz¹dkowym Nr 3 Dyrektora Urzêdu

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1028, 1029
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Morskiego w Gdyni z dnia 18 lipca 2000 r. Przepisy Portowe (Dz. Urz. Woj.Pomorskiego Nr 78, poz. 474, Dz. Urz.
Woj. Warmiñsko-Mazurskiego Nr 46, poz. 638) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 1 ust. 1 dodaje siê pkt r w brzmieniu r) podmiot
zarz¹dzaj¹cy portem lub przystani¹ morsk¹ oznacza
podmiot utworzony na podstawie ustawy z dnia
20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich
Dz. U. Nr 110, poz. 967 z 2002 r.
2) § 1 ust. 1 dodaje siê pkt s w brzmieniu s) portowy
plan gospodarowania odpadami oraz pozosta³ociami ³adunkowymi ze statków  oznacza plan sporz¹dzony zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie portowych
planów gospodarowania odpadami oraz pozosta³ociami ³adunkowymi ze statków (Dz. U. Nr 236, poz.
1989).
3) w rozdziale 9 utrzymanie porz¹dku i ochrona rodowiska dodaje siê § 88a w brzmieniu:
§ 88a,
1) podmiot zarz¹dzaj¹cy portem zobowi¹zany jest
zapewniæ statkom zawijaj¹cym do portu dostêpnoæ portowych urz¹dzeñ do odbioru odpadów
w miejscu postoju statku lub w innym miejscu
lokalizacji,
2) us³ugi odbioru i zagospodarowania odpadów ze
statków na obszarze portu mog¹ byæ wykonywane tylko zgodnie z procedurami okrelonymi w
portowym planie gospodarowania odpadami
i pozosta³ociami ³adunkowymi ze statków,
3) odbiór odpadów i resztek ³adunkowych ze statków powinien odbywaæ siê bez nieuzasadnionego zatrzymywania statku w porcie.
§2
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 maja 2003 r.
i podlega publikacji w Dziennikach Urzêdowych Województw Pomorskiego i Warmiñsko-Mazurskiego.
Dyrektor
Urzêdu Morskiego w Gdyni
I. Jagniszczak
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ZARZ¥DZENIE PORZ¥DKOWE Nr 5
Dyrektora Urzêdu Morskiego w Gdyni
z dnia 9 maja 2003 r.
w sprawie zasad ruchu statków na wodach Zatoki Gdañskiej.
Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 21 marca 1991 r.
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. Nr 32, poz. 131, z 1994 r. Nr 27,
poz. 96, z 1995 r. Nr 7, poz. 31, Nr 47, poz. 243, z 1996 r.
Nr 34, poz. 145, z 1997 r. Nr 111, poz. 726, z 1999 r. Nr 70,
poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, Nr 122,
poz. 1321, z 2001 r. Nr 129, poz. 1441, Nr 138, poz. 1546,
z 2002 r. Nr 166, poz. 1361) zarz¹dzam, co nastêpuje:
§1
1. Na podstawie oceny nawigacyjnego zagospodarowania Zatoki Gdañskiej w aspekcie ustanowienia nowego systemu nadzoru ruchu statków wprowadza siê z

