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1206
UCHWA£A Nr 57/VIII/03
Rady Miasta Malborka
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zasad sprzeda¿y lokali
mieszkalnych stanowi¹cych mienie komunalne.
Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 6 ustawy o gospodarce
nieruchomociami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 46
poz. 543 z 2000 r.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) Rada Miasta Malborka
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê zasady sprzeda¿y lokali mieszkalnych stanowi¹cych mienie komunalne zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1
do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr 266/XLIII/98 Rady Miasta Malborka z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie zasad sprzeda¿y
lokali mieszkalnych stanowi¹cych mienie komunalne,
zmieniona uchwa³¹ Nr 55/VIII/99 z dnia 29 kwietnia 1999 r.,
uchwa³¹ Nr 70/IX/99 z dnia 27 maja 1999 r., uchwa³¹
Nr 251/XXIX/01 z dnia 1 marca 2001 r., uchwa³¹ Nr 280/
XXXIII/01 z dnia 28 czerwca 2001 r. oraz uchwa³¹ Nr 306/
XXXVI/01 z dnia 30 sierpnia 2001 r.

2.

3.

4.

5.

6.

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Malborka.

7.

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Malborka
T. Wony
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr 57/VIII/03
Rady Miasta Malborka
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
ZASADY SPRZEDA¯Y LOKALI MIESZKALNYCH
W przypadku zbywania lokali mieszkalnych stosuje siê
nastêpuj¹ce kryteria:
1) sprzeda¿y podlegaj¹ wszystkie lokale mieszkalne stanowi¹ce w³asnoæ gminy za wyj¹tkiem:

8.
9.

10.

11.

 lokali znajduj¹cych siê w budynkach po³o¿onych
niezgodnie z obowi¹zuj¹cym planem zagospodarowania przestrzennego miasta,
 lokali znajduj¹cych siê w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.
Lokale mieszkalne w domach przeznaczonych do napraw g³ównych i remontów kapitalnych mog¹ byæ
sprzedane pod warunkiem zgodnoci lokalizacji budynków z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i wykupienia lokali mieszkalnych
przez wszystkich najemców.
Burmistrz Miasta mo¿e dokonaæ sprzeda¿y budynku
mieszkalnego w drodze przetargu, je¿eli stanowi on
wy³¹czn¹ w³asnoæ gminy, po uprzednim zaoferowaniu sprzeda¿y lokali mieszkalnych jego najemcom.
Cenê sprzeda¿y lokalu okrela rzeczoznawca maj¹tkowy powo³any przez Urz¹d Miasta i nie mo¿e ona
byæ ni¿sza ni¿ ustalona przez niego. Cena wi¹¿e gminê przez okres 3 miesiêcy od dnia uzgodnienia warunków sprzeda¿y lokalu mieszkalnego
Przy sprzeda¿y lokali mieszkalnych wprowadza siê
bonifikaty w wysokoci:
 50% wartoci lokalu mieszkalnego w budynku w
zabudowie jednorodzinnej,
 70% wartoci lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, zawieraj¹cym 5 lub wiêcej mieszkañ,
 80% wartoci lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym zawieraj¹cym 2-4 mieszkañ.
Bonifikata ulega pomniejszeniu o wartoæ kaucji
mieszkaniowej podlegaj¹cej zwrotowi na rzecz najemcy.
Je¿eli w budynku wielorodzinnym o liczbie mieszkañ
2-4 nie rozpoczêto sprzeda¿y lokali, to mo¿e byæ realizowana w przypadku jednoczesnej sprzeda¿y
wszystkich mieszkañ na rzecz jego najemców.
Cena nieruchomoci gruntowej (grunt + lokal) podlega zap³acie nie póniej ni¿ do dnia zawarcia umowy
przenosz¹cej w³asnoæ lokalu.
W przypadku oddania nieruchomoci gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym w u¿ytkowanie
wieczyste ustala siê pierwsz¹ op³atê w wysokoci 25%
wartoci gruntu ustalonej przez rzeczoznawcê maj¹tkowego.
Je¿eli nabywca  najemca lokalu mieszkalnego lub
budynku mieszkalnego przed up³ywem 5 lat licz¹c od
dnia jego nabycia zby³ go, udzielona bonifikata po jej
waloryzacji podlega zwrotowi na rzecz Gminy Miasta
Malborka. Nie dotyczy to osoby bliskiej.
Je¿eli nabywca  najemca lokalu mieszkalnego lub
budynku mieszkalnego dokona³ jego zamiany na inny
lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny, Burmistrz
Miasta Malborka po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady
Miasta mo¿e odst¹piæ od egzekwowania zwrotu udzielonej bonifikaty.
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12. Sprzeda¿ zasiedlonych budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych zgodnie z warunkami okrelonymi
w punkcie 3 mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie za zgod¹
Rady Miasta.
13. Je¿eli w budynkach zosta³ sprzedany chocia¿by jeden lokal wraz z udzia³em we wspó³w³asnoci gruntu, sprzeda¿ pozosta³ych lokali nastêpuje w tej samej
formie.
a) Powy¿sze dotyczy tak¿e budynków, w których na
wniosek w³acicieli lokali prawo u¿ytkowania wieczystego gruntu przekszta³cone zosta³o w prawo
w³asnoci w trybie ustawy z dnia 4 wrzenia 1997 r.
o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego
przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo w³asnoci (Dz. U. nr 123 poz. 781 z 1997 r. ze zm.)
b) Je¿eli w budynku zosta³ sprzedany jeden lokal wraz
z udzia³em w prawie u¿ytkowania wieczystego,
sprzeda¿ pozosta³ych lokali nastêpuje w tej samej
formie.
14. Koszt wyceny lokalu mieszkalnego i gruntu dolicza siê
do ceny mieszkania.
15. Ze sprzeda¿y wg zasad okrelonych w niniejszej
uchwale wy³¹czone zostaj¹ lokale mieszkalne znajduj¹ce siê w budynkach:
 ul. Sienkiewicza 41,
 Al. Wojska Polskiego 477,
 ul. Nogatowa 95,
 ul. Grunwaldzka 12,
 ul. Grudzi¹dzka 27,
 ul. Grudzi¹dzka 27b.
16. Nie udziela siê bonifikat przy sprzeda¿y lokali w budynkach, w których przeprowadzone zosta³y remonty kapitalne w wysokoci powy¿ej 30 tys. z³ w ci¹gu
poprzednich 3 lat oraz po wejciu w ¿ycie niniejszej
uchwa³y.

1207
UCHWA£A Nr 27/V/03
Rady Miasta Malborka
z dnia 30 stycznia 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia statutu gminnej jednostki organizacyjnej o nazwie ¯³obek Miejski Szarotka w Malborku.
Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia
1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91,
poz. 408 ze zm.) oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  Rada Miasta Malborka
uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê statut ¯³obka Miejskiego Szarotka
w Malborku, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr 265/LV/94 Rady Miasta Malborka z dnia 29 marca 1994 r. w sprawie zatwierdzenia statutu ¯³obka Miejskiego Szarotka w Malborku.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Malborka
T. Wony
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr 27/V/03
Rady Miasta Malborka
z dnia 30 stycznia 2003 r.
STATUT
¯£OBKA MIEJSKIEGO SZAROTKA W MALBORKU
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1
¯³obek Miejski Szarotka w Malborku, zwany w dalszej treci ¯³obkiem, dzia³a na podstawie:
a) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki
zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.),
b) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
c) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.),
d) niniejszego statutu.
§2
1. ¯³obek jest publicznym zak³adem opieki zdrowotnej,
podleg³ym Radzie Miasta Malborka, dzia³aj¹cym jako
jednostka bud¿etowa.
2. Nazwa ¯³obka brzmi: ¯³obek Miejski Szarotka w Malborku.
§3
Siedzib¹ ¯³obka jest budynek przy ul. 17 Marca 17 w
Malborku.
§4
¯³obek obejmuje swoj¹ dzia³alnoci¹ teren miasta
Malborka.
ROZDZIA£ II
Przedmiot i zakres dzia³ania
§5
Przedmiotem dzia³ania ¯³obka jest:
1. zapewnienie opieki zdrowotnej dzieciom w wieku od
trzech miesiêcy do trzech lat i dzieciom z upoledzon¹
sprawnoci¹ ruchow¹, umys³ow¹ oraz dzieciom z zespo³ami z³ego wch³aniania, którym rodzice lub opiekunowie dziecka z powodu pracy zawodowej lub innych uzasadnionych przyczyn nie mog¹ zapewniæ jej
we w³asnym zakresie;
2. zapewnienie dzieciom przebywaj¹cym w placówce
mo¿liwoci pe³nego i prawid³owego rozwoju fizycznego oraz rozwoju osobowoci z uwzglêdnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.
§6
Zakres dzia³ania ¯³obka obejmuje:
 opiekê i fachow¹ pielêgnacjê dzieci,
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 racjonalne od¿ywianie dzieci,
 zapewnienie w³aciwych warunków higieniczno-sanitarnych,
 organizowanie zajêæ dydaktyczno-wychowawczych, zapewnienie bezpieczeñstwa,
 zapobieganie zachowaniom patologicznym,
 stworzenie warunków zbli¿onych do warunków domowych,
 rehabilitacja dzieci niepe³nosprawnych,
 prowadzenie diet specjalnych (bezlaktozowych, bezglutenowych).
ROZDZIA£ III
Organizacja zarz¹dzanie
§7
W sk³ad ¯³obka wchodz¹ nastêpuj¹ce komórki organizacyjne:
 grupy dzieciêce;
 administracja;
 zaplecze gospodarcze.
§8
1. ¯³obkiem kieruje, reprezentuje na zewn¹trz i zarz¹dza
jego mieniem kierownik, którego zatrudnia i zwalnia
ustawowo uprawniony organ Gminy Miejskiej Malbork.
2. Czynnoci z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy wobec kierownika ¯³obka wykonuje Burmistrz Miasta Malborka.
3. W sprawach zwyk³ego zarz¹du kierownik ¯³obka dzia³a jednoosobowo na podstawie pe³nomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Malborka.
4. Kierownikowi ¯³obka mog¹ byæ udzielane przez Burmistrza Miasta Malborka odrêbne pe³nomocnictwa w
zakresie czynnoci przekraczaj¹cych zwyk³y zarz¹d.
5. Kierownik ponosi odpowiedzialnoæ za ca³okszta³t dzia³alnoci ¯³obka, w tym za prawid³owoæ gospodarki
finansowej oraz rozlicza siê ze swojej dzia³alnoci przed
Burmistrzem Miasta Malborka.
§9
Pracownicy ¯³obka s¹ pracownikami samorz¹dowymi
i podlegaj¹ bezporednio jego kierownikowi, który wykonuje w imieniu pracodawcy wszystkie niezbêdne czynnoci z zakresu prawa pracy.
§ 10
Szczegó³owe zasady organizacji i funkcjonowania ¯³obka okrela regulamin pracy sporz¹dzony przez kierownika i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Malborka.
ROZDZIA£ IV
Mienie ¯³obka
§ 12
1. Mienie ¯³obka jest mieniem komunalnym, stanowi¹cym w³asnoæ Gminy Miejskiej Malbork.
2. ¯³obek gospodaruje powierzonym mieniem zgodnie z
przepisami ustawy o samorz¹dzie gminnym oraz ustawy o gospodarce nieruchomociami i zapewnia jego
nale¿yt¹ ochronê, jak równie¿ w³aciwe wykorzystanie.

