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Poz. 1249

1249
UCHWA£A Nr IV/20/2002
Rady Gminy w Sierakowicach
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla dzia³ek nr 171/20, 171/47
po³o¿onych w Sierakowicach.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139; zm.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136) oraz art. 18
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)
§1
1. Uchwala siê Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dotycz¹cy n/w obszaru:
1) OBSZAR nr 1  dzia³ki nr 171/20 i 171/47 przeznacza
siê na cele us³ug hotelarsko-gastronomicznych z
dyskotek¹.
Dotychczasowe przeznaczenie terenu  budownictwo mieszkaniowe.
§2
Ustalenia planu dla terenu w/w s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1
1.
2.
3.
4.

WIE SIERAKOWICE
Nr DZIA£KI 171/20, 171/47
POWIERZCHNIA 0,1050 ha
PRZEZNACZENIE TERENU
us³ugi hotelarsko-turystyczne z dyskotek¹
5. SYMBOLE NA RYS. PLANU
UG  teren us³ug gastronomicznych, UI  teren us³ug
hotelarskich
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
Przeznacza siê dla potrzeb us³ug hotelarsko-gastronomicznych z dyskotek¹ wraz z istniej¹c¹ zabudow¹
mieszkaniowo-us³ugow¹ o charakterze gastronomicznym.
Linie zabudowy jak na rysunku planu: 10,0m od krawê¿nika istniej¹cej ulicy Lêborskiej o nr ew. 168/1.
Dopuszczalna wysokoæ zabudowy licz¹c od poziomu
terenu do najwy¿szego punktu budynku  maks. 12,0 m.
Dopuszczalna iloæ kondygnacji dla wszystkich budynków: maks. 2 kondygnacje pe³ne + poddasze u¿ytkowe.
Dopuszczalne rodzaje dachów: dachy dwuspadowe symetryczne, dopuszczalne k¹ty nachylenia po³aci dachów  210  350 i 450  500.
Dozwolone pokrycia dachów: z dachówki ceramicznej
i materia³ów dachówkopodobnych.
7. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
a) dojazd do dzia³ek nr 171/20 i 171/47 z istniej¹cej ulicy Lêborskiej o nr ew. 168/1 w miejscu dotychczasowego zjazdu,
b) ustala siê nastêpuj¹ce zasady parkowania:
 lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie w³asnej
dzia³ki.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

8. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) zaopatrzenie w wodê: z istniej¹cego przy³¹cza wodoci¹gowego,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych: do zbiorczej
kanalizacji sanitarnej,
c) odprowadzenie wód opadowych z dachów i nawierzchni utwardzonej: po wstêpnym oczyszczeniu do kanalizacji deszczowej w ulicy,
d) energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej, na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika sieci,
e) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
f) usuwanie odpadów sta³ych: po segregacji wg grup
asortymentowych winny byæ zagospodarowane
przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
9. STAWKA PROCENTOWA
0%
10. INNE USTALENIA
Dopuszcza siê lokalizacjê mieszkania dla w³aciciela.
§3
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów
wsi Sierakowice (za³¹cznik graficzny).
§4
1. Dla obszaru objêtego niniejsz¹ zmian¹ ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci, o której mowa w art. 36
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokoci 0%.
§5
1. Niniejszy plany zagospodarowania przestrzennego wsi
Sierakowice, obejmuj¹cy obszar wymieniony w § 1
pkt 1, stanowi jednoczenie zmianê do miejscowego
planu szczegó³owego zagospodarowania przestrzennego centralnego obszaru wsi Sierakowice, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr VIII/36/90 Rady Gminy w Sierakowicach z dnia 24 padziernika 1990 r. (Dz. Urz. Woj.
Gd. Nr 31, poz. 269 z 1990 r.), z pón. zm., który to plan
traci moc we fragmencie objêtym granicami niniejszego planu (za³¹cznik graficzny).
§6
1. Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres
14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Sierakowice,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów, przedstawiaj¹cych zmianê w planie
i wydawania z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów
na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie planu wymienionego w § 1 zmian wprowadzonych niniejsz¹
uchwa³¹.
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§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem pkt § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Suchta

1250
UCHWA£A Nr II/8/02
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomoci po³o¿onych
w obrêbie geodezyjnym Dankowo.
Na podstawie art. 26, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, ze zm.) oraz art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowoci Dankowo stanowi¹cy
wraz z legend¹ za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
Rysunek planu obowi¹zuje w czêci okrelonej w legendzie jako Ustalenia.
2. Ustala siê podzia³ terenu objêtego planem na tereny
elementarne, wyró¿nione na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi. Podzia³ obszaru objêtego planem na
tereny elementarne jest spójny i roz³¹czny, co oznacza,
¿e wszystkie czêci obszaru objêtego planem nale¿¹
do którego z terenów elementarnych i ¿adna czêæ
nie nale¿y równoczenie do dwóch terenów elementarnych.
3. Ka¿dy teren elementarny jest oznaczony w tekcie i na
rysunku planu numerem adresowym gdzie okrela siê
przeznaczenie terenu, kolejny numer terenu elementarnego oraz, dla terenów g³ównego uk³adu ulicznego, klasê ulicy.
§2
1. Ustalenia tekstowe planu: ogólne OG dla ca³ego obszaru objêtego planem zawarte s¹ w § 6 i szczegó³owe
dla ka¿dego z terenów elementarnych zawarte s¹ w
rozdziale 2, maj¹ jednolity uk³ad formalny i zawarte s¹
w dziewiêciu grupach ustaleñ, oznaczonych numerami od 1 do 9. S¹ to grupy:
1) ustalenia funkcjonalne,
2) ustalenia ekologiczne,
3) ustalenia kompozycji urbanistycznej,
4) ustalenia form zabudowy,
5) inne ustalenia ochrony dóbr kultury,
6) ustalenia zasad parcelacji,
7) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej,
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej,
9) inne ustalenia stanowi¹ce.

2. W ustaleniach szczegó³owych, zawartych w rozdziale 2, grupa oznaczona numerem 10 zawiera ustalenia
dotycz¹ce stawki procentowej s³u¿¹cej naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
3. Grupa oznaczona numerem 11 zawiera informacjê o
obiektach i terenach chronionych moc¹ innych aktów
prawnych ni¿ plan zagospodarowania przestrzennego
obowi¹zuj¹cych na danym terenie.
§3
1. Ustalenia tekstowe planu dla terenów g³ównego uk³adu ulicznego, zawarte w rozdziale 3 maj¹ jednolity uk³ad
formalny i s¹ zawarte w czterech grupach ustaleñ, oznaczonych numerami od 1 do 4. S¹ to grupy:
1) ustalenia funkcjonalne,
2) ustalenia ekologiczne,
3) ustalenia ochrony dóbr kultury,
4) inne ustalenia stanowi¹ce.
2. W ustaleniach szczegó³owych dla terenów g³ównego
uk³adu ulicznego, zawartych w rozdziale 3, grupa oznaczona numerem 5 zawiera ustalenia dotycz¹ce stawki
procentowej s³u¿¹cej naliczaniu op³aty, o której mowa
w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
3. W rozdziale 3 grupa oznaczona numerem 6 zawiera
informacje o obiektach i terenach chronionych moc¹
innych aktów prawnych ni¿ plan zagospodarowania
przestrzennego.