dniem 1 maja 2003 r. nowe systemy rozgraniczenia
ruchu na wodach Zatoki Gdañskiej.
2. Dotychczasowe systemy rozgraniczenia ruchu na wodach Zatoki Gdañskiej og³oszone w Wiadomociach
¯eglarskich  zeszyt nr 15 z 12 kwietnia 1980 r. zostaj¹
uniewa¿nione.
§2
Wprowadza siê strefê rozgraniczenia ruchu o szerokoci 0,5 Mm, któr¹ wyznacza linia rodkowa ³¹cz¹ca nastêpuj¹ce pozycje:
1) Szer. 54° 40,50N D³ug. 019° 04,20E
2) Szer. 54° 37,25N D³ug. 019° 05,87E
oraz 3) Szer. 54° 36,31N D³ug. 019° 05,70E
4) Szer. 54° 26,56N D³ug. 018° 57,64E
Nowa pozycja p³awy wietlnej ZN: 5) Szer. 54° 36,80N
D³ug. 019° 06,10E.
Na pozycji 4) wystawiono p³awê wietln¹ ZS.
Po obu stronach strefy rozgraniczenia ruchu zosta³y
utworzone pasy ruchu jednokierunkowego, ka¿dy o szerokoci 1 Mm.
Zasadnicze kursy na pasach ruchu pomiêdzy pozycjami 1) i 2) wynosz¹: 163,4° i 343,4°.
Zasadnicze kursy na pasach ruchu pomiêdzy p³awami
ZN i ZS wynosz¹ 205,7° i 025,7°.
§3
Wprowadza siê liniê rozgraniczenia ruchu pomiêdzy
nastêpuj¹cymi pozycjami:
6) Szer. 54° 40,00N D³ug. 018° 57,00E
7) Szer. 54° 36,30N D³ug. 018° 54,00E
oraz 8) Szer. 54° 35,10N D³ug. 018° 52,80E
9) Szer. 54° 32,40N D³ug. 018° 48,74E
Nowa pozycja p³awy wietlnej HEL: 10) Szer. 54°
35,50N D³ug. 018° 53,40E.
Na pozycji: Szer. 54° 31,91N D³ug. 018° 47,99E wystawiono p³awê wietln¹ GN.
Po obu stronach linii rozgraniczenia ruchu wyznaczonej pozycjami 6) i 7) zosta³y utworzone pasy ruchu jednokierunkowego, ka¿dy o szerokoci 0,75 Mm, a miêdzy
pozycjami 8) i 9) o szerokoci 0,5 Mm.
Zasadnicze kursy na pasach ruchu pomiêdzy pozycjami 6) i 7) wynosz¹: 025,2° i 205,2°.
Zasadnicze kursy na pasach ruchu pomiêdzy p³awami
HEL i GN wynosz¹ 221,1° i 041,1°.
§4
Wprowadza siê liniê rozgraniczenia ruchu pomiêdzy
nastêpuj¹cymi pozycjami:
11) Szer. 54° 31,93N D³g. 018° 46,89E
12) Szer. 54° 32,04N D³g. 018° 41,10E
Na pozycji: Szer. 54° 32,07N D³ug. 018° 39,84E wystawiono p³awê wietln¹ GD.
Po obu stronach linii rozgraniczenia ruchu zosta³y utworzone pasy ruchu jednokierunkowego, ka¿dy o szerokoci 0,5 Mm.
Zasadnicze kursy na pasach ruchu pomiêdzy p³awami
GN i GD wynosz¹ 272,0° i 092,0°.
§5
Wprowadza siê liniê rozgraniczenia ruchu pomiêdzy
nastêpuj¹cymi pozycjami:
13) Szer. 54° 31,42N D³ug. 018° 47,27E
14) Szer. 54° 28,48N D³ug. 018° 42,84E
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Na pozycji: Szer. 54° 27,91N D³ug. 018° 41,99E wystawiono p³awê wietln¹ NP.
Po obu stronach linii rozgraniczenia ruchu zosta³y utworzone pasy ruchu jednokierunkowego, ka¿dy o szerokoci 0,5 Mm. Zasadnicze kursy na pasach ruchu pomiêdzy
p³awami GN i NP wynosz¹ 221,1° i 041,1°.
§6
Ustanawia siê strefê ruchu przybrze¿nego na zachód
od linii ³¹cz¹cej pozycje:
15) Szer. 54° 27,91N D³ug. 018° 40,86E
16) Szer. 54° 28,18N D³ug. 018° 41,26E
17) Szer. 54° 30,91N D³ug. 018° 39,84E
§7
Ustanawia siê strefê ruchu przybrze¿nego na pó³nocny zachód od linii ³¹cz¹cej pozycje:
26) Szer. 54° 38,02N D³g. 018° 48,76E
27) Szer. 54° 41,19N D³g. 018° 52,62E
28) Szer. 54° 40,32N D³g. 018° 55,84E
29) Szer. 54° 36,62N D³g. 018° 52,84E
18) Szer. 54° 35,40N D³g. 018° 52,10E
19) Szer. 54° 32,73N D³g. 018° 48,06E
20) Szer. 54° 32,42N D³g. 018° 46,92E
21) Szer. 54° 32,54N D³g. 018° 41,13E
30) Szer. 54° 32,26N D³g. 018° 39,84E
§8
Ustanawia siê dwukierunkowe zalecane kursy (trasy):
a) pomiêdzy p³awami GD i NP na odcinku miêdzy
pozycjami:
22) Szer. 54° 32,07N D³ug. 018° 39,84E
23) Szer. 54° 27,91N D³ug. 018° 41,99E
Zalecany kurs wynosi 343,3° i 163,3°.
b) pomiêdzy p³awami ZS i GN na odcinku pomiêdzy
pozycjami:
24) Szer. 54° 26,56N D³ug. 018° 57,64E
25) Szer. 54° 31,91N D³ug. 018° 47,99E
Zalecany kurs wynosi 313,6° i 133,6°.
c) pomiêdzy p³awami HEL i ZN na odcinku miêdzy
pozycjami:
10) Szer. 54° 35,50N D³g. 018° 53,40E
5) Szer. 54° 36,80N D³g. 019° 06,10E
Zalecany kurs wynosi 260,0° i 080,0°.
§9
W systemach rozgraniczenia ruchu ma zastosowanie
prawid³o 10 Miêdzynarodowych Przepisów o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu (wg Za³¹cznika do Konwencji COLREG 1972 wraz z poprawkami z 1981, 1987,
1989 r.).
§ 10
1. Statki id¹ce z morza do portów Gdynia i Gdañsk Nowy
Port s¹ zobowi¹zane wejæ w rejon objêty systemem
rozgraniczenia ruchu 5 Mm na NE od p³awy HEL. Id¹c
pasem ruchu jednokierunkowego pozostawiæ p³awê
HEL po swojej lewej burcie i po³o¿yæ siê na kurs prowadz¹cy w kierunku p³awy GN, a nastêpnie po miniêciu lew¹ burt¹ p³awy GN skierowaæ siê na odpowiedni pas ruchu jednokierunkowego do Gdyni lub
Gdañska Nowego Portu.
2. Wszystkie statki id¹ce z morza do portu Gdañsk Port
Pó³nocny s¹ zobowi¹zane wejæ w rejon objêty systemem rozgraniczenia ruchu 4 Mm na NW od p³awy ZN.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Id¹c w³aciwym pasem ruchu jednokierunkowego na
trawersie p³awy ZN po³o¿yæ siê na kurs prowadz¹cy
w kierunku p³awy ZS i dalej w pobli¿e p³awy PP, a
nastêpnie skierowaæ siê na pog³êbiony tor wodny do
Gdañska Portu Pó³nocnego.
3. Statki wychodz¹ce z portów Gdynia, Gdañsk Nowy Port
i Gdañsk Port Pó³nocny na morze s¹ zobowi¹zane do
przestrzegania wprowadzonego w punktach 1 i 2 systemu rozgraniczenia ruchu id¹c w kierunku przeciwnym na odpowiednich pasach ruchu jednokierunkowego.
4. Statkom uprawiaj¹cym ¿eglugê miêdzynarodow¹ przechodz¹cym miêdzy Gdyni¹ (port, reda) a Gdañskiem
Nowym Portem (port, reda) zabrania siê korzystania
ze strefy ruchu przybrze¿nego. Statki te powinny korzystaæ z zalecanego kursu 343,3° i 163,3° miêdzy p³awami GD a NP lub przejæ odpowiednimi pasami
ruchu jednokierunkowego miêdzy p³awami GD, GN
i NP.
5. Statkom opuszczaj¹cym system rozgraniczenia ruchu
zaleca siê korzystanie z wyznaczonych tras przep³ywu
statków na Morzu Ba³tyckim
§ 11
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 9 maja 2003 r. w
drodze obwieszczenia poprzez wywieszenie w kapitanatach i bosmanatach portów i podlega opublikowaniu w
Dziennikach Urzêdowych Województw: Pomorskiego
i Warmiñsko  Mazurskiego.
Informacja o zarz¹dzeniu bêdzie opublikowana w wydawnictwie Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej
Wiadomoci ¯eglarskie oraz na stronie internetowej
Urzêdu Morskiego w Gdyni.
Dyrektor
Urzêdu Morskiego w Gdyni
I. Jagniszczak