ROZDZIA£ V
Gospodarka finansowa
§ 13
1. ¯³obek jest jednostk¹ bud¿etow¹, której gospodarka
finansowa prowadzona jest na zasadach okrelonych
w przepisach ustawy o finansach publicznych.
2. Podstaw¹ gospodarki finansowej ¯³obka jest roczny
plan finansowy, zatwierdzony przez Burmistrza Miasta
Malborka.
3. ¯³obek pokrywa swoje wydatki bezporednio z bud¿etu, a pobrane dochody odprowadzane s¹ na rachunek
bud¿etu Miasta Malborka.
§ 14
1. Dochody ¯³obka stanowi¹:
 dotacje z bud¿etu Miasta Malborka,
 odp³atnoæ za us³ugi wiadczone w ramach statutowej dzia³alnoci,
 darowizny od instytucji, osób fizycznych i prawnych,
 inne dochody uzyskane w sposób prawem przewidziany.
2. Dochody przeznacza siê w ca³oci na finansowanie
dzia³alnoci ¯³obka.
§ 15
Odrêbne przepisy okrelaj¹ zasady dotycz¹ce:
1) planowania i sprawozdawczoci statystycznej,
2) finansowania i rozliczania z bud¿etem miasta,
3) wynagrodzenia pracowników,
4) warunków sanitarno-technicznych ¯³obka,
5) spraw bhp i p.po¿.
§ 16
1. Bie¿¹c¹ kontrolê prawid³owoci gospodarki finansowej ¯³obka sprawuj¹ Burmistrz Miasta Malborka oraz
Skarbnik.
2. Za dyscyplinê bud¿etow¹ jest odpowiedzialny bezporednio Kierownik ¯³obka.
ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
§ 17
¯³obek u¿ywa pieczêci pod³u¿nej o treci:
¯£OBEK MIEJSKI SZAROTKA 82-200 Malbork ul. 17
Marca 17.
§ 18
Zmiany niniejszego statutu nastêpuj¹ w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

1208
UCHWA£A Nr VI/126/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 10 marca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 58/2, 58/3, 58/4
we wsi Miszewko, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,
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Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz
zgodnie z art. 10, art. 11, art. 18, art. 26, art. 28 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139; zm.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r.
Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115,
poz. 1229, Nr 154, poz. 1804 z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
Nr 130, poz. 1112, Nr 25 poz. 253) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o nastêpuj¹cej treci:
1. Obszar dzia³ek nr 58/2, 58/3, 58/4 we wsi Miszewko, w
gminie ¯ukowo, stanowi¹cy dotychczas teren upraw
polowych przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z funkcja us³ugow¹.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN,U  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z funkcja us³ugow¹:
a) wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji (do 11,0 m
od poziomu terenu do kalenicy),
b) dopuszcza siê sytuowanie wolno stoj¹cych budynków gospodarczo-gara¿owych w tylnej czêci dzia³ki  wysokoæ zabudowy budynków gospodarczogara¿owych do 1 kondygnacji (do 5,0 m od poziomu terenu do kalenicy),
c) poziom posadzki parteru maks. 0,8 m nad poziomem
terenu w miejscu, gdzie rzêdna terenu jest najwy¿sza,
d) powierzchnia zabudowy  do 30% powierzchni dzia³ki,
e) dachy dwu lub wielospadowe (nachylenie 22  35°
lub 45  50°),
f) minimalna wielkoæ powierzchni dzia³ki  900 m2,
g) minimalna szerokoæ dzia³ki  23 m,
h) linie proponowanego podzia³u na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu,
i) architektura nawi¹zuj¹ca do form regionalnych,
j) uci¹¿liwoæ zwi¹zana z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ musi siê zawieraæ w granicach dzia³ki,
k) obiekty przeznaczone na pobyt ludzi znajduj¹ce siê
w zasiêgu prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej
winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed jej negatywnym wp³ywem,
l) na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹ (30%
powierzchni ogólnej dzia³ki),
m) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6 m od KW i KD1.
KW  projektowana droga wewnêtrzna o szer. 8 m w
liniach rozgraniczaj¹cych.
KD1  poszerzenie istniej¹cej drogi dojazdowej (szer.
poszerzenia 2,5 m).
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do projektowanej zbiorczej kanalizacji sanitarnej, do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê stosowanie szczelnych, monolitycznych zbiorników bezodp³ywowych, regularnie opró¿nianych
przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo, po pod³¹cze-
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niu do zbiorczej kanalizacji sanitarnej zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ,
c) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych: powierzchniowo do gruntu w
granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg, placów i parkingów przez separatory ropopochodnych
i piaskowniki do gruntu lub wód powierzchniowych
(je¿eli zwierciad³o wód podziemnych znajduje siê co
najmniej 1,5 m poni¿ej poziomu wprowadzania cieków), osady z separatorów ropopochodnych i piaskowników musz¹ byæ odbierane i unieszkodliwiane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo posiadaj¹ce odpowiednie urz¹dzenia i koncesje,
d) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego,
e) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci NN zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez
u¿ytkownika sieci,
f) zaopatrzenie w ciep³o  rozwi¹zania indywidualne z
preferencj¹ wykorzystania gazu i oleju z nisk¹ zawartoci¹ siarki,
g) usuwanie odpadów sta³ych  do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych na wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê, odpady
technologiczne i poprodukcyjne winny byæ segregowane w miejscach ich powstawania wed³ug grup
asortymentowych i zagospodarowywane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd z istniej¹cej drogi dojazdowej i z projektowanej drogi wewnêtrznej.
5. Ustalenia inne:
a) przedmiotowy obszar le¿y w obrêbie zewnêtrznego
terenu ochrony poredniej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn z rzeki Raduni i obowi¹zuj¹ na nim
zakazy i nakazy w zakresie u¿ytkowania terenu i zasad gospodarki ciekowej okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z 6 sierpnia 1993 r.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego w
§ 1, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej (scalonej) w skali 1:500, na której oznaczono:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) proponowany podzia³ na dzia³ki budowlane,
5) zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z funkcja
us³ugow¹,
6) projektowan¹ drogê wewnêtrzn¹,
7) poszerzenie istniej¹cej drogi dojazdowej.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z funkcja
us³ugow¹ na 30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
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og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionej w § 1 zmiany wprowadzonej do niego
niniejsz¹ uchwa³¹.
§5
Traci moc Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy ¯ukowo zatwierdzony Uchwa³¹
Rady Gminy w ¯ukowie Nr XVIII/99/91 z dnia 19 grudnia
1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 2, poz. 6 z 1992 r.) z pón.
zm.  we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

1209
UCHWA£A Nr V/36/03
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 14 marca 2003 r.
w sprawie zmiany wysokoci op³at za korzystanie z
Gminnych Przedszkoli Publicznych.
Na podstawie art. 14 ust 5 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329
z pón. zm.) oraz art. 40 ust 1 i 41 ust 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê odp³atnoæ za 1 miesi¹c korzystania z przedszkola w nastêpuj¹cej wysokoci:
1. Publiczne Przedszkole Gminne Nr 1 w Skarszewach 
148,30.
2. Publiczne Przedszkole Gminne Nr 2 w Skarszewach 
145,30:
a) dla dzieci przebywaj¹cych 6 godzin w przedszkolu i
korzystaj¹cych z posi³ku  61,40.
§2
Wysokoæ stawek wyliczono w oparciu o kalkulacje
kosztów wy¿ywienia w przedszkolach, stanowi¹ce za³¹czniki nr 1  2 do uchwa³y.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Skarszewy.

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie nie wczeniej ni¿ po up³ywie
14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z pocz¹tkiem miesi¹ca kalendarzowego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Skarszewach
A. Flis
Skarszewy, 2003.01.27.
Za³¹cznik Nr 1
KALKULACJA
kosztów utrzymania dziecka w Publicznym Przedszkolu Gminnym Nr 1 w Skarszewach opracowana zgodnie
z uchwa³¹ RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH Nr XIX/
112/96 z dnia 9.03.1996 r. w sprawie ustalenia zasad pobierania op³at za korzystanie z przedszkoli gminnych.
I. Rzeczywiste koszty IV kwarta³u 2002 r., jako podstawa
do naliczania odp³atnoci.
II. Liczba dzieci zapisanych do przedszkola na pobyt ca³odzienny
44
Liczba dzieci zapisanych do przedszkola na pobyt ...
godzinny 
Iloæ oddzia³ów na pobyt ca³odzienny
3
III.Koszt utrzymania ponad minimum programowe
(podstawy programowe )
(§ 1 uchwa³y XL/232/98)
1. Kwartalne wydatki rzeczowe w § § 4210-4410 (bez
wy¿ywienia i remontów kapitalnych,
Koszt np. ogrzewania, rednia z okresu rocznego) 
4.856,z tego:
1.2.1/3 miesiêczne wydatki rzeczowe  1.619,1.3.9/19 miesiêczne wydatki rzeczowe ponad minimum programowe  767,767,- x 12 miesiêcy: 10 miesiêcy =  920,(w okresie wakacyjnym z przedszkoli objêtych
odp³atnoci¹ korzysta mniej ni¿ 10 dzieci, co stanowi 5% dzieci zapisanych do przedszkola na
pobyt ca³odzienny.
W zwi¹zku z powy¿szym zachodzi koniecznoæ
roz³o¿enia kosztów utrzymania przedszkoli na 10
m-cy)
2. Kwartalne p³ace:
a) kwartalne p³ace nauczycieli § § 4010 i 4040 etaty
6  34.609,b) kwartalne p³ace obs³ugi i administracji
§ 4010 i 4040
etaty 3,5  12.613,(z wy³¹czeniem p³ac nauczycieli i wonych obs³uguj¹cych klasy 0 realizuj¹cych tylko minimum
programowe tzw. 5 godzin dziennie)
c) pochodne funduszu p³ac § 4110,4120,4440 
12.278,RAZEM: 59.500,Z tego:
1/33  miesiêczne p³ace z pochodnymi  19.833,9/19 miesiêczne p³ace z pochodnymi ponad minimum programowe  9.395,-

Poz. 1209

 3285 

3. Miesiêczne p³ace z pochodnymi ponad minimum
programowe
9.395,- x 12 m-cy: 10 m-cy  11.274, uzasadnienie jak w pkt III 1.3 kalkulacji
4. Miesiêczne wydatki rzeczowe ponad minimum programowe  920,5. Miesiêczny koszt utrzymania 1 dziecka ponad minimum programowe
(pkt 3 + 4) 12.194,-: liczbê dzieci 44 =  277,6. Czêciowa odp³atnoæ za zajêcia opiekuñczo-wychowawcze w czasie przekraczaj¹cym 5 godzin
dziennie
Rzeczywisty koszt prowadzenia zajêæ z pkt 5 x 20%
= 55,IV. Koszt przygotowania posi³ków (§ 1 uchwa³y XXXI/177/
97).
1. Kwartalne p³ace § § 4010 i 4040:
 kucharka etaty 1 - 4.422, pomoc kucharki 1  1.896, intendent 0,5  2.504,2. Pochodne funduszu p³ac § 4110,4120 i 4440 
2.205,P³ace i pochodne od p³ac pracowników zaanga¿owanych do przygotowania posi³ków
RAZEM: 11.027,Z tego:
3.1/3  miesiêczny koszt przygotowania posi³ków 
3.676,4. Miesiêczny koszt przygotowania posi³ków przypadaj¹cych na 1 dziecko
Pkt 3 3.676,- x 12 m-cy: 10 m-cy =  4.411,44 dzieci =  100,(uzasadnienie podobnie jak w pkt III kalkulacji)
5. Czêciowa odp³atnoæ za przygotowanie posi³ków
pkt 4
100,- x 45% =  45,V. Odp³atnoæ za wy¿ywienie.
100% kosztów surowca zu¿ytego do przyrz¹dzania posi³ków, tj.:
a) stawka ¿ywieniowa 2,30 x 21 dni =  48,30
VI. Odp³atnoæ rodziców za przedszkole.
1. Koszt utrzymania ponad minimum programowe
pkt III  6 kalkulacji  55,2. Koszt przygotowania posi³ków
pkt IV  4 kalkulacji  45,RAZEM: 100,3. odp³atnoæ za wy¿ywienie (pkt V kalkulacji)  48,30
Miesiêczna odp³atnoæ rodziców od 01.03.2003 r. do
31.08.2003 r.
wynosi: 148,30
Sporz¹dzi³:
G³ówny ksiêgowy:

Dyrektor:
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Za³¹cznik Nr 2
KALKULACJA

kosztów utrzymania dziecka w Publicznym Przedszkolu Gminnym Nr 2 w Skarszewach opracowana zgodnie
z uchwa³¹ RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH Nr XIX/
112/96 z dnia 9.03.1996 r. w sprawie ustalenia zasad pobierania op³at za korzystanie z przedszkoli gminnych.
VII. Rzeczywiste koszty IV kwarta³u 2003 r., jako podstawa do naliczania odp³atnoci.
VIII. Liczba dzieci zapisanych do przedszkola na pobyt
ca³odzienny
36
Liczba dzieci zapisanych do przedszkola na pobyt
6 godzinny
22
Iloæ oddzia³ów na pobyt ca³odzienny
2
IX. Koszt utrzymania ponad minimum programowe
(podstawy programowe )
(§ 1 uchwa³y XL/232/98)
7. Kwartalne wydatki rzeczowe w § § 4210  4410 (bez
wy¿ywienia i remontów kapitalnych,
Koszt np. ogrzewania, rednia z okresu rocznego)
 12.130,Z tego:
1.2.1/3 miesiêczne wydatki rzeczowe  4.043,7.3.9/19 miesiêczne wydatki rzeczowe ponad minimum programowe  1.915,1.915,- x 12 miesiêcy: 10 miesiêcy =  2.298,(w okresie wakacyjnym z przedszkoli objêtych odp³atnoci¹ korzysta mniej ni¿ 10 dzieci, co stanowi
5% dzieci zapisanych do przedszkola na pobyt ca³odzienny.
W zwi¹zku z powy¿szym zachodzi koniecznoæ roz³o¿enia kosztów utrzymania przedszkoli na 10 mcy)
8. Kwartalne p³ace
a) kwartalne p³ace nauczycieli § § 4010 i 4040 etaty 5  29.442,b) kwartalne p³ace obs³ugi i administracji
§ 4010 i 4040 etaty 3  10.644,(z wy³¹czeniem p³ac nauczycieli i wonych obs³uguj¹cych klasy 0 realizuj¹cych tylko minimum programowe tzw. 5 godzin dziennie)
c) pochodne funduszu p³ac § 4110,4120, 4440 
10.440,RAZEM: 50.526,Z tego:
1/3  miesiêczne p³ace z pochodnymi  16.842,9/19 miesiêczne p³ace z pochodnymi ponad minimum programowe  7.978,9. Miesiêczne p³ace z pochodnymi ponad minimum
programowe
7.978,- x 12 m-cy: 10 m-cy  9.574, uzasadnienie jak w pkt III 1.3 kalkulacji
10. Miesiêczne wydatki rzeczowe ponad minimum programowe  2.298,11. Miesiêczny koszt utrzymania 1 dziecka ponad minimum programowe (pkt 3 + 4) 11.872,-: liczbê
dzieci 41 =  290,-
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12. Czêciowa odp³atnoæ za zajêcia opiekuñczo-wychowawcze w czasie przekraczaj¹cym 5 godzin
dziennie
Rzeczywisty koszt prowadzenia zajêæ z pkt 5 x 20%
= 58,X. Koszt przygotowania posi³ków (§ 1 uchwa³y XXXI/177/
97)
2. Kwartalne p³ace § § 4010 i 4040:
 kucharka etaty 1 - 3.529, pomoc kucharki 1  3.129, intendent 0,5  2.504,2. Pochodne funduszu p³ac § 4110,4120,4440  2.274,P³ace i pochodne od p³ac pracowników zaanga¿owanych do przygotowania posi³ków
RAZEM: 11.436,Z tego:
3. 1/3  miesiêczny koszt przygotowania posi³ków 
3.812,6. Miesiêczny koszt przygotowania posi³ków przypadaj¹cych na 1 dziecko
Pkt 3 3.812,- x 12 m-cy: 10 m-cy =  4.574,36 + 17 = 53 dzieci =  86,(uzasadnienie podobnie jak w pkt III kalkulacji)
7. Czêciowa odp³atnoæ za przygotowanie posi³ków
pkt 4
86,- x 45% =  39,XI. Odp³atnoæ za wy¿ywienie.
100% kosztów surowca zu¿ytego do przyrz¹dzania
posi³ków, tj.:
a) stawka ¿ywieniowa 2,30 x 21 dni =  48,30
b) stawka ¿ywieniowa 1,40 x 21 dni =  29,40
XII. Odp³atnoæ rodziców za przedszkole.
3. Koszt utrzymania ponad minimum programowe
pkt III  6 kalkulacji  58,4. Koszt przygotowania posi³ków
pkt IV  4 kalkulacji  39,RAZEM: 97,3. odp³atnoæ za wy¿ywienie (pkt V kalkulacji)  48,30
Miesiêczna odp³atnoæ rodziców od 01.03.2003 r.
do 31.08.2003 r.
wynosi: 145,30
VI a) odp³atnoæ rodziców za przedszkole  1 h
1) koszt utrzymania dziecka ponad minimum programowe  1 h 13,00
2) koszt przygotowania posi³ku (obiad) 19,00
Razem: 1 + 2
32,00
3) odp³atnoæ za wy¿ywienie (pkt Vb kalkulacji 29,40
miesiêczna odp³atnoæ rodziców od 1.09.2002. do
28.02.2003. wynosi: 61,40
Sporz¹dzi³:
G³ówny ksiêgowy:
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1210
UCHWA£A Nr VI/47/03
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 24 marca 2003 r.
w sprawie okrelenia zasad zwrotu wydatków za do¿ywianie uczniów w szko³ach.
Na podstawie art. 34 ust. 1 w zwi¹zku z art. 16 ust. 3
ustawy z dnia 29 listopada1990 r. o pomocy spo³ecznej
(Dz. U. z 1998 r. Nr 64 poz. 414 z pón. zm.) § 2 ust. 2
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003 r.
w sprawie szczegó³owych zasad i trybu udzielania pomocy w do¿ywianiu uczniów w 2003 r. (Dz. U. Nr 13 poz. 133)
oraz art. 1ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm) Rada Miejska uchwala,
co nastêpuje:
§1
wiadczenia z pomocy spo³ecznej przyznawane
uczniom w okresie nauki w szkole mog¹ byæ przyznawane nieodp³atnie, je¿eli dochód w rodzinie ucznia nie przekracza 200% kryterium dochodowego okrelonego zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy
spo³ecznej (Dz. U. 1998 r. Nr 64 poz. 414 z po. zm.).
§2
W przypadku, gdy dochód w rodzinie ucznia przekracza 200% kryterium dochodowego okrelonego zgodnie
z art. 4 ustawy o pomocy spo³ecznej pomoc w formie
posi³ku mo¿e odbyæ siê na nastêpuj¹cych zasadach zwrotu przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka:
 od 201%  250% kryterium dochodowego  50%
zwrotu,
 powy¿ej 251% kryterium dochodowego  100%
zwrotu.
§3
W szczególnie uzasadnionych przypadkach (bior¹c pod
uwagê trudn¹ sytuacjê socjalno-bytow¹ i materialn¹ w
rodzinie ucznia) na podstawie wniosku z³o¿onego przez
osobê zobowi¹zan¹ do zwrotu lub na wniosek pedagoga
szkolnego albo pracownika socjalnego mo¿na odst¹piæ
od ¿¹dania zwrotu wydatków.
§4
Przyznanie pomocy w formie posi³ku, ze szczególnym
uwzglêdnieniem gor¹cego posi³ku, nastêpuje na wniosek rodziców, opiekunów prawnych, pedagoga szkolnego, pracownika socjalnego lub innej osoby posiadaj¹cej
informacje o uczniu wymagaj¹cym pomocy w takiej formie.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Gminnemu Orodkowi Pomocy Spo³ecznej w Skarszewach.

Dyrektor:

§6
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Skarszewach
A. Flis
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1211
UCHWA£A Nr XLI/347/02
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 12 wrzenia 2002 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Orodka Obs³ugi
Szkó³ i Przedszkoli  w zakresie sposobu finansowania
Szkolnego Zwi¹zku Sportowego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) uchwala siê co nastêpuje:
§1
1. W § 3 ust 2 Statutu Gminnego Orodka Obs³ugi Szkó³
i Przedszkoli w Skarszewach, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr IX/67/95 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia
29 kwietnia 1995 r. (zmiany uchwa³a Nr XXIX/111/96
Rady Miejskiej z dnia 9 marca 1996 r., uchwa³a Nr XXVII/
154/96 Rady Miejskiej z dnia 9 listopada 1996 r., uchwa³a Nr XIII/145/2000 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia
28 marca 2000 r.) w § 3 ust 2 skrela siê s³owa w tym
Szkolnego Zwi¹zku Sportowego.
2. § 3 ust 2 Statutu otrzymuje brzmienie:
Gminny Orodek Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli w Skarszewach realizuje zadania w zakresie us³ug transportowych, remontowo  budowlanych, poligraficznych
i innych oraz sportu szkolnego, turystyki i wypoczynku dzieci i m³odzie¿y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 2 tygodni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Skarszewach
A. Flis

1212
UCHWA£A Nr VII/143/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 27 marca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Che³m  rejon ulic Madaliñskiego i Marii Ludwiki 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  rejon ulic Madaliñskiego i Marii Lu-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

dwiki w miecie Gdañsku obejmuj¹cy obszar o powierzchni 1,18 ha ograniczony:
 granic¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trasy P-P w miecie Gdañsku,
 wschodni¹ granic¹ dzia³ek przy ulicy Marii Ludwiki
1-13
jak na rysunku planu.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 3 tereny (oznaczone symbolami trzycyfrowymi od 001 do
003) wydzielone 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  zabudowa mieszkaniowa ekstensywna: domy wolno stoj¹ce jedno- lub dwumieszkaniowe na jednej dzia³ce.
22  zabudowa mieszkaniowa ekstensywna  domy
mieszkalne do 4 mieszkañ dostêpnych z jednej klatki
schodowej.
23  zabudowa mieszkaniowa  wszystkie formy,
24  zabudowa mieszkaniowa intensywna  domy
mieszkalne powy¿ej 4 mieszkañ dostêpnych z jednej
klatki schodowej.
W terenach mieszkaniowych dopuszcza siê:
1) us³ugi spe³niaj¹ce równoczenie poni¿sze warunki:
a) brak kolizji z funkcj¹ mieszkaniow¹,
b) mieszcz¹ce siê w lokalach u¿ytkowych do 100 m2
powierzchni u¿ytkowej,
c) dysponuj¹cych odrêbnym wejciem z zewn¹trz
lub wejciem z zewn¹trz wspólnym z najwy¿ej jednym mieszkaniem.
2) wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyjne z funkcj¹ mieszkaniow¹, np.: schronisko socjalne, internat, dom studencki, dom rencistów, dom
zakonny, dom dziecka, z wy³¹czeniem obiektów hotelarskich.
3) zieleñ z zakresu strefy 64.
W terenach mieszkaniowych wyklucza siê stacje przekanikowe telefonii komórkowej.
31  zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa zawieraj¹ca
wybrane strefy mieszkaniowe: 21, 22 lub 23 i us³ugowe: 33 lub 34. W planie mo¿na ustaliæ proporcjê miedzy funkcj¹ mieszkaniow¹ a us³ugow¹.
33  us³ugi, z wy³¹czeniem:
1) rzemios³a produkcyjnego,
2) stacji paliw,
3) warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych,
4) stacji obs³ugi samochodów ciê¿arowych i autobusów.
Dopuszcza siê:
1) parkingi i gara¿e dla samochodów osobowych,
2) salony samochodowe (z serwisem),
3) ma³e hurtownie do 2000 m2 powierzchni,
4) budynki zamieszkania zbiorowego,
5) mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

34  us³ugi z zieleni¹ towarzysz¹c¹ zawieraj¹ca strefê
33 i - na co najmniej 70% powierzchni dzia³ki  strefê 62.
W terenach us³ugowych i mieszkaniowo-us³ugowych
dopuszcza siê zieleñ z zakresu strefy 64.
64  zieleñ krajobrazowo-ekologiczna: np.: zbiorniki
wodne (za wyj¹tkiem retencyjnych), drobne cieki wraz
z zieleni¹ przywodn¹, miêdzywala, tereny podmok³e,
¿arnowczyska, zieleñ na skarpach, naturalne zadrzewienia i zakrzewienia.
81  ulice lokalne, ulice dojazdowe
W terenach transportu drogowego dopuszcza siê
obiekty stanowi¹ce tradycyjne wyposa¿enie ulic, np.:
kioski z pras¹, punkty sprzeda¿y biletów, budki telefoniczne, wiaty przystankowe, noniki reklamowe.
§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) mieszkanie integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹  lokal lub dom mieszkalny

Lp.