§4
1. Dla ka¿dego obszaru objêtego planem obowi¹zuj¹ równoczenie ustalenia ogólne -OG, o których mowa w
§ 6 i ustalenia szczegó³owe, o których mowa w rozdziale 2 albo w rozdziale 3. Ustalenie ogólne obowi¹zuje je¿eli ustalenie szczegó³owe reguluj¹ce tê sam¹
materiê nie stanowi inaczej.
2. Brak ustaleñ na poziomie ustaleñ ogólnych lub szczegó³owych  nale¿¹cych do której z grup, o których
mowa w § 2. ust 1 § 3. ust 1 oznacza, ¿e nie wprowadza siê ¿adnych regulacji na tym poziomie i obowi¹zuj¹ ustalenia pozosta³ych poziomów.
§5
Przez u¿yte w uchale okrelenia rozumie siê:
1) budynki zamieszkania zbiorowego  budynki przeznaczone do okresowego lub sta³ego pobytu ludzi:
a) zaspakajaj¹ce specyficzne potrzeby mieszkaniowe  dom dziecka, dom rencisty, klasztor, internat, dom akademicki;
b) zwi¹zane ze wiadczeniem us³ug turystyki w obiektach hotelarskich  hotel, motel, pensjonat, dom
wycieczkowy, dom wczasowy, schronisko m³odzie¿owe, schronisko turystyczne;
c) inne specjalistyczne  koszary, zak³ad karny, zak³ad dla nieletnich;
2) dach stromy  forma dachu budynku, w którym poszczególne po³aci pochylone s¹ pod k¹tem co najmniej 30 stopni,
3) ekwiwalentna rekompensata zasobu zieleni  zast¹pienie zlikwidowanego na danym terenie zasobu zieleni, w rozumieniu planu, innym zasobem, (niekoniecznie zawieraj¹cym te same elementy i zajmuj¹cym tê sam¹ powierzchniê), którego sposób oddzia-
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³ywania na rodowisko i cz³owieka bêdzie podobny.
Przy wartociowaniu drzewostanu pomocne mog¹
byæ tabele op³at za usuwanie drzew i krzewów.
funkcje komercyjne (o charakterze komercyjnym) 
funkcje polegaj¹ce na prowadzeniu dzia³alnoci produkcyjnej i wytwórczej, przemys³owej, sk³adowej
i magazynowej,
funkcje mieszkaniowe  tereny zabudowy mieszkaniowej wraz z obiektami i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi (np. gara¿), oraz z niezbêdnymi urz¹dzeniami
infrastruktury technicznej,
funkcje us³ugowe:
a) tereny us³ug publicznych  jak administracja publiczna, wymiar sprawiedliwoci, obiekty kultu religijnego, obiekty s³u¿¹ce porz¹dkowi publicznemu,
obiekty ochrony przeciwpo¿arowej, us³ugi owiaty, nauki, zdrowia, opieki spo³ecznej, rekreacji i kultury fizycznej, sportu (za wyj¹tkiem sportu wyczynowego) i obiekty kultury,
b) tereny us³ug komercyjnych  jak us³ugi handlu, gastronomii, rzemios³o us³ugowe (np. szewc, krawiec,
fryzjer, zak³ad naprawy sprzêtu RTV, itp.), us³ugi turystyki, komunikacji, centra konferencyjne i wystawiennicze, instytucje finansowe z niezbêdnymi
urz¹dzeniami infrastruktury technicznej.
obiekt obni¿aj¹cy standard warunków mieszkaniowych:
a) powoduj¹cy w trakcie normalnej dzia³alnoci osi¹gniêcie 80% dopuszczalnej normy zanieczyszczenia rodowiska na granicy przynale¿nej mu dzia³ki
lub obiektu w sytuacji wspó³u¿ytkowania dzia³ki (dla
bezporednich s¹siadów), lub
b) ka¿dy obiekt emituj¹cy nieprzyjemny zapach, lub
c) w sposób oczywisty pogarszaj¹cy warunki ¿ycia
s¹siadów (np. obiekt emituj¹cy widoczny dym,
opary itp., wymagaj¹cy sk³adowania odpadów na
otwartej przestrzeni, generuj¹cy ruch drogowy lub
ha³as o du¿ym natê¿eniu w porze nocnej).
W szczególnoci obiektem obni¿aj¹cym standard warunków mieszkaniowych jest: lokal gastronomiczny
z dzia³alnoci¹ nocn¹. W szczególnoci obiektem obni¿aj¹cym standard warunków mieszkaniowych nie
jest: parking dla samochodów osobowych, gara¿ dla
samochodów osobowych.
obiekt o du¿ym zatrudnieniu  obiekt o zatrudnieniu
powy¿ej 15 osób,
obiekt szkodliwy  obiekt powoduj¹cy przekroczenie
dopuszczalnych norm szkodliwego oddzia³ywania na
rodowisko poza granicami przynale¿nej mu dzia³ki,
podstawowe przeznaczenie terenu  jest to g³ówna
(najwa¿niejsza) funkcja terenu, okrelona w planie bezporednio oraz porednio  ustaleniami jakociowymi (np. zakaz lokalizacji obiektów obni¿aj¹cych standard warunków mieszkaniowych, zakaz lokalizacji
obiektów szkodliwych, zakaz lokalizacji funkcji chronionych). Ustalenie podstawowego przeznaczenia
terenu nie wyklucza mo¿liwoci lokalizacji na nim innych funkcji na zasadach okrelonych w ustaleniach
szczegó³owych,
powierzchnia aktywna przyrodniczo  niezabudowana i nieutwardzona powierzchnia terenu (dzia³ki), pokryta rolinnoci¹ (naturaln¹ lub urz¹dzon¹), stanowi¹ca powierzchniê ekologicznie czynn¹. Do powierzchni tej zalicza siê powierzchnie cieków i zbiorników wodnych naturalnych i sztucznych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

12) reklama wolno stoj¹ca  obiekt budowlany przeznaczony do ekspozycji reklam, napisów i elementów dekoracyjnych, tak¿e obiekt budowlany sam bêd¹cy
reklam¹,
13) typ zabudowy  zespó³ nastêpuj¹cych cech zabudowy: usytuowanie na dzia³ce, gabaryty, kszta³t dachu.