1030
ZARZ¥DZENIE Nr 2
Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku
z dnia 9 maja 2003 r.
w sprawie okrelenia akwenów portowych oraz ogólnodostêpnych obiektów urz¹dzeñ i instalacji wchodz¹cych w sk³ad infrastruktury portowej.
Na podstawie art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z dnia
2002 r. Nr 110 poz. 967 zm. Nr 166 poz. 1361 i Nr 200
poz. 1683) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
W sk³ad infrastruktury portowej portów: Dwirzyno,
Ko³obrzeg, Dar³owo, Ustka, Rowy i £eba oraz przystani
morskich w Ustroniu Morskim, Unieciu, Ch³opach, D¹bkach i Jaros³awcu wchodz¹ akweny portowe oraz ogólnodostêpne obiekty, urz¹dzenia i instalacje, których wykaz stanowi za³¹cznik do zarz¹dzenia
§2
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie w dniu 1 czerwca 2003 r.
Dyrektor
Urzêdu Morskiego w S³upsku
A. Szczotkowski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1030
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Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 2
Dyrektora Urzêdu Morskiego w S³upsku
z dnia 9 maja 2003 r.
Wykaz akwenów oraz ogólnodostêpnych obiektów,
urz¹dzeñ i instalacji wchodz¹cych w sk³ad infrastruktury portowej

PORT DWIRZYNO
Nazwa

L.p.

1.

1.1 BASENY PORTOWE
1.1.1

D³ugoæ
(mb)

Powierzchnia
(m2)

AKWENY PORTOWE
3 000,00

Basen Postojowy

1.2 KANA£Y PORTOWE
1.2.1.

2
2.1

2.2

NABRZE¯A, SLIPY

NABRZE¯A
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10

Umocnienie Strony Wschodniej (przy Ostodze Wschodniej)
Nabrze¿e przy Basenie
Nabrze¿a - Basenu Postojowego
Nabrze¿e Oczepowe
Nabrze¿e Postojowe
Umocnienie Strony Wschodniej
Umocnienie Strony Zachodniej
Nabrze¿e Oczepowe Zachodnie
Nabrze¿a - Basen Stary
Umocnienie Strony Zachodniej (przy Ostrodze Zachodniej)

2.2.1

Slip po Zachodniej stronie Portu

SLIP

13 351,00

56,90
138,00
152,00
52,50
101,00
115,00
153,50
79,30
97,64
153,50
68,50

INFRASTRUKTURA DROGOWA

3
3.1

DROGI i PLACE
3.1.1
3.1.2
3.1.3

4

Kana³ portowy od g³owicy Falochronu Wschodniego do
po³udniowej granicy Portu

4.1
4.2

Plac utwardzony przy Nabrze¿u Postojowym
Droga wzd³u¿ Nabrze¿a Postojowego
Plac utwardzony przy Basenie Starym

941,00
739,00

INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA

URZ¥DZENIA OWIETLENIOWE
4.1.1

S³up owietleniowy

18 szt

4.2.1

Skrzynka energetyczna poboru energii

3 szt.

SKRZYNKI ENERGETYCZNE

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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PORT KO£OBRZEG
L.p.

1.

D³ugoæ
(mb)

Nazwa

AKWENY PORTOWE

1.1. BASENY PORTOWE
1.1.1
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

Basen Remontowy
Basen Rybacki
Basen £odziowy
Basen Jachtowy

4 337,00
14 835,00
2 728,00
5 979,00

1.2.1

Obrotnica w rozwidleniu kana³ów - rednica 140 m

15 386,00

1.2. OBROTNICE

1.3. KANA£Y PORTOWE

Kana³ portowy od g³owicy Falochronu Wschodniego do
po³udniowo wschodniej granicy Portu
1.3.2. Kana³ portowy od Obrotnicy do Kana³u Drzewnego

166 107,00

1.3.1.