Rodzaj funkcji

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Poz. 1212
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w³aciciela podmiotu gospodarczego, stró¿a lub
technologa, jeli dzia³alnoæ wymaga ca³odobowego nadzoru technologicznego, na dzia³ce wspólnej
z obiektem gospodarczym.
3) 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.
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. Obiekty budowlane po³o¿one w otoczeniu Portu Lotniczego Gdañsk Trójmiasto, powinny spe³niaæ warunki, okrelone w przepisach szczególnych.
§4
1. Ustala siê wskaniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

Podstawa
odniesienia

Wskaniki miejsc postojowych
Obszary ekstensywnej zabudowy miejskiej
Strefa nieograniczonego parkowania

2

3

4

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

1 mieszkanie
1 mieszkanie
10 ³ó¿ek
1 pokój

MIN 2
MIN 1
MIN 6
1,2

15 ³ó¿ek

MIN 1,3

1000 m2
pow. sprzeda¿owej

MIN 25

7.

Targowiska, hale targowe

8.

Restauracje, kawiarnie, bary

9.

Biura, urzêdy, poczty, banki

10.

Przychodnie, gabinety lekarskie,
kancelarie adwokackie

11.

Kocio³y, kaplice

12.

Domy parafialne, domy kultury

13.

Kina, teatry

14.

Hale widowiskowe i widowiskowo sportowe, stadiony

15.

Obiekty muzealne i wystawowe

16.

Szko³y podstawowe i gimnazja

17.

Szko³y rednie

18.

Szko³y wy¿sze, obiekty dydaktyczne

19.
20.

1000 m2
pow. ca³kowitej
100 miejsc
konsumpcyjnych
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2 pow.
u¿ytkowej
1000 m2 pow.
u¿ytkowej
100 miejsc
siedz¹cych
100 miejsc
siedz¹cych
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1 pomieszczenie
do nauczania
1 pomieszczenie
do nauczania

MIN 25
MIN 24
MIN 30
MIN 30
MIN 12
MIN 8
MIN 22
MIN 16
MIN 20 +0,3 m.p. dla autokaru
MIN 1,5
MIN 1,5

10 studentów

MIN 1,5

Przedszkola, wietlice

1 oddzia³

MIN 3

Szpitale, kliniki

10 ³ó¿ek

MIN 6

Dziennik Urzêdowy
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21.

Rzemios³o us³ugowe

22.

Baseny p³ywackie, si³ownia, inne
ma³e obiekty sportu i rekreacji

23.

K¹pieliska

24.

Korty tenisowe (bez miejsc dla
widzów)

100 m2
pow. u¿ytkowej
100 m2
pow. u¿ytkowej
100 m2 terenu
zagospodarowanego

MIN 10

1 kort

MIN 2

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powy¿sze wskaniki stosuje siê odpowiednio.
§5
Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce:
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO CHE£M  REJON ULIC
MADALIÑSKIEGO I MARII LUDWIKI
Nr EW. PLANU 1733
1. KARTA TERENU NUMER 001
2. POWIERZCHNIA 0,34 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 31
zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
1) ma³e hurtownie do 2000 m² powierzchni,
2) salony samochodowe z serwisem,
3) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m²,
4) szpitale,
5) hale targowe, targowiska
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
nie ustala siê,
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy,  minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 1,0,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  30%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
nie ustala siê,
4) wielkoæ dzia³ki  minimalna 200 m² maksymalna:
nie ustala siê
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala
siê.
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy  nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy,  minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 12 m,
3) formy zabudowy  nie ustala siê,
4) kszta³t dachu  nie ustala siê.
8. PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  od ulicy 003-81 i ulicy Madaliñskiego  poza granicami planu,
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych  do kanalizacji
deszczowej,

MIN 3

MIN 2

5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami  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
dopuszczalny poziom ha³asu w rodowisku jak dla
zabudowy mieszkaniowej
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
1) istniej¹cy gazoci¹g niskiego cinienia Æ 150 mm,
2) istniej¹cy wodoci¹g Æ 250 mm.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
od istniej¹cego gazoci¹gu Æ 150 mm zachowaæ odleg³oci zgodnie z przepisami,
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
nie ustala siê
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej,
2) zaleca siê od istniej¹cego wodoci¹gu Æ 250 mm
zachowaæ odleg³oæ zabudowy 5,0 m,
3) zaleca siê zachowanie istniej¹cego drzewostanu
oznaczonego na rysunku planu.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO CHE£M  REJON ULIC
MADALIÑSKIEGO I MARII LUDWIKI
Nr EW. PLANU 1733
1. KARTA TERENU NUMER 002
2. POWIERZCHNIA 0,74 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 31
zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2
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5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy, -minimalna:nie ustala siê,
maksymalna: 2,0,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  30%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
nie ustala siê,
4) wielkoæ dzia³ki  nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala siê.
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy  nieprzekraczalne jak na rysunku
planu,
2) wysokoæ zabudowy,  minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 18 m,
3) formy zabudowy  nie ustala siê,
4) kszta³t dachu  nie ustala siê.
8. PARKINGI
jak w § 4 uchwa³y
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa  od ulicy 003-81 i ulicy Madaliñskiego  poza granicami planu,
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych  do kanalizacji
deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
8) gospodarka odpadami  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
dopuszczalny poziom ha³asu w rodowisku jak dla
zabudowy mieszkaniowej
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
domniemane zanieczyszczenie pod³o¿a przez istniej¹ce schronisko zwierz¹t
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
nie ustala siê

Poz. 1212

18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej,
2) zaleca siê zagospodarowanie terenu w sposób zintegrowany z terenem nr 008-31 miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Trasy P-P, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXXV/1152/2001 z 21.06.2001
r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 63, z 04.08.2001 r., poz. 717)
3) zaleca siê zachowanie istniej¹cego drzewostanu
oznaczonego na rysunku planu.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO CHE£M  REJON ULIC
MADALIÑSKIEGO I MARII LUDWIKI
Nr EW. PLANU 1733
1. KARTA TERENU NUMER 003
2. POWIERZCHNIA 0,10 ha
3. NAZWA I KLASA ULICY
Nr strefy 81
ulica dojazdowa D  projektowana.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
12 m
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa  nie ustala siê,
2) szerokoæ pasa ruchu  nie ustala siê,
3) przekrój  jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych  bez ograniczeñ
5) wyposa¿enie  chodniki.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
nie ustala siê
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
nie ustala siê
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
ustala siê wykonanie dokumentacji technicznej ³¹cznie z terenem 042-81 m.p.z.p. Ujecisko I, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr LVI/751/97 Rady Miasta Gdañska z 18.12.1997 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Br 14 z dnia
06.04.1998 r., poz. 45)
14. ZALECENIA NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA
DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
nie ustala siê
§6
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Che³m rejon ulic
Madaliñskiego i Marii Ludwiki w skali 1:2000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granice planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
zasadach zagospodarowania,
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3) przeznaczenie terenów wg klasyfikacji strefowej,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy.
§7

Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Miasta Gdañska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
§8
Trac¹ moc:
1) miejscowy szczegó³owy plan zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Che³m  Stare Szkoty  Orunia
Górna zatwierdzony Uchwa³¹ Nr XX/114/91 Rady Miasta Gdañska z dnia 26 marca 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 10, poz. 86),
2) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdañska zatwierdzony Uchwa³¹ Nr XLV/
484/93 Rady Miasta Gdañska z dnia 29 czerwca 1993 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 18 z dnia 30 wrzenia 1993 r.
poz. 102),
3) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Ujecisko I zatwierdzony Uchwa³¹ Nr LVI/751/97 Rady
Miasta Gdañska z 18 grudnia 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Gd.
Nr 14 z dnia 6 kwietnia 1998 r., poz. 45).
we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 7, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

1213
UCHWA£A Nr VI/122/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 27 lutego 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu ulicy S³owackiego
w Klukowie  Rêbiechowie 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:

Dziennik Urzêdowy
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§1

Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu ulicy S³owackiego w Klukowie 
Rêbiechowie w miecie Gdañsku obejmuj¹cy obszar jak
na rysunku planu
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 16 terenów (oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od 001
do 016) 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:
33  us³ugi
administracja publiczna, us³ugi handlu detalicznego,
us³ugi kultury, us³ugi zdrowia i opieki spo³ecznej, us³ugi owiaty, us³ugi nauki, us³ugi gastronomii, us³ugi ³¹cznoci, us³ugi sportu, us³ugi turystyki i wczasów, us³ugi
rzemios³a (poza zak³adami obs³ugi samochodów,
warsztatami samochodowymi, stacjami paliw), parkingi
i gara¿owiska kubaturowe, biura instytucji komercyjnych, banki, mariny, miejsca kultu religijnego, ma³e
hurtownie o wielkoci przewozów nie przekraczaj¹cej
przewozów zwi¹zanych z handlem detalicznym, ogrody zoologiczne i miejsca pokazu zwierz¹t,
inne us³ugi na zasadzie analogii do funkcji wymienionych powy¿ej lub o analogicznym stopniu uci¹¿liwoci.
Dopuszcza siê mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
Uwaga! Us³ugi rzemios³a nie s¹ rozumiane jako dzia³alnoæ produkcyjna, ale tylko jako dzia³alnoæ us³ugowa, np.: fryzjer, szewc, tapicer, stolarz naprawiaj¹cy
meble, itp.
41  strefa produkcyjno  us³ugowo - sk³adowa
Jest to strefa umo¿liwiaj¹ca wszelk¹ dzia³alnoæ komercyjn¹ pod warunkiem, ¿e dana produkcja i zastosowane technologie uniemo¿liwiaj¹ powstanie zagro¿eñ dla
rodowiska i ¿ycia ludnoci, nawet w przypadku awarii, poza: przemys³em chemicznym, metalurgicznym,
wydobywczym, przemys³em wymagaj¹cym sk³adowania du¿ych iloci materia³ów w stanie sypkim pod go³ym niebem, produkcj¹ o znacznej skali uci¹¿liwoci
wynikaj¹cej z wielkoci produkcji, przewozów koniecznych dla tej produkcji, generacji ruchu, emisji zanieczyszczeñ oraz iloci odpadów poprodukcyjnych.
Dopuszcza siê strefê 33 plus stacje paliw, punkty naprawy samochodów, warsztaty samochodowe, sk³ady (poza nieobudowanymi sk³adami materia³ów sypkich), hurtownie, ma³e zak³ady produkcyjne, drobn¹
wytwórczoæ, przemys³ elektroniczny, produkcjê urz¹dzeñ elektrycznych i mechanicznych (poza produkcj¹
rodków produkcji i pojazdów), porty ¿eglugi pasa¿erskiej, produkcjê nieuci¹¿liw¹, produkcjê spo¿ywcz¹
(poza wielkimi zak³adami miêsnymi i przetwórstwem
ryb),
azyle dla zwierz¹t, hodowle psów, zajezdnie tramwajowe i autobusowe, tereny sk³adowania samochodów
osobowych i samochodów ciê¿arowych.
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Dopuszcza siê mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ komercyjn¹
42  przemys³
Strefa produkcji wielkotowarowej i produkcji o znacznym stopniu uci¹¿liwoci zwi¹zanej z du¿ymi przewozami, emisj¹ zanieczyszczeñ, ha³asem, znacznymi polami elektromagnetycznymi, du¿¹ iloci¹ odpadów poprodukcyjnych itd.
Dopuszcza siê wszelk¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ i produkcyjn¹ mo¿liw¹ na terenach zurbanizowanych i w
granicach administracyjnych miasta oraz funkcje z zakresu strefy 33 i 41.
Dopuszcza siê mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ komercyjn¹
53  funkcje wydzielone uci¹¿liwe
(np. oczyszczalnia cieków, elektrociep³ownia, porty lotnicze, lotniska, l¹dowiska helikopterów, cmentarze itd.)
plus dominanty funkcyjne z zakresu stref 41 i 42
62  zieleñ dostêpna
parki, lasy, skwery, zielone tereny rekreacyjne itd., elementy liniowej infrastruktury technicznej.
Dopuszcza siê funkcje zwi¹zane z obs³ug¹ u¿ytkowników jak np. wypo¿yczalnie sprzêtu turystycznego, rowerów, ma³a gastronomia, szalety, obs³uga turystyczna, ma³a architektura, dzia³alnoæ handlowa i gastronomiczna z obiektów nie wymagaj¹cych pozwolenia
na budowê, jak np. sprzeda¿ z pojazdów mechanicznych lub przenonych straganów rozstawionych tylko
na czas sprzeda¿y (wymagane pozwolenie w³aciciela
lub w³adaj¹cego terenem)
81  drogi, ulice lokalne i dojazdowe oraz publiczne
ci¹gi pieszo  jezdne
Dopuszcza siê lokalizacjê kiosków sprzedaj¹cych bilety komunikacji zbiorowej i artyku³y zwyczajowo sprzedawane w kioskach typu RUCH
82  drogi i ulice zbiorcze

Lp.
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Rodzaj funkcji

Dopuszcza siê lokalizacjê kiosków sprzedaj¹cych bilety komunikacji zbiorowej i artyku³y zwyczajowo sprzedawane w kioskach typu RUCH
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
91  torowiska
§3
1. Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni ca³kowitej wszystkich kondygnacji naziemnych po obrysie z wy³¹czeniem tarasów i balkonów do powierzchni
dzia³ki,
wysokoæ zabudowy  wysokoæ mierzona od naturalnej warstwicy terenu w najni¿szym punkcie obrysu
budynku do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury bez masztów odgromnikowych, anten
i kominów w metrach.
2. Ustalone w planie zasady podzia³u terenów na dzia³ki
nie dotycz¹ wydzieleñ geodezyjnych dla sieci i urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej.
3. Wody opadowe lub roztopowe ujête w systemy kanalizacyjne, pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczonych, wymagaj¹ oczyszczenia zgodnie z przepisami
szczególnymi.
4. Obiekty budowlane po³o¿one w otoczeniu Portu Lotniczego  Gdañsk  Trójmiasto, powinny spe³niaæ warunki okrelone w przepisach szczególnych.
§4
1. Ustala siê wskaniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

Podstawa
odniesienia

Wskaniki miejsc postojowych
Strefa nieograniczonego
parkowania

1

2

3

4

1.
2.
3.
4.

Budynki mieszkalne jednorodzinne
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
Targowiska, hale targowe

1 mieszkanie
10 ³ó¿ek
10 ³ó¿ek
1 pokój

MIN 2
MIN 2,3
MIN 6
1,2

15 ³ó¿ek

MIN 1,3

1000 m2
pow. sprzeda¿y

MIN 25

5.
6.
7.
8.

Restauracje, kawiarnie, bary

9.

Biura, urzêdy, poczty, banki

10.

Przychodnie, gabinety lekarskie,
kancelarie adwokackie

11.

Kocio³y, kaplice

12.

Domy parafialne, domy kultury

13.

Kina, teatry

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

MIN 25
MIN 24
MIN 30
MIN 30
MIN 12
MIN 8
MIN 22

5

14.

Hale widowiskowe i widowiskowosportowe, stadiony

15.

Obiekty muzealne i wystawowe

16.

Szko³y wy¿sze, obiekty dydaktyczne

17.

Place sk³adowe, hurtownie, magazyny

18.

Zak³ady przemys³owe, rzemios³o

19.
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Rzemios³o us³ugowe

100 miejsc
siedz¹cych
1000 m2
pow. u¿ytkowej
10 studentów

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

1000 m2
pow. sk³adowej

MIN 4,5

100 zatrudn.

MIN 20

2

100 m
pow. u¿ytkowej

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
ZAGOSODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
FRAGMENTU ULICY S£OWACKIEGO W KLUKOWIE 
RÊBIECHOWIE W MIECIE GDAÑSKU Nr 2705
1. NUMER TERENU 001
2. POWIERZCHNIA 0.32 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 33
Us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2,
2) szpitale i domy opieki spo³ecznej,
3) obiekty zwi¹zane ze sta³ym i wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y,
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Istniej¹ca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 15 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ul. Spadochroniarzy i z ulicy 01282, tak jak dla terenów wymienionych w pkt 17.3.b),
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê

Nie
prowadz¹ce
handlu
detalicznego

MIN 3

11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Rozwi¹zania architektoniczne i konstrukcje cian zewnêtrznych budynków mieszkalnych winny spe³niaæ
warunki zabezpieczeñ akustycznych w³aciwych dla
lokalizacji tego typu obiektów w strefie uci¹¿liwoci
ulicy S³owackiego.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obszar po³o¿ony w granicach terenu zewnêtrznego ochrony poredniej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn (decyzja Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku Nr O-V-7226/1/93 z dnia 6 sierpnia 1993 r.).
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) szpaler drzew na granicy terenu 012-82,
b) teren integralnie zwi¹zany z terenem 1.B.12. AUC,
A, ZJ miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego jednostki strukturalnej Klukowo
 Rêbiechowo w Gdañsku zatwierdzonego
uchwa³¹ Nr LXXX/596/94 Rady Miasta Gdañska
z dnia 19 kwietnia 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gdañskiego Nr 18 poz. 82 z 31 sierpnia 1994).
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
FRAGMENTU ULICY S£OWACKIEGO W KLUKOWIE 
RÊBIECHOWIE W MIECIE GDAÑSKU Nr 2705
1. NUMER TERENU 002
2. POWIERZCHNIA 5.3 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 41
Strefa produkcyjno  us³ugowo  sk³adowa, preferowane: stacje paliw, us³ugi z zakresu strefy 33, produkcja wysokich technologii.
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4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2,
2) pozosta³e ze strefy 41 nie wymienione w rubryce 3,
3) szpitale i domy opieki spo³ecznej,
4) obiekty zwi¹zane ze sta³ym i wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y,
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Istniej¹ca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0.7,
2) zasady podzia³u  dla nowych podzia³ów min.
1000 m2, maks. nie reguluje siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 15 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
W oparciu o § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ul. S³owackiego,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) zachowanie szpalerów drzew na granicach dzia³ek
nr 18 i 19 oraz nr 23 i 24,
2) zachowanie starodrzewu na dzia³ce nr 23,
3) na parkingach wiêkszych ni¿ 10 miejsc postojowych
wprowadzenie zadrzewieñ wg wskanika 1 drzewo na 5 miejsc postojowych,
4) rozwi¹zania architektoniczne i konstrukcje cian zewnêtrznych budynków mieszkalnych winny spe³niaæ warunki zabezpieczeñ akustycznych w³aciwych dla lokalizacji tego typu obiektów w strefie
uci¹¿liwoci ulicy S³owackiego.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczegól-
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nych: obszar po³o¿ony w granicach terenu zewnêtrznego ochrony poredniej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn (decyzja Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku Nr O-V-7226/
1/93 z dnia 6 sierpnia 1993 r.),
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
a) 30% powierzchni biologicznie czynnej,
b) wprowadzenie zadrzewieñ w ramach realizacji inwestycji,
c) nawierzchnia przepuszczalna wykonana z p³yt a¿urowych dla parkingów wiêkszych ni¿ 10 miejsc postojowych (jak przy budynku firmy Intel).
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
FRAGMENTU ULICY S£OWACKIEGO W KLUKOWIE 
RÊBIECHOWIE W MIECIE GDAÑSKU Nr 2705
1. NUMER TERENU 003
2. POWIERZCHNIA 0.27 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 41
Strefa produkcyjno  us³ugowo  sk³adowa, preferowane: stacje paliw, us³ugi z zakresu strefy 33, produkcja wysokich technologii.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2,
2) pozosta³e ze strefy 41nie wymienione w rubryce 3,
3) szpitale i domy opieki spo³ecznej,
4) obiekty zwi¹zane ze sta³ym i wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y,
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Istniej¹ca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  dla nowych podzia³ów min.
1000 m2, maks. nie reguluje siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 15 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
W oparciu o § 4
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ul. S³owackiego w oparciu o istniej¹ce wjazdy,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
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a) na parkingach wiêkszych ni¿ 10 miejsc postojowych
wprowadzenie zadrzewieñ wg wskanika 1 drzewo na 5 miejsc postojowych,
b) rozwi¹zania architektoniczne i konstrukcje cian zewnêtrznych budynków mieszkalnych winny spe³niaæ warunki zabezpieczeñ akustycznych w³aciwych dla lokalizacji tego typu obiektów w strefie
uci¹¿liwoci ulicy S³owackiego.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obszar po³o¿ony w granicach terenu zewnêtrznego ochrony poredniej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn (decyzja Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku Nr O-V-7226/1/93 z dnia 6 sierpnia 1993 r.),
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: teren integralnie zwi¹zany z
terenem 1.B.13.UR, UI, KS miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Klukowo-Rêbiechowo w Gdañsku zatwierdzonego uchwa³¹ nr LXXX/596/94 Rady Miasta
Gdañska z dnia 19 kwietnia 1994 r. (Dz. Urz. Woj.
Gdañskiego Nr 18 poz. 82 z 31 sierpnia 1994).