Je¿eli w ustaleniu jest mowa o projektowanej zabudowie w typie zabudowy istniej¹cej  typ ten okrela
zabudowa istniej¹ca w bezporednim s¹siedztwie
projektowanej. Na fragmentach niezabudowanych,
poza bezporednim s¹siedztwem zabudowy istniej¹cej  ustalenie typu zabudowy nie obowi¹zuje, chyba
¿e tak¿e te fragmenty zosta³y w³¹czone odpowiednim
zapisem,
14) wartociowy drzewostan  pojedyncze drzewa lub ich
grupy spe³niaj¹ce jedn¹ z poni¿szych cech:
a) zadrzewienia na terenie o powierzchni min. 0,05
ha oraz aleje (poza lasami i parkami),
b) drzewa i krzewy objête ochron¹ na postawie ustawy o ochronie przyrody;
c) drzewa i krzewy na usuniecie których zezwolenie
wydaje odpowiedni organ,
d) drzewa i krzewy za usuniecie których pobierana jest
prawem przewidziana op³ata,
15) wskanik intensywnoci zabudowy  okrelony w
ustaleniach szczegó³owych dla terenów elementarnych  stosunek powierzchni ca³kowitej kondygnacji
nadziemnych wszystkich budynków zlokalizowanych
na dzia³ce do powierzchni dzia³ki,
16) wtórna parcelacja  parcelacja nieruchomoci dokonana w okresie obowi¹zywania niniejszego planu, w
wyniku której powstaje koniecznoæ wydzielenia nowych dróg, dojazdów, lub uzyskania s³u¿ebnoci drogi
lub dojazdu, b¹d nastêpuje zmiana zasad obs³ugi
komunikacyjnej,
17) wydzielenie wewnêtrzne  fragment terenu elementarnego (w rozumieniu planu) wydzielony na rysunku
planu liniami wewnêtrznego podzia³u, dla którego
sformu³owano (w tekcie lub na rysunku planu) dodatkowe ustalenia szczegó³owe. Podzia³ terenu elementarnego na wydzielania wewnêtrzne nie jest spójny ani roz³¹czny: mog¹ istnieæ fragmenty terenu nie
nale¿¹ce do ¿adnego z wydzieleñ wewnêtrznych,
mog¹ te¿ istnieæ fragmenty terenu nale¿¹ce równoczenie do dwu i wiêcej wydzieleñ wewnêtrznych,
18) wysokoæ zabudowy  wysokoæ obiektu budowlanego jest to ró¿nica pomiêdzy redni¹ rzêdn¹ poziomu terenu po stronie ulicy (placu), dojazdu na dzia³kê
a rzêdn¹ poziomu najwy¿szego, sta³ego elementu
tego obiektu (z wy³¹czeniem komina),
19) zagospodarowanie tymczasowe  sposób wykorzystania i urz¹dzenia terenu, a tak¿e sposób u¿ytkowania obiektu, dopuszczone na czas okrelony tj. do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem. Zasady
tymczasowego zagospodarowania okrelaj¹ ustalenia planu,
20) zasób zieleni  suma przestrzeni zajêtej przez elementy
zieleni w rodowisku miejskim, wystêpuj¹ce pojedynczo lub w grupach (drzewa, krzewy, trawniki, a tak¿e
np. pn¹cza, ¿ywop³oty, rolinnoæ ozdobna w donicach).
§6
Uchwala siê Ustalenia ogólne  OG obowi¹zuj¹ce na
ca³ym obszarze planu:
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1) ustalenia funkcjonalne:
1.1.Dla wyró¿nionych w planie terenów ustala siê:
a) podstawowe przeznaczenie terenu, lub
b) cile okrelony sposób u¿ytkowania terenu.
1.2.Ustala siê nastêpuj¹ce rodzaje podstawowego
przeznaczenia terenu oznaczone w tekcie i na rysunku planu symbolem literowym:
1) MU  tereny mieszkaniowo us³ugowe, tj. przeznaczone dla lokalizacji funkcji us³ugowych
i funkcji mieszkaniowych. Na terenach mieszkaniowo us³ugowych wyklucza siê:
a) lokalizacjê funkcji komercyjnych,
b) lokalizacjê stacji paliw, parkingów dla samochodów ciê¿arowych, warsztatów samochodowych i stacji obs³ugi samochodów,
c) lokalizacjê obiektów o du¿ym zatrudnieniu.
2) MN  tereny mieszkaniowe, tj. przeznaczone dla
lokalizacji funkcji mieszkaniowych. Na terenach
mieszkaniowo us³ugowych wyklucza siê:
a) lokalizacjê funkcji komercyjnych,
b) lokalizacjê stacji paliw, parkingów dla samochodów ciê¿arowych, warsztatów samochodowych i stacji obs³ugi samochodów,
c) lokalizacjê obiektów obni¿aj¹cych standard
warunków mieszkaniowych,
d) lokalizacjê obiektów o du¿ym zatrudnieniu.
3) LS  tereny lasów, tj. przeznaczone na cele gospodarki lenej. Na terenach lasów wyklucza siê:
a) lokalizacjê zabudowy, tymczasowych obiektów budowlanych, a tak¿e campingów i pól
namiotowych,
b) lokalizacjê zagospodarowania tymczasowego,
1.3.Na terenie objêtym planem wyró¿nia siê nastêpuj¹ce rodzaje ustalonego sposobu u¿ytkowania:
1) tereny transportu
a) KD  g³ówny uk³ad drogowy,
b) KW  wewnêtrzny uk³ad drogowy.
2) tereny infrastruktury technicznej, w tym:
a) EE  tereny urz¹dzeñ zaopatrzenia w energie
elektryczn¹,
b) NO  przepompownie cieków.
1.4.Wyklucza siê lokalizacjê wielkopowierzchniowych
obiektów handlowych.
1.5.Wyklucza siê lokalizacjê przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, dla których
obowi¹zkowe jest sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko, tj. przedsiêwziêæ szczególnie szkodliwych dla rodowiska.
2) ustalenia ekologiczne:
2.1.Zakaz lokalizacji obiektów szkodliwych.
2.2.Wyklucza siê magazynowanie, sk³adowanie odpadów i substancji niebezpiecznych bez utwardzonego pod³o¿a i izolacji wykluczaj¹cej mo¿liwoæ przenikania zanieczyszczeñ do gruntu.
2.3.Zakaz wycinki wartociowego drzewostanu za wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych. Zakaz nie dotyczy przypadku, gdy pojedyncze drzewo uniemo¿liwia spe³nienie ustaleñ kompozycji urbanistycznej lub ustaleñ form zabudowy. Wycinka wartociowego drzewostanu spowodowana lokalizacj¹ obiektów budowlanych wymaga ekwiwalentnej rekompensaty
zasobu zieleni na terenie inwestycji. Je¿eli realizacja ekwiwalentnej rekompensaty zasobu zieleni jest
nie mo¿liwa na terenie inwestycji  dopuszcza siê
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inny sposób ekwiwalentnej rekompensaty zasobu
zieleni w sposób ustalony z Wójtem Gminy.
2.4.Realizacja parkingów naziemnych wiêkszych ni¿
8 miejsc postojowych jest uwarunkowana wprowadzeniem zieleni wysokiej (drzew i krzewów) na
terenie parkingu.
2.5.Place utwardzone zwi¹zane z obs³ug¹ transportu
wymagaj¹ wyposa¿enia w urz¹dzenia s³u¿¹ce
oczyszczaniu wód opadowych, zlokalizowane na
dzia³ce inwestora.
2.6.Na terenach przeznaczonych dla lokalizacji funkcji
mieszkaniowych tj. MU i MN obowi¹zuje zachowanie dopuszczalnych norm ha³asu.