2.

2.1 NABRZE¯A

24,00
101,00
62,00
55,00
104,50
87,00

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6

Nabrze¿e Bosmañskie
Nabrze¿e Szkutnicze
Nabrze¿e Turystyczne
Nabrze¿e Jachtowe
Nabrze¿e Manewrowe
Nabrze¿e Szkolne

2.2.1

Dalba Dewiacyjna

1 szt

2.3.1

Pirs przy Basenie Jachtowym

49,5

2.3 PIRSY

INFRASTRUKTURA DROGOWA

3.1 PLACE i DROGI
3.1.1
3.1.2

4.

840,00

NABRZE¯A, DALBY, POMOSTY,PIRSY

2.2 DALBY

3.

Powierzchnia
(m2)

Nawierzchnia utwardzona przy Nabrze¿u Promowym
Nawierzchnia utwardzona przy Bosmanacie Portu

2 858,00
465,11

INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA

4.1 URZ¥DZENIA OWIETLENIOWE
4.1.1

S³up owietleniowy

15 szt.

4.2 SKRZYNKI ENERGETYCZNE
4.2.1 Skrzynka energetyczna poboru energi

2 szt.

Dziennik Urzêdowy
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PORT DAR£OWO
L.p.

1.

D³ugoæ
(mb)

Nazwa

Powierzchnia
(m2)

AKWENY PORTOWE

1.1. BASENY PORTOWE
1.1.1

1.1.2.

75 500,00
14 856,00

Basen Awanportu
Basen przy "P.P.i U.R Kuter"

1.2. OBROTNICE
1.2.1

Obrotnica w rozga³êzieniu kana³u i wejcia do
basenu przemys³owego - rednica 110 m

9 498,50

1.3. KANA£Y PORTOWE
1.3.1.

2.

167 544,00

OSTROGI

2.1 OSTROGI
2.1.1

3.

Kana³ portowy od nasady Ostrogi Zachodniej do
obrotnicy i dalej do granic portu od str.
po³udniowej

Ostroga Zachodnia

203,50

NABRZE¯A, UMOCNIENIA BRZEGOWE, POMOSTY

3.1. NABRZE¯A,
3.1..1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10
3.1.11
3.1.12
3.1.13

Nabrze¿e Warsztatowe
Nabrze¿e Ko³obrzeskie
Nabrze¿e Pilotowe
Nabrze¿e Usteckie
Nabrze¿e Wopowskie
Nabrze¿e Postojowe 2
Nabrze¿e Skarpowe
Nabrze¿e Po³udniowe
Nabrze¿e S³upskie
Nabrze¿e S³upskie 2
Nabrze¿e Koszaliñskie
Nabrze¿e Rybackie
Nabrze¿e £ebskie

3.2.1.

Umocnienie brzegu rzeki Wieprza - Nabrze¿e
Refultacyjne

3.2. UMOCNIENIA BRZEGOWE

135,00
207,00
189,00
211,00
83,00
60,00
297,00
45,00
101,30
128,00
85,00
141,00
129,00
1 092,00

3.3. POMOST

4.

3.3.1.

Pomost przy Nabrze¿u Rybackim

INFRASTRUKTURA DROGOWA

51,00

4.1. CI¥GI PIESZO - JEZDNE
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.

Droga wzd³u¿ Nabrze¿a Ko³obrzeskiego
Naw. utwardzona przy Bosmanacie Portu
Naw. utwardzona przy terminalu przejcia
granicznego

4.2. PLACE i DROGI
4.2.1.

Plac o utardzonej nawierzchni przy latarni
morskiej

322,57
167,20
650,60

88,90

5.

INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA

5.1. URZ¥DZENIA OWIETLENIOWE
5.1.1.

S³up owietleniowy

116 szt

5.2.1.
5.2.2.

Rozdzielnia elektroenergetyczna
Skrzynka energetyczna poboru energii

1 szt.
11 szt

5.2. ROZDZIELNIE I SKRZYNKI ENERGETYCZNE

6.

Dziennik Urzêdowy
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OBIEKTY KUBATUROWE (pow. zabudowy)

6.4. Terminal przejcia granicznego

178,56

PORT USTKA

1.

D³ugoæ
(mb)

Nazwa

L.p.

1.1 BASENY PORTOWE

Powierzchnia
(m2)

AKWENY PORTOWE
9 450,00
13 240,00
43 100,00

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

Basen Wêglowy
Basen Osadowy
Basen Awanportu

1.2.1

Obrotnica pomiêdzy Nabrze¿em Ko³obrzeskim a Nabrze¿em
Helskim i £ebskim - rednica 62 m

1.2 OBROTNICE

3 017,54

1.3 KANA£Y PORTOWE
Kana³ portowy - od g³ówki Ostrogi Helskiej do mostu przy
ul. Dar³owskiej.

1.3.1.

2.

2.2.

OSTROGI
2.2.1.

3.

3.1

3.2.
3.3.
3.4.

61 796,46

OSTROGI

Ostroga Helska

99,50

NABRZE¯A, ZJAZDY, POMOSTY, DALBY

NABRZE¯A
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.
3.1.9.