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
FRAGMENTU ULICY S£OWACKIEGO W KLUKOWIE 
RÊBIECHOWIE W MIECIE GDAÑSKU Nr 2705
1. NUMER TERENU 004
2. POWIERZCHNIA 0.34 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 41
Strefa produkcyjno  us³ugowo  sk³adowa, preferowane: us³ugi z zakresu strefy 33, produkcja wysokich
technologii.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2,
2) pozosta³e ze strefy 41 nie wymienione w rubryce 3,
3) szpitale i domy opieki spo³ecznej,
4) obiekty zwi¹zane ze sta³ym i wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y,
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Istniej¹ca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  dla nowych podzia³ów min.
1000 m2, maks. nie reguluje siê,

7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3) wysokoæ zabudowy  do 15 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
PARKINGI
Zgodnie z § 4
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ul. S³owackiego w oparciu o istniej¹ce wjazdy,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Rozwi¹zania architektoniczne i konstrukcje cian zewnêtrznych budynków mieszkalnych winny spe³niaæ
warunki zabezpieczeñ akustycznych w³aciwych dla
lokalizacji tego typu obiektów w strefie uci¹¿liwoci
ulicy S³owackiego.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obszar po³o¿ony w granicach terenu zewnêtrznego ochrony poredniej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn (decyzja Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku Nr O-V-7226/1/93 z dnia 6 sierpnia 1993 r.),
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) nawierzchnia przepuszczalna wykonana z p³yt
a¿urowych dla parkingów wiêkszych ni¿ 10
miejsc (jak przy budynku firmy Intel)
b) szpaler drzew na granicy z terenem 012-82.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
FRAGMENTU ULICY S£OWACKIEGO W KLUKOWIE 
RÊBIECHOWIE W MIECIE GDAÑSKU Nr 2705
1. NUMER TERENU 005
2. POWIERZCHNIA 0.004 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Nr strefy 62
Zieleñ dostêpna  las
FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Pozosta³e ze strefy z wyj¹tkiem elementów liniowej
infrastruktury technicznej.
FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
PARKINGI
Nie ustala siê
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  nie ustala siê,
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,
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
Nie ustala siê
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) obszar po³o¿ony w granicach terenu zewnêtrznego ochrony poredniej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn (decyzja Wydzia³u
Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w
Gdañsku Nr O-V-7226/1/93 z dnia 6 sierpnia
1993 r.),
b) teren w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego (rozporz¹dzenie Wojewody
Gdañskiego nr 11/98 z dnia 14 wrzenia 1998 r.
Dz. Urz. Woj. Gdañskiego nr 59, poz. 294),
c) las ochronny (Zarz¹dzenie Nr 125 Ministra
Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych
i Lenictwa z dnia 14 kwietnia 1995 r.).
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3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
FRAGMENTU ULICY S£OWACKIEGO W KLUKOWIE 
RÊBIECHOWIE W MIECIE GDAÑSKU Nr 2705
1. NUMER TERENU 006
2. POWIERZCHNIA 0.92 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 62
Zieleñ dostêpna  las
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Pozosta³e ze strefy z wyj¹tkiem elementów liniowej
infrastruktury technicznej.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê,
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  nie ustala siê,
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,
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
Nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) obszar po³o¿ony w granicach terenu zewnêtrznego ochrony poredniej ujêcia wody po-
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wierzchniowej Straszyn (decyzja Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku
Nr O-V-7226/1/93 z dnia 6 sierpnia 1993 r.),
b) ca³oæ terenu po³o¿ona w granicach terenu zewnêtrznego ochrony poredniej ujêcia wody podziemnej
Dolina Radoci,
c) teren w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (rozporz¹dzenie Wojewody Gdañskiego nr 11/98 z dnia 14 wrzenia 1998 r. Dz. Urz. Woj.
Gdañskiego nr 59, poz. 294),
d) las ochronny (Zarz¹dzenie Nr 125 Ministra Ochrony
rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa z
dnia 14 kwietnia 1995 r.)
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
FRAGMENTU ULICY S£OWACKIEGO W KLUKOWIE 
RÊBIECHOWIE W MIECIE GDAÑSKU Nr 2705
1. NUMER TERENU 007
2. POWIERZCHNIA 0.73 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 62
Zieleñ dostêpna: las
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Pozosta³e ze strefy z wyj¹tkiem elementów liniowej
infrastruktury technicznej.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  nie ustala siê,
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,
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
Nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) czêæ obszaru po³o¿ona w granicach terenu zewnêtrznego ochrony poredniej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn (decyzja Wydzia³u
Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w
Gdañsku Nr O-V-7226/1/93 z dnia 6 sierpnia
1993 r.),
b) teren w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego.(rozporz¹dzenie Wojewody
Gdañskiego nr 11/98 z dnia 14 wrzenia 1998 r.
Dz. Urz. Woj. Gdañskiego nr 59, poz. 294),
c) las ochronny (Zarz¹dzenie Nr 125 Ministra
Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych
i Lenictwa z dnia 14 kwietnia 1995 r.).
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
FRAGMENTU ULICY S£OWACKIEGO W KLUKOWIE 
RÊBIECHOWIE W MIECIE GDAÑSKU Nr 2705
1. NUMER TERENU 008
2. POWIERZCHNIA 0.14 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 62
Zieleñ dostêpna: las
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Pozosta³e ze strefy z wyj¹tkiem elementów liniowej infrastruktury technicznej.
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  nie ustala siê,
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,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) ca³oæ terenu po³o¿ona w granicach terenu zewnêtrznego ochrony poredniej ujêcia wody
podziemnej Dolina Radoci,
b) teren w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego.(rozporz¹dzenie Wojewody
Gdañskiego nr 11/98 z dnia 14 wrzenia 1998 r.
Dz. Urz. Woj. Gdañskiego nr 59, poz. 294),
c) las ochronny (Zarz¹dzenie Nr 125 Ministra
Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych
i Lenictwa z dnia 14 kwietnia 1995 r.).
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
FRAGMENTU ULICY S£OWACKIEGO W KLUKOWIE 
RÊBIECHOWIE W MIECIE GDAÑSKU Nr 2705
1. NUMER TERENU 009
2. POWIERZCHNIA 0.11 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 41
Strefa produkcyjno  us³ugowo  sk³adowa.
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2,
2) szpitale i domy opieki spo³ecznej,
3) obiekty zwi¹zane ze sta³ym i wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y,
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Istniej¹ca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  do 15 m,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4
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9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ul. S³owackiego,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Rozwi¹zania architektoniczne i konstrukcje cian zewnêtrznych budynków mieszkalnych winny spe³niaæ
warunki zabezpieczeñ akustycznych w³aciwych dla
lokalizacji tego typu obiektów w strefie uci¹¿liwoci
ulicy S³owackiego.
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obszar po³o¿ony w granicach terenu zewnêtrznego ochrony poredniej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn (decyzja Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku Nr O-V-7226/1/93 z dnia 6 sierpnia 1993 r.),
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) nawierzchnia przepuszczalna wykonana z p³yt
a¿urowych dla parkingów wiêkszych ni¿ 10
miejsc postojowych jak przy budynku firmy Intel),
b) teren integralnie zwi¹zany z terenem 2.A.4.UR,
UH, UG miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego jednostki strukturalnej KlukowoRêbiechowo w Gdañsku zatwierdzonego uchwa³¹ nr LXXX/596/94 Rady Miasta Gdañska z dnia
19 kwietnia 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gdañskiego Nr
18 poz. 82 z 31 sierpnia 1994).
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
FRAGMENTU ULICY S£OWACKIEGO W KLUKOWIE 
RÊBIECHOWIE W MIECIE GDAÑSKU Nr 2705
1. NUMER TERENU 010
2. POWIERZCHNIA 0. 22 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 53
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Funkcje wydzielone uci¹¿liwe: port lotniczy z us³ugami towarzysz¹cymi oraz wêz³em integracyjnym
FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
Obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2
FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
Nie ustala siê
WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) zasady podzia³u  nie ustala siê,
3) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
4) proc. pokrycia dzia³ki zabudow¹  nie ustala siê,
5) linie zabudowy  nie ustala siê.
WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
Nie ustala siê
PARKINGI
Zgodnie z § 4
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ul. S³owackiego,
2) woda  z sieci wodoci¹gowej,
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej niskiego lub redniego napiêcia,
4) gaz  z sieci gazowej,
5) ogrzewanie  z niskoemisyjnych róde³ lokalnych,
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej,
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej,
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
Nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obszar po³o¿ony w granicach terenu zewnêtrznego ochrony poredniej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn (decyzja Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku Nr O-V-7226/1/93 z dnia 6 sierpnia 1993 r.),
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
FRAGMENTU ULICY S£OWACKIEGO W KLUKOWIE 
RÊBIECHOWIE W MIECIE GDAÑSKU Nr 2705
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 011
2. POWIERZCHNIA 1.08 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 83
Ulica g³ówna G2/2 dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z
tras¹ rowerow¹  ul. S³owackiego, szerokoæ pasa
ruchu  3.5 m, prêdkoæ projektowa Vp  50 km/h
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu
5. PARKINGI
Wyklucza siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) stawka procentowa 0%,
b) skrzy¿owanie z ulic¹ zbiorcz¹ Z ½  ul. Astronautów  skanalizowane.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: czêæ obszaru po³o¿ona w granicach terenu
zewnêtrznego ochrony poredniej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn (decyzja Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku Nr O-V-7226/1/93 z dnia 6 sierpnia 1993 r.),
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: zalecany przekrój drogi cie¿ki rowerowej  jednostronna dwukierunkowa.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
FRAGMENTU ULICY S£OWACKIEGO W KLUKOWIE 
RÊBIECHOWIE W MIECIE GDAÑSKU Nr 2705
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 012
2. POWIERZCHNIA 6.48 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 82
Ulica zbiorcza Z ½ jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, istniej¹ca ul. S³owackiego w czêci wschodniej, w czêci
zachodniej  ulica projektowana. Szerokoæ pasa ruchu  3.5 m, prêdkoæ projektowa Vp  50 km/h.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu
5. PARKINGI
Nie ustala siê
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6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) obustronne szpalery drzew we fragmencie projektowanym ulicy,
2) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce
a) stawka procentowa 0%,
b) przejazd przez bocznicê kolejow¹.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych obszar po³o¿ony w granicach terenu zewnêtrznego ochrony poredniej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn (decyzja Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku Nr OV-7226/1/93 z dnia 6 sierpnia 1993 r.),
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: skrzy¿owania z ulicami S³owackiego 013  81 oraz ulic¹ Spadochroniarzy
(poza planem) skanalizowane, pozosta³e zwyk³e.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
FRAGMENTU ULICY S£OWACKIEGO W KLUKOWIE 
RÊBIECHOWIE W MIECIE GDAÑSKU Nr 2705
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 013
2. POWIERZCHNIA 0.78 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
Ulica lokalna L1/2 jedna jezdnia, dwa pasy ruchu 
ul. S³owackiego. Szerokoæ pasa ruchu  3.5 m, prêdkoæ projektowa Vp  40 km/h.
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
Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa 0%.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: czêæ obszaru po³o¿ona w granicach terenu
zewnêtrznego ochrony poredniej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn (decyzja Wydzia³u Ochro-