3) ustalenia zasad kompozycji: nie ustala siê.
4) ustalenia form zabudowy: nie ustala siê.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji: nie ustala siê.
7) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej:
7.1.Teren objêty planem obs³ugiwany jest przez g³ówny uk³ad drogowy oznaczony na rysunku planu jako
KD, w którego sk³ad wchodz¹:
a) ulice kategorii L: KD.01.L., KD.02.L.
b) ulice kategorii D: KD.03.D., KD.04.D., KD.05.D.,
KD.06.D., KD.07.D.
7.2. Poszczególne tereny elementarne obs³ugiwane s¹
przez ci¹gi komunikacyjne tworz¹ce wewnêtrzny
uk³ad drogowy, oznaczony na rysunku planu jako
KW, w sk³ad którego wchodz¹:
a) dojazdy kategorii X: 1.3.KW.X., 1.4.KW.X.
7.3.Realizacja ka¿dego nowego obiektu, rozbudowa,
modernizacja lub zmiana sposobu u¿ytkowania
obiektu istniej¹cego, jest uwarunkowana umieszczeniem na terenie inwestycji odpowiedniej dla
jego prawid³owego funkcjonowania, iloci miejsc
postojowych. Je¿eli realizacja potrzeb parkingowych jest niemo¿liwa na terenie inwestycji  dopuszcza siê inny sposób rozwi¹zania przez inwestora potrzeb parkingowych w drodze porozumienia z Wójtem Gminy.
7.4. Ustala siê wskaniki potrzeb parkingowych:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolno stoj¹cej i bliniaczej 2 miejsca postojowe
na dzia³ce, w przypadku adaptacji na cele mieszkaniowe i realizacji budynków jednorodzinnych
na wspólnej dzia³ce ustalony wskanik przelicza
siê odpowiednio na iloæ budynków,
b) Lokalizacja jednorodzinnego budynku mieszkalnego o powierzchni ogólnej wiêkszej ni¿ 150m2
wymaga zapewnienia dodatkowo na dzia³ce
miejsc postojowych w iloci 1 miejsce postojowe na ka¿de kolejne 30m2 powierzchni ogólnej
budynku. Dla innych obiektów nie mniej ni¿ 1
miejsce na 40m2 powierzchni u¿ytkowej obiektu lub 1 miejsce postojowe na ka¿dego zatrudnionego.
Z zapewnienia miejsc postojowych na terenie
dzia³ki zwalnia siê wolnostoj¹ce obiekty us³ug o
powierzchni u¿ytkowej do 40 m2.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej:
8.1.Linie regulacyjne ulic, dojazdów oraz ci¹gów pieszych i komunikacji rowerowej wyznaczaj¹ korytarze infrastruktury technicznej. Prowadzenie sieci in¿ynieryjnych poza ulicami jest mo¿liwe pod warunkiem uzgodnienia z ich gestorami i w³adaj¹cymi
gruntem.
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8.2.Ustala siê rozbudowê sieci przesy³u energii elektrycznej w zakresie niezbêdnym do zaopatrzenia
w energiê elektryczn¹ zabudowy na ca³ym obszarze planu.
8.3.Wyklucza siê zrzut cieków sanitarnych, przemys³owych, technicznych i innych do gruntu lub suchych rowów melioracyjnych i bez oczyszczenia
do wód powierzchniowych.
8.4.Wyklucza siê lokalizacjê nowej zabudowy bez odprowadzenia cieków komunalnych do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej.
8.5.Z terenów us³ugowych i komunikacji drogowej
obowi¹zuje odprowadzanie wód opadowych do
kanalizacji deszczowej.
8.6.Place utwardzone zwi¹zane z obs³ug¹ transportu
wymagaj¹ wyposa¿enia w urz¹dzenia s³u¿¹ce
oczyszczaniu wód opadowych.
8.7.Dla terenów wymagaj¹cych wyposa¿enia w urz¹dzenia do oczyszczania wód opadowych obowi¹zuje lokalizacja separatorów zanieczyszczeñ na
dzia³ce inwestora.
8.8.Obowi¹zuje zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej.
8.9.Obowi¹zuje zaopatrzenie w ciep³o ze róde³ z zastosowaniem paliw nie powoduj¹cych ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza.
8.10.Utylizacja odpadów sta³ych poza terenem planu.
8.11.Obowi¹zuje zachowanie istniej¹cych urz¹dzeñ
melioracji wodnych podstawowych oraz utrzymanie dro¿nego systemu melioracyjnego. Obowi¹zuje urz¹dzenie dróg, dojazdów i ci¹gów pieszych umo¿liwiaj¹ce przeprowadzanie prac konserwacyjnych przy rowach melioracyjnych podstawowych.
9) inne ustalenia stanowi¹ce:
9.1.Zakaz lokalizowania zagospodarowania tymczasowego.
9.2.W ci¹gach komunikacyjnych nale¿¹cych zarówno
do g³ównego uk³adu drogowego jak i do wewnêtrznego uk³adu drogowego obowi¹zuje zagospodarowanie bez barier architektonicznych dla niepe³nosprawnych.
9.3.Inwestorzy winni zapewniæ zaopatrzenie wodne do
gaszenia po¿arów oraz drogi i dojazdy po¿arowe
oraz spe³niaæ szczegó³owe wymagania w zakresie
przeciwpo¿arowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunków, jakim powinny odpowiadaæ drogi po¿arowe  wed³ug obowi¹zuj¹cych przepisów.
9.4.Zainwestowanie i u¿ytkowanie istniej¹ce legalnie
w dniu wejcia w ¿ycie niniejszego planu uznaje
siê za zgodne z planem, chyba ¿e ustalenia szczegó³owe stanowi¹ inaczej. Niezgodne z planem istniej¹ce legalnie budynki mog¹ byæ poddawane
remontom i modernizacji bez prawa powiêkszania
kubatury budynku.
10) stawka procentowa:
Stawkê procentow¹, o której mowa w art. 36 ust. 3
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê
w ustaleniach szczegó³owych dla ka¿dego terenu elementarnego.
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11) informacje:
11.1.Na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹
obiekty i obszary podlegaj¹ce ochronie Konserwatora Przyrody.
11.2.Na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹
obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków.
11.3.Obszar objêty planem s¹siaduje z Sadliñskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. Utworzonym
uchwa³¹ Nr VI/51/85 WRN w Elbl¹gu z dnia
26.04.1985 w sprawie utworzenia parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa elbl¹skiego (Dz. Urz.
Woj. Elbl¹skiego z 1985 r. Nr 10, poz. 60 oraz z
1997 r. Nr 7, poz. 43).
11.4.Oba tereny objête planem po³o¿one s¹ przy drodze powiatowej Nr DP 9603.
Rozdzia³ 2
Ustalenia szczegó³owe
§7
Uchwala siê Ustalenia szczegó³owe dla poszczególnych terenów elementarnych, wyró¿nionych na rysunku
planu liniami rozgraniczaj¹cymi:
1. Dla terenu elementarnego MU.01.  uchwala siê ustalenia:
1) ustalenia funkcjonalne:
1.1.Podstawowe przeznaczenie terenu: tereny
mieszkaniowo  us³ugowe.