Nabrze¿e Ko³obrzeskie
Nabrze¿e S³upskie
Nabrze¿e Lêborskie
Nabrze¿e W³adys³awowskie
Nabrze¿e £ebskie
Nabrze¿e Elbl¹skie
Nabrze¿e Puckie
Nabrze¿e Sopockie
Nabrze¿e Helskie

3.2.1.

Pochylnia - slip (u nasady Falochronu Zachodniego )

3.3.1

Pomost cumowniczy przy nasadzie Falochronu Zachodniego

62,40

3.4.1.

Dalba dewiacyjna w Awanporcie

1 szt

ZJAZDY

POMOSTY
DALBY

40,00
181,00
151,50
86,50
41,50
111,00
55,20
98,70
155,40
1 018,14

Dziennik Urzêdowy
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4.1.1.

Plac utwardzony od nasady Falochronu Wschodniego do
bramy "£OSOSIA"

4.1.2.

Nawierzchnie utwardzone przy kapitanacie, bud. GPK i
wokó³ latarni morskiej

4.1.3.

Place i drogi utwardzone po Zachodniej stronie Portu

13 930,60

1 257,00
6 590,00

INFRASTRUKTURA WODNO - KANALIZACYJNA

5.1.
5.2.

Punkt poboru wody przy Nabrze¿u Ko³obrzeskim
Kanalizacja deszczowa - Nabrze¿e Ko³obrzeskie

6.1.

URZ¥DZENIA OWIETLENIOWE

6.2.

6.1.1.
S³up owietleniowy
SKRZYNKI ENERGETYCZNE
6.2.1. Skrzynka energetyczna poboru energii

1 szt.
1 szt.

INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA
45
8 szt.

PORT ROWY
Nazwa

L.p.

1.

1.1. BASENY PORTOWE

D³ugoæ
(mb)

AKWENY PORTOWE
3 280,00

1.1.1 Basen Portowy Rybacki

1.2. KANA£Y PORTOWE
1.2.1.

3.

Kana³ prtowy od g³owic ostróg wejciowych do mostu
po³udniowej granicy Portu

12 144,00

NABRZE¯A, SLIPY, DALBY, WINDY

3.1. NABRZE¯A
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6
3.1.7.
3.1.8.

Umocnienie brzegu - strona Zachodnia
Nabrze¿e Zachodnie
Nabrze¿e Pó³nocne
Nabrze¿e Po³udniowe II
Nabrze¿e Wschodnie
Nabrze¿e Po³udniowe I
Umocnienie brzegu - strona Wschodnia
Zakoñczenie lepego kana³u

3.2. SLIPY
3.3

Powierzchnia
(m2)

279,54
38,35
97,80
125,00
58,30
172,65
454,00
19,75

3.2.1. Slip remontowy

67,20

3.3.1 Winda rêczna do obs³ugi slipu

2 szt

WINDY

4.

Dziennik Urzêdowy
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INFRASTRUKTURA DROGOWA

4.1. DROGI i PLACE

4.1.1. Plac utwardzony przed budynkiem magazynowym
4.1.2. Plac i droga utwardzona przy Slipie remontowym

5.

684,00
976,50

INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA

5.1. URZ¥DZENIA OWIETLENIOWE
5.1.1 S³up owietleniowy
5.1.4 Maszt owitleniowy

28 szt
1 szt

PORT £EBA
Nazwa

L.p.

1.

D³ugoæ
(mb)

Powierzchnia
(m2)

AKWENY PORTOWE

1.1. BASENY PORTOWE
1.1.1
1.1.2.

Basen Gospodarczy
Basen Rybacki

1.2.1

Obrotnica w rozga³êzieniu kana³u i wejcia do Basenu
Rybackiego - rednica 50 m

1 830,00
10 120,00

1.2. OBROTNICE

1 962,50

1.3. KANA£Y PORTOWE
1.3.1.

3.

Kana³ portowy od g³ówek falochronów do mostu
drogowego na rzece £eba

52 739,50

NABRZE¯A, PIRSY, UMOCNIENIA BRZEGOWE

3.1. NABRZE¯A
3.1.1
3.1.2
3.1.3.
3.1.4
3.1.5.
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10

Nabrze¿e Gdyñskie
Nabrze¿e Pomostowe
Nabrze¿e Bosmañskie
Nabrze¿a - Basen Gospodarczy
Nabrze¿e Maltañskie
Nabrze¿e Po³udniowe
Nabrze¿e Usteckie
Nabrze¿e Spó³dzielcze
Nabrze¿e Mostowe
Nabrze¿e Wydmowe

3.2.1.

Pirs przy Basenie Gospodarczym

3.3.1.