Poz. 1213

ny rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku
Nr O-V-7226/1/93 z dnia 6 sierpnia 1993 r.),
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych: skrzy¿owanie z ulic¹ S³owackiego
012-82 skanalizowane.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
FRAGMENTU ULICY S£OWACKIEGO W KLUKOWIE 
RÊBIECHOWIE W MIECIE GDAÑSKU Nr 2705
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 014
2. POWIERZCHNIA 0.02 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
Ulica lokalna L 1/2 jedna jezdnia, dwa pasy ruchu. Szerokoæ pasa ruchu  3.0 m, prêdkoæ projektowa Vp
 30 km/h.
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) zachowanie szpaleru drzew na granicy z dzia³kami
nr 15/1 i 15/2,
2) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa 0%,
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: czêæ obszaru po³o¿ona w granicach terenu
zewnêtrznego ochrony poredniej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn (decyzja Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku Nr O-V-7226/1/93 z dnia 6 sierpnia 1993 r.),
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
FRAGMENTU ULICY S£OWACKIEGO W KLUKOWIE 
RÊBIECHOWIE W MIECIE GDAÑSKU Nr 2705
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 015
2. POWIERZCHNIA 0.02 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 81
Ulica dojazdowa D 1/2 jedna jezdnia, dwa pasy ruchu
 ul. Szybowcowa. Fragment  wlot ulicy na skrzy¿owanie z ul. S³owackiego 012-82. Szerokoæ pasa ruchu 2.5 m.
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu
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5. PARKINGI
Nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa 0%
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: czêæ obszaru po³o¿ona w granicach terenu
zewnêtrznego ochrony poredniej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn (decyzja Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku nr O-V-7226/1/93 z dnia 6 sierpnia 1993 r.),
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
FRAGMENTU ULICY S£OWACKIEGO W KLUKOWIE 
RÊBIECHOWIE W MIECIE GDAÑSKU Nr 2705
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 016
2. POWIERZCHNIA 0.6 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 91
Fragment bocznicy kolejowej do lotniska.
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
Nie ustala siê
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa 0%.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: obszar po³o¿ony w granicach terenu zewnêtrznego ochrony poredniej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn (decyzja Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku Nr O-V-7226/1/93 z dnia 6 sierpnia 1993 r.)
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
FRAGMENTU ULICY S£OWACKIEGO W KLUKOWIE 
RÊBIECHOWIE W MIECIE GDAÑSKU Nr 2705
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 017
2. POWIERZCHNIA 0.04 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
Nr strefy 91
Fragment bocznicy kolejowej do lotniska.
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
Nie ustala siê
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: stawka procentowa 0%.
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych: czêæ obszaru po³o¿ona w granicach terenu
zewnêtrznego ochrony poredniej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn (decyzja Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku Nr O-V-7226/1/93 z dnia 6 sierpnia 1993 r.).
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê.
§6
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu ulicy S³owackiego w Klukowie  Rêbiechowie w miecie
Gdañsku w skali 1:2000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granicê opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) oznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi wg klasyfikacji strefowej.
§7
Zobowi¹zuje siê Prezydenta Miasta Gdañska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoci z prawem,
2) kierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
§8
Trac¹ moc we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
jednostki strukturalnej Klukowo  Rêbiechowo w Gdañsku zatwierdzony uchwa³¹ Nr LXXX/596/94 Rady Miasta Gdañska z dnia 19 kwietnia 1994 r. (Dz. Urz. Woj.
Gd. Nr 18 poz. 82 z 31 sierpnia 1994 r.),
2) 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).

miotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
i nie dzia³aj¹cych w celu osi¹gniêcia zysków.

§9

Okrela siê tryb postêpowania o udzielenie dotacji,
sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹cych w celu osi¹gniêcia zysków jak w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 7, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

1214
UCHWA£A Nr VI/33/2003
Rady Gminy Mi³oradz
z dnia 29 kwietnia 2003 r.
w sprawie przyjêcia sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy za 2002 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr142
poz. 1591 z 2001 r. z pón. zm.) i art. 136 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155
poz. 1014 z pón. zm.) Rada Gminy Mi³oradz uchwala, co
nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê:
 sprawozdanie z wykonania planu dochodów bud¿etowych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1*,
 sprawozdanie z wykonania planu wydatków bud¿etowych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2*,
 sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków zak³adów bud¿etowych zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 3*,
 sprawozdanie z wykonania rodków specjalnych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4*,
 sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5*.
§2

Na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155
poz. 1014) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. 2001 r. nr 142 poz. 1591 z pón.
zm.) Rada Gminy Mi³oradz uchwala, co nastêpuje:
§1

§2
Okrela siê wzór wniosku o udzielenie dotacji z bud¿etu gminy Mi³oradz, który stanowi za³¹cznik Nr 2*.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Mi³oradz.
§4
Uchyla siê uchwa³ê Nr XV/86/2000 Rady Gminy Mi³oradz z dnia 29 lutego 2000 r. w sprawie wspó³pracy i udzielania dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie od 1 lipca 2003 r. po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
T. Majewski
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr VI/38/2003
Rady Gminy Mi³oradz
z dnia 29 kwietnia 2003 r.
Tryb postêpowania o udzielenie dotacji na cele
publiczne, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli
wykonywania zadania zleconego podmiotom
nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
i nie dzia³aj¹cych w celu osi¹gniêcia zysków
Tryb postêpowania o udzielenie dotacji

w sprawie okrelenia trybu postêpowania o udzielenie
dotacji na cele publiczne, sposobu jej rozliczania oraz
sposobu kontroli wykonywania zadania zleconego pod-

1. Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹ce w celu osi¹gniêcia zysku mog¹
otrzymywaæ z bud¿etu Gminy Mi³oradz dotacje na cele
publiczne zwi¹zane z realizacj¹ zadañ tej jednostki a w
szczególnoci stowarzyszenia, fundacje, zwi¹zki i kluby sportowe oraz inne podmioty spe³niaj¹ce przes³anki okrelone w art. 118 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
2. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji nastêpuje na podstawie umowy zawartej pomiêdzy Wójtem Gminy a
podmiotem, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego
za³¹cznika.
3. Umowa, o której mowa wy¿ej powinna okrelaæ:
a) szczegó³owy opis zadania i termin jego wykonania,

*) Za³¹czników Nr 1-5 nie publikuje siê.

*) Za³¹cznika Nr 2 nie publikuje siê.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu.
Przewodnicz¹cy Rady
T. Majewski

1215
UCHWA£A Nr VI/38/2003
Rady Gminy Mi³oradz
z dnia 29 kwietnia 2003 r.

Poz. 1215, 1216
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6.

7.
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b) kwotê dotacji przyznanej jednostce wykonuj¹cej
zadanie oraz tryb p³atnoci,
c) tryb kontroli wykonywania zadania,
d) sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz zasady zwrotu,
e) preliminarz wydatków  jako za³¹cznik do umowy.
4.1.Dotacji udziela siê na wniosek zainteresowanego
podmiotu z³o¿ony wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik Nr 2 niniejszej uchwa³y.
4.2.Ka¿dego roku Wójt Gminy podaje do publicznej
wiadomoci informacjê o mo¿liwoci ubiegania siê
o dotacjê z bud¿etu gminy przez podmioty spoza
sektora finansów publicznych celem realizowania
zadañ w³asnych gminy.
4.3.Decyzjê o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy po zaci¹gniêciu opinii w³aciwej komisji Rady
Gminy.
4.4.W terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od daty przyjêcia wniosków Wójt Gminy poda do publicznej wiadomoci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Gminy, informacjê o wyborze podmiotów
zakwalifikowanych do otrzymania dotacji z podaniem kwot.
Do wniosku nale¿y do³¹czyæ aktualny statut, regulamin,
wypis z w³aciwego rejestru albo inny dokument wiadcz¹cy o ukonstytuowaniu siê podmiotu, wskazuj¹cy
osoby lub organ dzia³aj¹cy w jego imieniu, siedzibê
i adres. W przypadku z³o¿enia ponownego wniosku zainteresowany podmiot sk³ada owiadczenie, ¿e statut
lub inny wymieniony wy¿ej dokument nie uleg³ zmianie.
Dotacje, o których mowa dotycz¹ zadañ w³asnych
gminy wynikaj¹cych z ustawy o samorz¹dzie gminnym
lub innych ustaw nak³adaj¹cych obowi¹zek realizacji
takich zadaniach, a w szczególnoci:
a) przeciwdzia³aniu patologiom spo³ecznym oraz usuwaniu skutków tych patologii,
b) ochrony zdrowia,
c) pomocy spo³ecznej,
d) rozwoju lokalnego poprzez integracjê spo³eczeñstwa, kszta³towanie w³aciwych postaw moralnych,
patriotycznych i obywatelskich,
e) ekologii i ochrony rodowiska,
f) kultury, sztuki i sportu,
Przy rozpatrywaniu wniosków o udzielanie dotacji
pierwszeñstwo maj¹ podmioty:
a) dzia³aj¹ce na rzecz gminy Mi³oradz i jego mieszkañców,
b) dzia³aj¹ce na terenie gminy Mi³oradz,
c) wykazuj¹ce inicjatywê pozyskania rodków z innych
róde³,
d) których przedmiot wniosku zgodny jest z za³o¿eniami bud¿etu uchwalonego przez Radê Gminy.
rodki przyznane z bud¿etu gminy nie mog¹ byæ wykorzystane na:
a) dzia³alnoæ polityczn¹,
b) dzia³alnoæ gospodarcz¹,
c) dzia³alnoæ nie objêt¹ celami statutowymi podmiotu.
II. Sposób rozliczania dotacji

1. Podmioty, które otrzyma³y dotacje z bud¿etu gminy

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

maj¹ obowi¹zek rozliczenia siê z otrzymanych pieniêdzy do 31 stycznia roku nastêpnego po roku, w którym wiadczenie pieniê¿ne otrzyma³y, chyba ¿e w
umowie Wójt Gminy okreli wczeniejszy termin rozliczenia siê.
Rozliczenie powinno sk³adaæ siê z czêci:
a) merytorycznej:
 sprawozdanie o przebiegu wykonania projektu z
ocen¹ w skutecznoci zak³adanych celów
 owiadczenie o wydatkowaniu dotacji zgodnie z
ustaw¹ o zamówieniach publicznych
b) finansowej:
 szczegó³owe rozliczenie finansowe,
 zestawienie kserokopii rachunków,
 informacje o przebiegu wspó³finansowania projektu.
Niewykorzystan¹ czêæ rodków podmiot zwraca w
terminach wy¿ej okrelonych.
Nie rozliczenie siê we wskazanym wy¿ej terminie spowoduje wszczêcie odpowiedniego postêpowania przed
s¹dem a nadto skutkowaæ bêdzie nie uwzglêdnieniem
innych wniosków podmiotu.
W przypadku stwierdzenia wykorzystania przez podmiot ca³oci lub czêci dotacji na cele niezgodne z zawart¹ umow¹ lub niniejsz¹ uchwa³¹ dotacja lub odpowiednia jej czêæ traktowana bêdzie jako niewykorzystana czêæ rodków pieniê¿nych, wobec której podmiot ma obowi¹zek zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi.
Dokumenty budz¹ce w¹tpliwoci nie bêd¹ uwzglêdniane, za kwota objêta dokumentem traktowana bêdzie jako niewykorzystana czêæ rodków pieniê¿nych,
wobec której podmiot ma obowi¹zek zwrotu.
Wójt Gminy do koñca I kwarta³u ka¿dego roku przeka¿e do publicznej wiadomoci informacjê dotycz¹ca rozliczenia dotacji przez podmioty którym zosta³a przyznana.
III. Sposób kontroli