2) ustalenia ekologiczne:
2.1.Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê
obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 50% powierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo. Dopuszcza siê zastêpowanie powierzchni aktywnej przyrodniczo ekwiwalentn¹
rekompensat¹ zasobu zieleni.
3) ustalenia zasad kompozycji:
3.1.Ustala siê, oznaczon¹ na rysunku planu, nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla budynków w odleg³oci 10m od istniej¹cych w dniu uchwalenia
planu linii rozgraniczaj¹cych drogi powiatowej
nr DP 09603.
3.2.Ustala siê, oznaczon¹ na rysunku planu, nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla budynków w odleg³oci 10m od linii rozgraniczaj¹cych z terenem
elementarnym LS.02.
3.3.Wzd³u¿ granicy posesji z ulic¹ oznaczon¹ na rysunku planu jako KD.01.L obowi¹zuje lokalizacja rzêdu drzew liciastych.
4) ustalenia form zabudowy:
4.1.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania form dla zabudowy:
a) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy na poszczególnych dzia³kach w wysokoci 0,7,
b) maksymalna wysokoæ zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze u¿ytkowe, nie wiêcej ni¿ 12 m,
c) dach stromy o maksymalnym k¹cie nachylenia po³aci 510; ustalenie nie dotyczy dachów
mansardowych,
d) g³ówne po³acie nachylone s¹ pod jednakowym k¹tem i posiadaj¹ce wspóln¹ kalenicê
lub dach kopertowy,
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e) kolorystyka dachów, ograniczona do tonacji dachówki ceramicznej.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji:
6.1.Ustala siê 700 m2 jako minimaln¹ powierzchniê nowo wydzielanych dzia³ek budowlanych.
7) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej:
7.1. Obowi¹zuje obs³uga komunikacyjna terenu z
drogi KD.01.L. oznaczonej na rysunku planu
i poprzez nie wiêcej ni¿ dwa zjazdy zbiorcze na
drogê powiatow¹ Nr DP 9603.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  8: nie
ustala siê.
9) inne ustalenia stanowi¹ce:
9.1. Lokalizacja tymczasowych obiektów budowlanych wymaga spe³nienia wszystkich ustaleñ
planu.
10) stawka procentowa:
10.1.Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0% dla ca³ego terenu elementarnego
MU.01.
2. Dla terenu elementarnego LS.02. uchwala siê ustalenia:
1) ustalenia funkcjonalne:
1.1.Podstawowe przeznaczenie terenu (w rozumieniu planu): tereny lasów.
1.2.Wyklucza siê lokalizacjê wszelkiej zabudowy i innych obiektów budowlanych, za wyj¹tkiem
obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
których lokalizacja poza terenem elementarnym
jest niemo¿liwa.
2) ustalenia ekologiczne: nie ustala siê.
3) ustalenia zasad kompozycji: nie ustala siê.
4) ustalenia form zabudowy: nie ustala siê.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji: nie ustala siê
7) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej: nie
ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej: nie ustala siê.
9) inne ustalenia stanowi¹ce: nie ustala siê
10) stawka procentowa:
10.1.Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0% dla ca³ego terenu elementarnego
LS.02.
3. Dla terenu elementarnego MN.03. uchwala siê ustalenia:
1) ustalenia funkcjonalne:
1.1.Podstawowe przeznaczenie terenu: tereny
mieszkaniowe.
1.2.Na dzia³kach budowlanych po³o¿onych przy ulicy KD.01.L. oznaczonej na rysunku planu, dopuszcza siê lokalizacjê nowych obiektów i adaptacjê obiektów istniej¹cych lub ich czêci na
cele funkcji us³ugowych, jako towarzysz¹cych
zabudowie mieszkaniowej. Na pozosta³ych dzia³kach wyklucza siê lokalizacjê funkcji us³ugowych.
2) ustalenia ekologiczne:
2.1.Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê
obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 60% po-
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wierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo. Wyklucza siê zastêpowanie powierzchni
aktywnych przyrodniczo ekwiwalentn¹ rekompensat¹ zasobu zieleni.
3) ustalenia zasad kompozycji:
3.1.Ustala siê, oznaczon¹ na rysunku planu, nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla budynków w
odleg³oci 10 m od linii rozgraniczaj¹cych z terenem elementarnym LS.02.
3.2.Wzd³u¿ granicy posesji z ulic¹ oznaczon¹ na rysunku planu jako KD.01.L obowi¹zuje lokalizacja rzêdu drzew liciastych.
4) ustalenia form zabudowy:
4.1.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania form dla zabudowy:
a) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy na poszczególnych dzia³kach w wysokoci 0,4,
b) maksymalna wysokoæ zabudowy: 2 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe,
c) dach stromy o maksymalnym k¹cie nachylenia po³aci 510; ustalenie nie dotyczy dachów mansardowych,
d) g³ówne po³acie nachylone s¹ pod jednakowym k¹tem i posiadaj¹ce wspóln¹ kalenicê
lub dach kopertowy,
e) kolorystyka dachów, ograniczona do tonacji
dachówki ceramicznej.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury: nie ustala siê;
6) ustalenia zasad parcelacji:
6.1.Ustala siê 700 m2 jako minimaln¹ powierzchniê nowo wydzielanych dzia³ek budowlanych.
7) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej: nie
ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej: nie ustala
siê.
9) inne ustalenia stanowi¹ce:
9.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji
tymczasowych obiektów budowlanych.
10) stawka procentowa: nie ustala siê.
10.1.Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0% dla ca³ego terenu elementarnego
MN.03.
4. Dla terenu elementarnego MN.04. uchwala siê ustalenia:
1) ustalenia funkcjonalne:
1.1.Podstawowe przeznaczenie terenu: tereny
mieszkaniowe.
1.2.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne 1.2. EE. dla lokalizacji trafostacji.
1.3.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne 1.3. KW.X. dla
dojazdu urz¹dzonego jako ci¹g pieszo-jezdny o
szerokoci 8m w liniach rozgraniczaj¹cych.
1.4.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne 1.4. KW.X. dla
dojazdu urz¹dzonego jako ci¹g pieszo-jezdny o
szerokoci 5m w liniach rozgraniczaj¹cych.
1.5.Na dzia³kach budowlanych po³o¿onych przy ulicy KD.01.L. oznaczonej na rysunku planu, dopuszcza siê lokalizacjê nowych obiektów i ada-
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ptacjê obiektów istniej¹cych lub ich czêci na cele
funkcji us³ugowych, jako towarzysz¹cych zabudowie mieszkaniowej. Na pozosta³ych dzia³kach wyklucza siê lokalizacjê funkcji us³ugowych.
ustalenia ekologiczne:
2.1.Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê
obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 60% powierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej
przyrodniczo. Wyklucza siê zastêpowanie powierzchni aktywnych przyrodniczo ekwiwalentn¹ rekompensat¹ zasobu zieleni.
ustalenia zasad kompozycji:
3.1. Ustala siê, oznaczon¹ na rysunku planu, nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla budynków w
odleg³oci 20 m od granicy terenu elementarnego.