Umocnienie brzegu rzeki £eby - Nabrze¿e S³owiñskie

3.2. PIRS

3.3. UMOCNIENIA BRZEGOWE

4.
4.1

INFRASTRUKTURA DROGOWA

207,00
73,60
110,80
145,80
40,00
178,00
158,00
308,30
155,80
223,40
36,30
224,00

CI¥GI PIESZO - JEZDNE
4.1.1

Nawierzchnia utwardzona od nasady Falochronu
Wschodniego, wzd³u¿ Nabrze¿a Gdyñskiego,
Pomostowego, Bosmañskiego - do bramy g³ównej przy
bud. kapitanatu

1 425,00

Dziennik Urzêdowy
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Nawierzchnia utwardzona wzd³u¿ Nabrze¿a
Pó³nocnego

553,00

PLACE i DROGI

88,90

Nawierzchnia utwardzona przy Kapitanacie Portu
Nawierzchnia utwardzona wzd³u¿ Nabrze¿a
Pasa¿erskiego
Nawierzchnia utwardzona wzd³u¿ Nabrze¿a
Po³udniowego, Usteckiego i Spóldzielczego

1 990,45
3 049,65

INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA

5.1. URZ¥DZENIA OWIETLENIOWE
5.1.1.

S³up owietleniowy

73 szt.

5.2.1.

Skrzynka energetyczna poboru energii

3 szt.

5.2. SKRZYNKI ENERGETYCZNE

6.

INFRASTRUKTURA WODNO - KANALIZACYJNA

6.1 INSTALACJA WODOCI¥GOWA
6.1.1.
6.1.2.

Kanalizacja deszczowa - Nabrze¿e Pasa¿erskie
Punkt poboru wody przy Bosmanacie Portu

1 szt.
1 szt.

Wykaz akwenów oraz ogólnodostêpnych obiektów,
urz¹dzeñ i instalacji wchodz¹cych w sk³ad infrastruktury przystani morskiej

USTRONIE MORSKIE
L.p.

D³ugoæ
(mb)
1 szt.

Nazwa

Powierzchnia
(m2)

1.

Dalba wyci¹gowa

2.

Pochylnia - slip

967,33

3.
4
5

Plac utwardzony przy slipie
Droga dojazdowa
Pla¿a w granicach przystani do bazowania ³odzi
Akwatorium po³o¿one naprzeciwko czêci l¹dowej przystani o
szerokoci 100 m liczonej od linii brzegu

326,00
180,00

6

UNIECIE
1.

Dalba wyci¹gowa

1 szt.

2

Pla¿a w granicach przystani do bazowania ³odzi

3

Akwatorium po³o¿one naprzeciwko czêci l¹dowej przystani o
szerokoci 100 m liczonej od linii brzegu

CH£OPY
1.

Dalba wyci¹gowa

2

Pla¿a w granicach przystani do bazowania ³odzi

3

Akwatorium po³o¿one naprzeciwko czêci l¹dowej przystani o
szerokoci 100 m liczonej od linii brzegu

1 szt.

 2895 
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D¥BKI
1.

Dalba wyci¹gowa

1 szt.

2

Pla¿a w granicach przystani do bazowania ³odzi

3

Akwatorium po³o¿one naprzeciwko czêci l¹dowej przystani o
szerokoci 100 m liczonej od linii brzegu

JAROS£AWIEC
1.

Dalba wyci¹gowa

1 szt.

2.

Kabestany

12 sz.

3.

Plac utwardzony

4

Pla¿a w granicach przystani do bazowania ³odzi

5

Akwatorium po³o¿one naprzeciwko czêci l¹dowej przystani o
szerokoci 100 m liczonej od linii brzegu

1031
UCHWA£A Nr VII/62/2003
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 30 kwietnia 2003 r.
w sprawie likwidacji komunalnego zak³adu bud¿etowego pn: Miejski Zarz¹d Budynków Komunalnych w Bytowie.
Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9,
poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984), art. 19 ust. 2 pkt 2,
ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148), art. 18
ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Z dniem 31 lipca 2003 r. likwiduje siê komunalny zak³ad bud¿etowy, pod nazw¹ Miejski Zarz¹d Budynków
Komunalnych w Bytowie.
§2
1. Czêæ sk³adników mienia ruchomego, bêd¹cych w u¿ytkowaniu likwidowanego Zak³adu zostanie przeniesiona na rzecz powo³anej przez pracowników spó³ki z
ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ w celu pokrycia aportu.
Wartoæ przeniesionego mienia ruchomego odpowiadaæ bêdzie wartoci odpraw pieniê¿nych, które by³yby wyp³acone pracownikom MZBK, którzy przyjêli propozycjê zatrudnienia w spó³ce pracowniczej.
2. Sk³adniki mienia okrelone w ust. 1 zostan¹ przekazane pod warunkiem, z³o¿enia owiadczenia przez spó³kê pracownicz¹ w organizacji o utrzymaniu stanu zatrudnienia przyjêtych pracowników do spó³ki przez
okres 2 lat od dnia przyjêcia pracowników, przyjêcia
pracowników w drodze porozumienia miêdzy zak³ada-

966,00

mi pracy wraz z zaleg³ym i bie¿¹cym urlopem wypoczynkowym.
§3
Nale¿noci i zobowi¹zania zlikwidowanego Zak³adu,
wed³ug stanu okrelonego w bilansie zamkniêcia likwidacji przejmuje Gmina Bytów.
§4
rodki zgromadzone na rachunku bankowym i kasie
likwidowanego Zak³adu bud¿etowego przejmuje Gmina
Bytów.
§5
Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta Bytów do powo³ania likwidatora Zak³adu bud¿etowego.
§6
Koszty postêpowania likwidacyjnego pokrywa siê ze
rodków Zak³adu bud¿etowego podlegaj¹cego likwidacji.
§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Bytów.
§8
Traci moc uchwa³a Nr XII/110/99 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 15 padziernika 1999 r. w sprawie przekszta³cenia Miejskiego Zarz¹du Budynków Komunalnych w Bytowie w jednoosobow¹ spó³kê z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ i uchwa³a Nr XIV/129/99 Rady Miejskiej w
Bytowie z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie wniesienia
wk³adu niepieniê¿nego do powstaj¹cej spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ pn. Miejski Zarz¹d Budynków Komunalnych.
§9
Dzieñ wejcia w ¿ycie uchwa³y jest dniem rozpoczêcia likwidacji.
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§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
K. Kerlin

go wskutek mierci radnego, stwierdzonym uchwa³¹ tej
Rady Nr VI/35/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r.
§2
W wyborach, o których mowa w § 1, wybierany bêdzie jeden radny.
§3
Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 13 lipca
2003 r.