1. Prawo kontroli wykonywania przez podmiot zadania
zleconego posiada Wójt Gminy.
2. Stwierdzenie w wyniku kontroli wykorzystania przyznanej dotacji lub jej czêci na cele niezgodne z zawart¹
umow¹ powoduje natychmiastow¹ wymagalnoæ
zwrotu dotacji w ca³oci lub jej czêci w wysokoci odpowiadaj¹cej kwocie wydatkowanej niezgodnie z celami okrelonymi w umowie. W takim celu Wójt Gminy ma obowi¹zek niezw³ocznie:
a) ¿¹daæ zwrotu przyznanych rodków pieniê¿nych wyznaczaj¹c odpowiedni do tego termin pod rygorem
wszczêcia postêpowania s¹dowego,
b) odst¹piæ od zawartej wczeniej umowy.
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POROZUMIENIE Nr 1/2003
zawarte w dniu 2 stycznia 2003 r. pomiêdzy Zarz¹dem
Powiatu Malborskiego reprezentowanym przez:
1. Czes³awa Kownackiego  Starostê
2. Waldemara Konopka  V-ce Starostê
zwanym w dalszej czêci porozumienia Zarz¹dem Powiatu, a Burmistrzem Malborka Janem Tadeuszem
Wilkiem
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w sprawie utrzymania bie¿¹cego dróg powiatowych na
terenie miasta Malborka w roku 2003.
§1
W celu usprawnienia prac zwi¹zanych z utrzymaniem
dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Malborka Burmistrz przejmuje jako zadanie zlecone
w 2003 r. ich utrzymanie w ramach rodków przekazanych przez Zarz¹d Powiatu. Wykaz dróg powiatowych
okrela za³¹cznik nr 1 do porozumienia.
§2
1. W roku 2003 na utrzymanie bie¿¹ce dróg okrelonych
w za³¹czniku nr 1 Zarz¹d Powiatu przeznaczy rodki
finansowe w wysokoci 310.000,00 z³, s³ownie: trzysta dziesiêæ tysiêcy z³.
2. Zarz¹d Powiatu zobowi¹zuje siê do przekazania rodków finansowych okrelonych w ust. 1 w cyklach miesiêcznych, po uprzednim przedstawieniu przez Burmistrza rocznego planu rzeczowo-finansowego.
§3
Burmistrz zobowi¹zuje siê w ramach rodków okrelonych w § 2 do wykonania prac zwi¹zanych z bie¿¹cym
utrzymaniem dróg powiatowych wymienionych w za³¹czniku nr 1, polegaj¹cych w szczególnoci na zabezpieczeniu przed zagro¿eniem dla ruchu drogowego.
§4
rodki finansowe, o których mowa w § 2, wydatkowane bêd¹ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 czerwca
1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 76,
poz. 344 wraz z pón. zm.) .
§5
1. Burmistrz w terminach do 15.07, 15.10 i 20.12.2003 r.
przeka¿e informacjê rzeczowo-finansow¹ z wykonania
prac, w celu rozliczenia przekazanych rodków w postaci uwiarygodnionych kopii faktur oraz protoko³ów
odbioru.
2. W przypadku stwierdzenia przez Zarz¹d Powiatu
wykorzystania przez Burmistrza rodków wymienionych w § 2 w sposób niezgodny z zasadami i celem
wskazanym w niniejszym porozumieniu, w szczególnoci § 1, 3, 4 Burmistrz zobowi¹zuje siê je zwróciæ
Zarz¹dowi Powiatu w terminie 14 dni od wezwania
wraz z nale¿nymi odsetkami w ustawowej wysokoci.
§6
Zarz¹d Powiatu zastrzega sobie mo¿liwoæ nadzoru
nad wykorzystaniem przekazywanych rodków finansowych oraz zg³oszenia propozycji zadañ do umieszczenia
ich w rocznym planie rzeczowo-finansowych.
§7
Zarz¹d Powiatu zobowi¹zuje siê do udzia³u swoich
przedstawicieli w komisjach przetargowych oraz uczestniczenia w odbiorach robót z udzia³em rodków finansowych Zarz¹du Powiatu.
§8
Zarz¹d Powiatu udostêpni swoj¹ dokumentacjê przy
rozwi¹zywaniu problemów technicznych, oraz zobowi¹zuje siê do udzielenia fachowego doradztwa.

§9
Dzia³ania okrelone w § 6,7,8 prowadzone bêd¹ przez
Zarz¹d Dróg Powiatowych w Malborku.
§ 10
Porozumienie sporz¹dzono w 4 jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla ka¿dej ze stron.
Zarz¹d Powiatu
Starosta
Cz. Kownacki
Wicestarosta
W. Konopka

Burmistrz Malborka
Burmistrz Miasta Malborka
J.T. Wilk

Za³¹cznik Nr 1
do porozumienia
z dnia 2 stycznia 2002 r.
Wykaz dróg powiatowych na terenie miasta Malbork
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Akacjowa
Asnyka
Akademicka
K.C. Norwida
Broniewskiego
Brukowa
Bydgoska
Ceglana
Chopina
Chodkiewicza
Chrobrego
Ciep³a
D¹brówki
D¹browskiego
Daleka
Dzia³kowa
Konopnickiej
St. Miko³ajczyka
Pl. Kusociñskiego
Gen. J. Hallera
Wo³yñska
Fa³ata
Grudzi¹dzka
Grunwaldzka
G³ówna
Starociañska
Jagielloñska
Kociuszki
Kochanowskiego
Koszykowa
Kraszewskiego
Klonowa
Krótka
J. Ba¿yñskiego
Kielecka
Kopernika
Kocielna
Krakowska
G. Roweckiego
St. Ma³achowskiego
Kasprowicza
Lena
J. Wejhera
Lubelska
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45. Gen. St. Maczka
46. £¹kowa
47. Mickiewicza
48. J. Pi³sudskiego
49. Marsza³kowska
50.17 Marca
51. Pl. 3 Maja
52. Matejki
53. Mazowiecka
54. Ma³a
55. Mazurów
56. Nogatowa
57. Piastowska
58. Nowowiejskiego
59. Okrzei
60. Orzeszkowej
61. Ogrodowa
62. Okopowa
63. Pr¹dzyñskiego
64. Prusa
65. Piaskowa
66. Poprzeczna
67. Pola
68. Pstrowskiego
69. St. Raczkiewicza
70. Portowa
71. Pu³awskiego
72. Pasteura
73. Partyzantów
74. Pionierów
75. Poczty Gdañskiej
76. Polna
77. Pomorska
78. Poznañska
79. Reja
80. Reymonta
81. Radziewiczówny
82. Gen. W³. Andersa
83. Rolnicza
84. Saperów
85. Sienkiewicza
86. S³upecka
87. Sucharskiego
88. Al. Sprzymierzonych
89. Sportowa
90. S³owackiego
91. M. Curie-Sk³odowskiej
92. Solna
93. Struga
94. Sadowa  ogródki dzia³kowe
95. Szymanowskiego
96. Szeroka
97. Targowa
98. Toruñska
99. Tczewska
100. Westerplatte
101. Wspólna
102. Wróblewskiego
103. Wybickiego
104. Warecka
105. Witosa
106. Wilcza
107. Wiosenna
108. Pl. Wolnoci
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109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
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Wilana
W¹ska
W³ociañska
Zapolskiej
Zakopiañska
Zamkowa
ZMS  ogródki dzia³kowe
Zieleniecka
Zagórna
¯eromskiego
¯elazna
¯u³awska
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POROZUMIENIE Nr 2/2003
zawarte w dniu 31 stycznia 2003 r. pomiêdzy Zarz¹dem
Powiatu Malborskiego reprezentowanym przez:
1. Czes³awa Kownackiego  Starostê
2. Waldemara Konopka  V-ce Starostê
zwanym w dalszej czêci porozumienia Zarz¹dem Powiatu, a Burmistrzem Nowego Stawu Jerzym Sza³achem
w sprawie utrzymania bie¿¹cego dróg powiatowych na
terenie miasta Nowy Staw w roku 2003.
§1
W celu usprawnienia prac zwi¹zanych z utrzymaniem
dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Nowy Staw, Burmistrz przejmuje jako zadanie zlecone w 2003 r. ich utrzymanie w ramach rodków przekazanych przez Zarz¹d Powiatu. Wykaz dróg powiatowych
okrela za³¹cznik nr 1 do porozumienia.
§2
1. W roku 2003 na utrzymanie bie¿¹ce dróg okrelonych
w za³¹czniku nr 1 Zarz¹d Powiatu przeznaczy rodki
finansowe w wysokoci 75.000,00 z³, s³ownie: siedemdziesi¹t piêæ tysiêcy z³.
2. Zarz¹d Powiatu zobowi¹zuje siê do przekazania rodków finansowych okrelonych w ust. 1 w cyklach miesiêcznych, po uprzednim przedstawieniu przez Burmistrza rocznego planu rzeczowo-finansowego.
§3
Burmistrz zobowi¹zuje siê w ramach rodków okrelonych w § 2 do wykonania prac zwi¹zanych z bie¿¹cym
utrzymaniem dróg powiatowych wymienionych w za³¹czniku nr 1, polegaj¹cych w szczególnoci na zabezpieczeniu przed zagro¿eniem dla ruchu drogowego.
§4
rodki finansowe, o których mowa w § 2, wydatkowane bêd¹ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 czerwca
1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 76,
poz. 344 wraz z pón. zm.) .
§5
1. Burmistrz w terminach do 15.07, 15.10 i 20.12.2003 r.
przeka¿e informacjê rzeczowo-finansow¹ z wykonania
prac, w celu rozliczenia przekazanych rodków w postaci uwiarygodnionych kopii faktur oraz protoko³ów
odbioru.
2. W przypadku stwierdzenia przez Zarz¹d Powiatu

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

wykorzystania przez Burmistrza rodków wymienionych w § 2 w sposób niezgodny z zasadami i celem
wskazanym w niniejszym porozumieniu, w szczególnoci § 1, 3, 4, Burmistrz zobowi¹zuje siê je zwróciæ
Zarz¹dowi Powiatu w terminie 14 dni od wezwania
wraz z nale¿nymi odsetkami w ustawowej wysokoci.
§6
Zarz¹d Powiatu zastrzega sobie mo¿liwoæ nadzoru
nad wykorzystaniem przekazywanych rodków finansowych oraz zg³oszenia propozycji zadañ do umieszczenia
ich w rocznym planie rzeczowo-finansowym.
§7
Zarz¹d Powiatu zobowi¹zuje siê do udzia³u swoich
przedstawicieli w komisjach przetargowych oraz uczestniczenia w odbiorach robót z udzia³em rodków finansowych Zarz¹du Powiatu.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Lipowa
Matejki
Mickiewicza
M³yñska
Okrzei
Ogrodowa
Powstañców
Prusa
Sportowa
Wita Stwosza
S³owackiego
Pu³awskiego
Wiejska
Westerplatte
Zwyciêstwa
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ZARZ¥DZENIE Nr 5/2003
Starosty Powiatu Malborskiego
z dnia 17 marca 2003 r.

§8
Zarz¹d Powiatu udostêpni swoj¹ dokumentacjê przy
rozwi¹zywaniu problemów technicznych, oraz zobowi¹zuje siê do udzielenia fachowego doradztwa.
§9
Dzia³ania okrelone w § 6,7,8 prowadzone bêd¹ przez
Zarz¹d Dróg Powiatowych w Malborku.
§ 10
Porozumienie sporz¹dzono w 4 jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla ka¿dej ze stron.
Zarz¹d Powiatu
Starosta
Cz. Kownacki
Wicestarosta
W. Konopka

Burmistrz Nowego Stawu
Burmistrz
J. Sza³ach
Skarbnik Gminy
L. Matura
Za³¹cznik Nr 1
do porozumienia
z dnia 31 stycznia 2003 r.

Wykaz dróg powiatowych
na terenie miasta Nowy Staw
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bankowa
Bema
Cicha
Chopina
Daszyñskiego
Gdañska
Grudzi¹dzka
Konopnickiej
Kopernika
Kociuszki
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w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania
mieszkañca domu pomocy spo³ecznej w Malborku na
rok 2003.
Na podstawie art. 35 pkt 2i., Ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64,
poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162,
poz. 1118 i 1126,z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885
i Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19,
poz. 238, oraz z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 89, poz. 973,
Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349, Nr 88, poz. 961,
Nr 154, poz. 17920 z pón. zm.),oraz § 2 pkt 2 Rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 maja
1999 r. w sprawie zasad ustalania dotacji celowych z bud¿etu pañstwa na finansowania lub dofinansowanie zadañ w³asnych powiatu z zakresu pomocy spo³ecznej
(Dz. U. Nr 47, poz. 468) zarz¹dzam co nastêpuje:
§1
Ustala siê miesiêczny koszt utrzymania w danym roku
kalendarzowym mieszkañca domu pomocy spo³ecznej w
Malborku w wysokoci 1.626,00 z³, s³ownie: tysi¹c szeæset dwadziecia szeæ z³otych 00/100.
§2
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Starosta Powiatu
Malborskiego
Cz. Kownacki
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