3.2. Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 3.2. na ka¿dej
dzia³ce obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie
zwartej grupy drzew i krzewów gatunków odpowiednich geograficznie i siedliskowo (biogrupy), zajmuj¹cej 1% powierzchni dzia³ki, nie
mniej jednak ni¿ 25 m2.
3.3. Wzd³u¿ granicy posesji z ulic¹ oznaczon¹ na
rysunku planu jako KD.01.L i dojazdem oznaczonym na rysunku planu jako 1.3.KW.X., obowi¹zuje lokalizacja rzêdu drzew liciastych.
ustalenia form zabudowy:
4.1.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania form dla zabudowy:
a) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy na poszczególnych dzia³kach w wysokoci 0,4,
b) maksymalna wysokoæ zabudowy: 2 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe,
c) dach stromy o maksymalnym k¹cie nachylenia po³aci 510; ustalenie nie dotyczy dachów mansardowych,
d) g³ówne po³acie nachylone s¹ pod jednakowym k¹tem i posiadaj¹ce wspóln¹ kalenicê
lub dach kopertowy,
e) kolorystyka dachów, ograniczona do tonacji
dachówki ceramicznej.
ustalenia ochrony dóbr kultury: nie ustala siê.
ustalenia zasad parcelacji:
6.1. Ustala siê 700 m2 jako minimaln¹ powierzchniê nowo wydzielanych dzia³ek budowlanych.
ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej: nie
ustala siê.
ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej:
8.1. Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 8.1. obowi¹zuj¹ ograniczenia dla lokalizacji zabudowy wynikaj¹ce z przebiegu linii energetycznej redniego napiêcia 15 KV.
inne ustalenia stanowi¹ce:
9.1. Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji
tymczasowych obiektów budowlanych.
stawka procentowa: nie ustala siê.
10.1.Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0% dla ca³ego terenu elementarnego
MN.04.
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5. Dla terenu elementarnego MN.05. uchwala siê ustalenia:
1) ustalenia funkcjonalne:
1.1.Podstawowe przeznaczenie terenu: tereny
mieszkaniowe.
1.2.Na dzia³kach budowlanych po³o¿onych przy ulicy KD.01.L. oznaczonej na rysunku planu, dopuszcza siê lokalizacjê nowych obiektów i adaptacjê obiektów istniej¹cych lub ich czêci na
cele funkcji us³ugowych, jako towarzysz¹cych
zabudowie mieszkaniowej. Na pozosta³ych dzia³kach wyklucza siê lokalizacjê funkcji us³ugowych.
2) ustalenia ekologiczne:
2.1.Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê
obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 60% powierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo. Wyklucza siê zastêpowanie powierzchni aktywnych przyrodniczo ekwiwalentn¹ rekompensat¹ zasobu zieleni.
3) ustalenia zasad kompozycji:
3.1. Wzd³u¿ granicy posesji z ulic¹ oznaczon¹ na rysunku planu jako KD.01.L oraz odcinkiem ulicy
KD.07.D bêd¹cym przed³u¿eniem ulicy KD.01.L,
obowi¹zuje lokalizacja rzêdu drzew liciastych.
4) ustalenia form zabudowy:
4.1.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania
form dla zabudowy:
a) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy na poszczególnych dzia³kach w wysokoci 0,4,
b) maksymalna wysokoæ zabudowy: 2 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe,
c) dach stromy o maksymalnym k¹cie nachylenia po³aci 510; ustalenie nie dotyczy dachów
mansardowych,
d) g³ówne po³acie nachylone s¹ pod jednakowym k¹tem i posiadaj¹ce wspóln¹ kalenicê
lub dach kopertowy,
e) kolorystyka dachów, ograniczona do tonacji
dachówki ceramicznej.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji:
6.1. Ustala siê 700 m2 jako minimaln¹ powierzchniê
nowo wydzielanych dzia³ek budowlanych.
6.2. Zakaz wtórnej parcelacji.
7) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej: nie
ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej:
8.1. Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 8.1. Obowi¹zuj¹
ograniczenia dla lokalizacji zabudowy wynikaj¹ce z przebiegu linii energetycznej redniego napiêcia 15 KV.
9) inne ustalenia stanowi¹ce:
9.1. Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji
tymczasowych obiektów budowlanych.
10) stawka procentowa:
10.1.Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0% dla ca³ego terenu elementarnego
MN.05.
6. Dla terenu elementarnego MU.06. uchwala siê ustalenia:
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1) ustalenia funkcjonalne:
1.1.Podstawowe przeznaczenie terenu: tereny
mieszkaniowo  us³ugowe.
2) ustalenia ekologiczne:
2.1.Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê
obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 50% powierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej
przyrodniczo. Dopuszcza siê zastêpowanie powierzchni aktywnej przyrodniczo ekwiwalentn¹ rekompensat¹ zasobu zieleni.
3) ustalenia zasad kompozycji:
3.1.Ustala siê, oznaczon¹ na rysunku planu, nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla budynków w
odleg³oci 10m od istniej¹cych w dniu uchwalenia planu linii rozgraniczaj¹cych drogi powiatowej nr DP 09603.
3.2. Wzd³u¿ granicy posesji z ulic¹ oznaczon¹ na
rysunku planu jako KD.02.L obowi¹zuje lokalizacja rzêdu drzew liciastych.
4) ustalenia form zabudowy:
4.1.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania form dla zabudowy:
a) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy na poszczególnych dzia³kach w wysokoci 0,7,
b) maksymalna wysokoæ zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze u¿ytkowe, nie wiêcej ni¿ 12 m,
c) dach stromy o maksymalnym k¹cie nachylenia po³aci 510; ustalenie nie dotyczy dachów mansardowych,
d) g³ówne po³acie nachylone s¹ pod jednakowym k¹tem i posiadaj¹ce wspóln¹ kalenicê
lub dach kopertowy,
e) kolorystyka dachów, ograniczona do tonacji
dachówki ceramicznej.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji:
6.1.Ustala siê 700 m2 jako minimaln¹ powierzchniê nowo wydzielanych dzia³ek budowlanych.
6.2.Zakaz wtórnej parcelacji.
7) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej:
7.1.Wyklucza siê bezporednie wjazdy na dzia³ki z
drogi powiatowej. Obowi¹zuje obs³uga komunikacyjna terenu z dróg oznaczonych na rysunku planu jako KD.06.L.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej: nie ustala
siê.
9) inne ustalenia stanowi¹ce:
9.1. Lokalizacja tymczasowych obiektów budowlanych wymaga spe³nienia wszystkich ustaleñ
planu.
10) stawka procentowa:
10.1.Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0% dla ca³ego terenu elementarnego
MU.06.
7. Dla terenu elementarnego MU.07. uchwala siê ustalenia:
1) ustalenia funkcjonalne:
1.1.Podstawowe przeznaczenie terenu: tereny
mieszkaniowo  us³ugowe.