1032

§4

ZARZ¥DZENIE Nr 53/03
Wojewody Pomorskiego
z dnia 12 maja 2003 r.

Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci
przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw, okrela kalendarz
wyborczy, stanowi¹cy za³¹cznik do zarz¹dzenia.

w sprawie wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy
Damnica w okrêgu wyborczym Nr 8.
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. 
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160,
poz. 1060 i z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 127,
poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806) zarz¹dza siê co nastêpuje:

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

§1

Za³¹cznik
do Zarz¹dzenia Nr 53/03
Wojewody Pomorskiego
z dnia 12 maja 2003 r.

Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy
Damnica w okrêgu wyborczym Nr 8, w zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnego Pana Edwarda Ko³kowskieKALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania
czynnoci wyborczej

Treæ czynnoci

do 24 maja 2003 r.

podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Wójta Gminy Damnica
informacji o granicach okrêgu wyborczego Nr 8, liczbie wybieranych radnych w tym
okrêgu oraz o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Damnicy

do 29 maja 2003 r.

powo³anie przez Komisarza Wyborczego w S³upsku Gminnej Komisji Wyborczej w
Damnicy dla przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych w okrêgu wyborczym Nr 8
zg³aszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Damnicy list kandydatów na radnych w
okrêgu wyborczym Nr 8
powo³anie przez Wójta Gminy Damnica Obwodowej Komisji Wyborczej
podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Wójta Gminy Damnica
informacji o numerze i granicy obwodu g³osowania oraz o siedzibie Obwodowej
Komisji Wyborczej powo³anej dla przeprowadzenia g³osowania w wyborach
uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy Damnica
rozplakatowanie
obwieszczenia
Gminnej
Komisji
Wyborczej
w Damnicy o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego w okrêgu
wyborczym Nr 8 wybieranego w wyborach uzupe³niaj¹cych
sporz¹dzenie spisów wyborców w Urzêdzie Gminy w Damnicy
przekazanie Przewodnicz¹cemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisów wyborców
g³osowanie

do 13 czerwca 2003 r.
do godz. 24.oo
do 22 czerwca 2003 r.

do 28 czerwca 2003 r.
do 29 czerwca 2003 r.
12 lipca 2003 r.
13 lipca 2003 r.
godz. 6.oo - 20.oo
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Poz. 1033, 1034

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1033

§3

ZARZ¥DZENIE Nr 54/03
Wojewody Pomorskiego
z dnia 12 maja 2003 r.

Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 27 lipca
2003 r.

w sprawie wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy
Kolbudy w okrêgu wyborczym Nr 4.

Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci
wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, okrela kalendarz wyborczy, stanowi¹cy za³¹cznik do zarz¹dzenia.

§4

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160,
poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 127,
poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy
Kolbudy w okrêgu wyborczym Nr 4 w zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnego Krzysztofa REGLIÑSKIEGO
wskutek pisemnego zrzeczenia siê mandatu.

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

§2

Za³¹cznik
do zarz¹dzenia Nr 54/03
Wojewody Pomorskiego
z dnia 12 maja 2003 r.

W wyborach, o których mowa w § 1, wybierany bêdzie jeden radny.

KALENDARZ WYBORCZY
Termin wykonania
czynnoci wyborczej
do 7 czerwca 2003 r.
do 12 czerwca 2003 r.
do 27 czerwca 2003 r.
do godz. 24.00
do 6 lipca 2003 r.

do 12 lipca 2003 r.
do 13 lipca 2003 r.
26 lipca 2003 r.
27 lipca 2003 r.
godz. 6.oo-20.oo

Treæ czynnoci
- podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Wójta Gminy Kolbudy
informacji o granicach okrêgu wyborczego i liczbie radnych wybieranych w okrêgu
Nr 4 oraz o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej
- powo³anie przez Komisarza Wyborczego Gminnej Komisji Wyborczej dla
przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych w okrêgu wyborczym Nr 4
- zg³aszanie Gminnej Komisji Wyborczej list kandydatów na radnych wybieranych w
okrêgu wyborczym
- powo³anie przez Wójta Gminy Obwodowej Komisji Wyborczej na czas
przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych,
- podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Wójta Gminy informacji
o granicy i numerze obwodu g³osowania oraz o siedzibie Obwodowej Komisji
Wyborczej powo³anej dla przeprowadzenia g³osowania w wyborach uzupe³niaj¹cych
- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych
listach kandydatów na radnych wybieranych w wyborach uzupe³niaj¹cych
- sporz¹dzenie spisu wyborców w Urzêdzie Gminy
- przekazanie Przewodnicz¹cemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu wyborców
- g³osowanie