2) ustalenia ekologiczne:
2.1.Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê
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obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 50% powierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej przyrodniczo. Dopuszcza siê zastêpowanie powierzchni aktywnych przyrodniczo ekwiwalentn¹ rekompensat¹ zasobu zieleni.
3) ustalenia zasad kompozycji:
3.1. Wzd³u¿ granicy posesji z ulicami oznaczonymi
na rysunku planu jako KD.02.L i KD.05.D obowi¹zuje lokalizacja rzêdu drzew liciastych.
4) ustalenia form zabudowy:
4.1.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania form dla zabudowy:
a) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy na poszczególnych dzia³kach w wysokoci 0,7,
b) maksymalna wysokoæ zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze u¿ytkowe, nie wiêcej ni¿ 12 m,
c) dach stromy o maksymalnym k¹cie nachylenia po³aci 510; ustalenie nie dotyczy dachów mansardowych,
d) g³ówne po³acie nachylone s¹ pod jednakowym k¹tem i posiadaj¹ce wspóln¹ kalenicê
lub dach kopertowy,
e) kolorystyka dachów, ograniczona do tonacji
dachówki ceramicznej.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji:
6.1.Ustala siê 700 m2 jako minimaln¹ powierzchniê nowo wydzielanych dzia³ek budowlanych.
6.2.Zakaz wtórnej parcelacji.
7) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej: nie
ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej: nie ustala siê.
9) inne ustalenia stanowi¹ce:
9.1. Lokalizacja tymczasowych obiektów budowlanych wymaga spe³nienia wszystkich ustaleñ
planu.
10) stawka procentowa:
10.1.Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0% dla ca³ego terenu elementarnego
MU.07.
8. Dla terenu elementarnego MN.08. uchwala siê ustalenia:
1) ustalenia funkcjonalne:
1.1.Podstawowe przeznaczenie terenu: tereny
mieszkaniowe.
1.2.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne 1.2. EE. dla trafostacji.
1.3.Ustala siê oznaczony na rysunku planu rezerwowany przebieg ci¹gu pieszego.
1.4.Na dzia³kach budowlanych po³o¿onych przy ulicach KD.02.L. i KD.05.D. oznaczonych na rysunku planu, dopuszcza siê lokalizacjê nowych
obiektów i adaptacjê obiektów istniej¹cych lub
ich czêci na cele funkcji us³ugowych, jako towarzysz¹cych zabudowie mieszkaniowej. Na
pozosta³ych dzia³kach wyklucza siê lokalizacjê
funkcji us³ugowych.
2) ustalenia ekologiczne:
2.1.Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê
obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 60% po-
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wierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej
przyrodniczo. Wyklucza siê zastêpowanie powierzchni aktywnych przyrodniczo ekwiwalentn¹ rekompensat¹ zasobu zieleni.
2.2. Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 2.2. obowi¹zuje zachowanie trwa³ej szaty rolinnej z udzia³em drzew i krzewów o sk³adzie gatunkowym
odpowiednim do warunków siedliska.
3) ustalenia zasad kompozycji:
3.1.Ustala siê, oznaczone na rysunku planu, nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków,
stanowi¹ce jednoczenie granicê wydzielenia
wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu
jako 2.2.
3.2.Wzd³u¿ granicy posesji z ulicami oznaczonymi
na rysunku planu jako KD.02.L., KD.03.D,
KD.04.D i KD.05.D obowi¹zuje lokalizacja rzêdu drzew liciastych.
3.3.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 2.2. obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy drzew
i krzewów gatunków odpowiednich geograficznie i siedliskowo (biogrupy), zajmuj¹cej 1%
powierzchni dzia³ki, nie mniej jednak ni¿ 25 m2.
4) ustalenia form zabudowy:
4.1.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania form dla zabudowy:
a) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy na poszczególnych dzia³kach w wysokoci 0,7,
b) maksymalna wysokoæ zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze u¿ytkowe, nie wiêcej ni¿ 12 m,
c) dach stromy o maksymalnym k¹cie nachylenia po³aci 510; ustalenie nie dotyczy dachów mansardowych,
d) g³ówne po³acie nachylone s¹ pod jednakowym k¹tem i posiadaj¹ce wspóln¹ kalenicê
lub dach kopertowy,
e) kolorystyka dachów, ograniczona do tonacji
dachówki ceramicznej.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji:
6.1. Ustala siê 700 m2 jako minimaln¹ powierzchniê nowo wydzielanych dzia³ek budowlanych.
7) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej: nie
ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej:
8.1.Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku
planu jako wydzielenie wewnêtrzne 8.1. dla
korytarza przebiegu infrastruktury technicznej.
Na terenie wydzielenia wewnêtrznego obowi¹zuje zakaz lokalizacji budynków i tymczasowych
obiektów budowlanych.
9) inne ustalenia stanowi¹ce:
9.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji
tymczasowych obiektów budowlanych.
10) stawka procentowa:
10.1. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0% dla ca³ego terenu elementarnego MN.08.
9. Dla terenu elementarnego MN.09. uchwala siê ustalenia:
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1) ustalenia funkcjonalne:
1.1.Podstawowe przeznaczenie terenu: tereny
mieszkaniowe.
1.2.Ustala siê oznaczone na rysunku planu rezerwowane przebiegi ci¹gów pieszych.
1.3. Na ca³ym terenie wyklucza siê lokalizacjê nowych obiektów i adaptacjê obiektów istniej¹cych lub ich czêci na cele funkcji us³ugowych.
2) ustalenia ekologiczne:
2.1.Na dzia³kach przeznaczonych pod zabudowê
obowi¹zuje zachowanie nie mniej ni¿ 60% powierzchni dzia³ki jako powierzchni aktywnej
przyrodniczo. Wyklucza siê zastêpowanie powierzchni aktywnych przyrodniczo ekwiwalentn¹ rekompensat¹ zasobu zieleni.
3) ustalenia zasad kompozycji:
3.1.Wzd³u¿ granicy posesji z ulicami oznaczonymi na rysunku planu jako KD.03.D. i KD.04.D.
obowi¹zuje lokalizacja rzêdu drzew liciastych.
3.2.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 3.2. obowi¹zuje lokalizacja zieleni w formie zwartej grupy
drzew i krzewów gatunków odpowiednich
geograficznie i siedliskowo (biogrupy), zajmuj¹cej 1% powierzchni dzia³ki, nie mniej jednak ni¿ 25 m2.
3.3.Ustala siê oznaczon¹ na rysunku planu nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 10 m
od pó³nocnej granicy terenu elementarnego.
4) ustalenia form zabudowy:
4.1.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania form dla zabudowy:
a) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy na poszczególnych dzia³kach w wysokoci 0,4,
b) maksymalna wysokoæ zabudowy: 2 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe,
c) dach stromy o maksymalnym k¹cie nachylenia po³aci 510; ustalenie nie dotyczy dachów mansardowych,
d) g³ówne po³acie nachylone s¹ pod jednakowym k¹tem i posiadaj¹ce wspóln¹ kalenicê lub dach kopertowy,
e) kolorystyka dachów, ograniczona do tonacji dachówki ceramicznej.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury: nie ustala siê.