1034
ZARZ¥DZENIE Nr 552003
Wojewody Pomorskiego
z dnia 12 maja 2003 r.
w sprawie wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy
Borzytuchom w okrêgach wyborczych Nr 3 i Nr 7.
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. 
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, z 1998 r. Nr 160,
poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971,
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 127,
poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy
Borzytuchom w nastêpuj¹cych okrêgach wyborczych:

1) Nr 3  w zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnego
Edmunda Hinz wskutek pisemnego zrzeczenia siê mandatu, stwierdzonym Uchwa³¹ Nr VI/47/03 Rady Gminy
Borzytuchom z dnia 25 kwietnia 2003 r.,
2) Nr 7  w zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnego
Mariana Grabaszewskiego wskutek pisemnego zrzeczenia siê mandatu, stwierdzonym Uchwa³¹ Nr VI/46/03
Rady Gminy Borzytuchom z dnia 25 kwietnia 2003 r.
§2
W wyborach, o których mowa w § 1, wybieranych bêdzie w ka¿dym okrêgu wyborczym po jednym radnym.
§3
Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 13 lipca
2003 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1034, 1035, 1036
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§4
Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci
przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw, okrela kalendarz
wyborczy, stanowi¹cy za³¹cznik do zarz¹dzenia.

morskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomoci
w formie obwieszczenia.
Wojewoda Pomorski
J.R. Kurylczyk

§5

Za³¹cznik
do Zarz¹dzenia Nr 55/2003
Wojewody Pomorskiego
z dnia 12 maja 2003 r.

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Po-

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania
czynnoci wyborczej
do 24 maja 2003 r.

do 29 maja 2003 r.
do 13 czerwca 2003 r.
do godz. 24.00
do 22 czerwca 2003 r.

do 28 czerwca 2003 r.
do 29 czerwca 2003 r.
12 lipca 2003 r.
13 lipca 2003 r.
godz. 6.00  20.00

Treæ czynnoci
podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Wójta Gminy
Borzytuchom informacji o granicach okrêgów wyborczych Nr 3 i Nr 7, liczbie
wybieranych radnych w tych okrêgach oraz o siedzibie Gminnej Komisji
Wyborczej w Borzytuchomiu
powo³anie przez Komisarza Wyborczego w S³upsku Gminnej Komisji
Wyborczej w Borzytuchomiu dla przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych w
okrêgach wyborczych Nr 3 i Nr 7
zg³aszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Borzytuchomiu list kandydatów na
radnych w okrêgach wyborczych Nr 3 i Nr 7
powo³anie przez Wójta Gminy Borzytuchom Obwodowych Komisji
Wyborczych,
podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Wójta Gminy
Borzytuchom informacji o numerach i granicach obwodów g³osowania oraz o
siedzibach
Obwodowych
Komisji
Wyborczych
powo³anych
dla
przeprowadzenia g³osowania w wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy
Borzytuchom
rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Borzytuchomiu
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w okrêgach wyborczych Nr
3 i Nr 7 wybieranych w wyborach uzupe³niaj¹cych
sporz¹dzenie spisów wyborców w Urzêdzie Gminy w Borzytuchomiu
przekazanie Przewodnicz¹cym Obwodowych Komisji Wyborczych spisów
wyborców
g³osowanie

1035
Wejherowo, dnia 9 maja 2003 r.

Ka¿demu uprawnionemu podmiotowi przys³uguje prawo zg³oszenia jednego kandydata. Termin zg³aszania kandydatów up³ywa w dniu 11 czerwca 2003 r.

OG£OSZENIE
Starosta Wejherowski, na podstawie art. 44 b ust. 1
oraz art. 44 c ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o re
habilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepe³nosprawnych (Dz. U. 123, poz. 776 ze zm.) w zwi¹zku
z § 9 ust. 1 Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spo³ecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie
organizacji oraz trybu dzia³ania wojewódzkich i powiatowych spo³ecznych rad do spraw osób niepe³nosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560) zawiadamia organizacje pozarz¹dowe, fundacje oraz przedstawicieli jednostek samorz¹du terytorialnego z terenu Powiatu Wejherowskiego o mo¿liwoci zg³aszania kandydatów na cz³onków Powiatowej Spo³ecznej Rady do Spraw Osób Niepe³nosprawnych w Wejherowie.

Starosta
J. Reszke

1036
OG£OSZENIE
Starosty Kwidzyñskiego
z dnia 13 maja 2003 r.
w sprawie trybu zg³aszania kandydatów na cz³onka
Powiatowej Spo³ecznej Rady ds. Osób Niepe³nosprawnych.
Starosta Kwidzyñski informuje, ¿e przyjmuje zg³oszenia
od dzia³aj¹cych na terenie powiatu kwidzyñskiego organizacji pozarz¹dowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorz¹du terytorialnego (powiatu i gmin) kandydata na cz³onka Powiatowej Rady ds. Osób Niepe³nosprawnych, bêd¹cej organem opiniodawczo  doradczym.

Poz. 1036

 2899 

Zg³oszenia przyjmuje siê w sekretariacie Starostwa
Powiatowego w Kwidzynie, ul. Warszawska 19, pok. 65,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

w terminie 30 dni od dnia ukazania siê niniejszego og³oszenia.
Starosta Powiatu
L. Czarnobaj

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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