6) ustalenia zasad parcelacji:
6.1. Zakaz wtórnej parcelacji.
6.2. Ustala siê 700 m2 jako minimaln¹ powierzchniê nowo wydzielanych dzia³ek budowlanych.
7) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej: nie
ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej: nie ustala siê.
9) inne ustalenia stanowi¹ce:
9.1. Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji
tymczasowych obiektów budowlanych.
10) stawka procentowa:
10.1.Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
w wysokoci 0% dla ca³ego terenu elementarnego MN.09.
10. Dla terenu elementarnego MN.10. uchwala siê ustalenia:
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1) ustalenia funkcjonalne:
1.1.Podstawowe przeznaczenie terenu: tereny mieszkaniowe.
1.2. Rezerwacja terenu oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne 1.2. NO. dla przepompowni cieków.
2) ustalenia ekologiczne:
2.1. Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 2.1. obowi¹zuje zachowanie u¿ytkowania jako powierzchni aktywnej przyrodniczo. Wyklucza siê zmiany u¿ytkowania obni¿aj¹ce zdolnoæ retencji wody w torfowej
warstwie gruntu.
3) ustalenia zasad kompozycji:
3.1.Ustala siê, oznaczon¹ na rysunku planu, nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy dla budynków.
4) ustalenia form zabudowy:
4.1.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania
form dla zabudowy:
a) maksymalny wskanik intensywnoci zabudowy na poszczególnych dzia³kach w wysokoci
0,3,
b) maksymalna wysokoæ zabudowy: 2 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe,
c) dach stromy o maksymalnym k¹cie nachylenia po³aci 510; ustalenie nie dotyczy dachów
mansardowych,
d) g³ówne po³acie nachylone s¹ pod jednakowym
k¹tem i posiadaj¹ce wspóln¹ kalenicê lub dach
kopertowy,
e) kolorystyka dachów, ograniczona do tonacji dachówki ceramicznej.
5) ustalenia ochrony dóbr kultury: nie ustala siê;
6) ustalenia zasad parcelacji:
6.1. Zakaz wtórnej parcelacji.
6.2. Ustala siê 1200m2 jako minimaln¹ powierzchniê
nowo wydzielanych dzia³ek budowlanych.
7) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej: nie ustala siê.
8) ustalenia dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej: nie ustala
siê.
9) inne ustalenia stanowi¹ce:
9.1.Na ca³ym terenie obowi¹zuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.
10) stawka procentowa:
10.1.Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0% dla ca³ego terenu elementarnego MN.10.
Rozdzia³ 3
Ustalenia szczegó³owe
dla terenów g³ównego uk³adu drogowego
§8
Uchwala siê Ustalenia szczegó³owe, dla poszczególnych terenów komunikacyjnych wyró¿nionych w planie,
obowi¹zuj¹ce na obszarach, których granice oznaczono
na rysunku planu:
1. Dla terenu elementarnego KD.01.L. uchwala siê ustalenia:
1) ustalenia funkcjonalne:
1.1.Podstawowe przeznaczenie terenu: ulica lokalna,
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1.2.Ustala siê:
a) szerokoæ ulicy w liniach rozgraniczaj¹cych:
12 m,
b) przekrój ulicy L 1/2, tj. ulica jednojezdniowa, dwupasmowa,
c) minimaln¹ szerokoæ pasów ruchu na 3 m,
c) prêdkoæ projektow¹ na Vp=40 km/h.
1.3.Ustala siê nastêpuj¹ce elementy wyposa¿enia:
a) chodniki po obu stronach ulicy,
b) miejsca postojowe w zatokach parkingowych.
1.4.Ustala siê dostêpnoæ:
a) dostêpnoæ bez ograniczeñ,
b) skrzy¿owanie zwyk³e.
2) ustalenia ekologiczne:
2.1.Obowi¹zuje odprowadzenie wód opadowych do
kanalizacji deszczowej.
3) ustalenia ochrony dóbr kultury: Nie ustala siê
4) inne ustalenia stanowi¹ce:
4.1.Ulica w strefie zamieszkania. Obowi¹zuje stosowanie rodków technicznych zmierzaj¹cych do
uspokojenia ruchu.
4.2.Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych w liniach rozgraniczaj¹cych drogi.
5) stawka procentowa:
5.1.Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0% dla ca³ego terenu elementarnego KD.01.L.
2. Dla terenu elementarnego KD.02.L. uchwala siê ustalenia:
1) ustalenia funkcjonalne:
1.1.Podstawowe przeznaczenie terenu: ulica lokalna.
1.2.Ustala siê:
a) szerokoæ ulicy w liniach rozgraniczaj¹cych:
12 m,
b) przekrój ulicy: L 1/2, tj. ulica jednojezdniowa, dwupasmowa,
c) minimaln¹ szerokoæ pasów ruchu na 2,25 m,
d) prêdkoæ projektowa Vp=40 km/h.
1.3.Ustala siê nastêpuj¹ce elementy wyposa¿enie:
a) chodnik po obu stronach ulicy,
b) miejsca postojowe w zatokach parkingowych,
1.4.Ustala siê dostêpnoæ:
a) dostêpnoæ bez ograniczeñ,
b) skrzy¿owanie zwyk³e.
2) ustalenia ekologiczne:
2.1.Obowi¹zuje odprowadzenie wód opadowych do
kanalizacji deszczowej.
3) ustalenia ochrony dóbr kultury: nie ustala siê
4) inne ustalenia stanowi¹ce:
4.1.Ulica w strefie zamieszkania. Obowi¹zuje stosowanie rodków technicznych zmierzaj¹cych do
uspokojenia ruchu.
4.2. Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych w liniach rozgraniczaj¹cych drogi.
5) stawka procentowa:
5.1. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0% dla ca³ego terenu elementarnego KD.02.L.
3. Dla terenu elementarnego KD.03.D. uchwala siê ustalenia:
1) ustalenia funkcjonalne:
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1.1.Podstawowe przeznaczenie terenu: ulica dojazdowa.
1.2.Ca³y teren elementarny KD.03.D stanowi poszerzenie pasa drogowego istniej¹cej drogi gminnej do szerokoci 12m w liniach rozgraniczaj¹cych.
1.3.Ustala siê:
a) przekrój ulicy: D 1/2, tj. ulica jednojezdniowa, dwupasmowa,
b) minimaln¹ szerokoæ pasów ruchu na 2,25 m,
c) prêdkoæ projektowa Vp=30 km/h.
1.4.Ustala siê nastêpuj¹ce elementy wyposa¿enie:
a) chodnik co najmniej po jednej stronie ulicy,
b) miejsca postojowe w zatokach parkingowych.
1.5.Ustala siê dostêpnoæ:
a) dostêpnoæ bez ograniczeñ
b) skrzy¿owanie zwyk³e.
2) ustalenia ekologiczne:
2.1.Obowi¹zuje odprowadzenie wód opadowych do
kanalizacji deszczowej.
3) ustalenia ochrony dóbr kultury: nie ustala siê
4) inne ustalenia stanowi¹ce:
4.1.Ulica w strefie zamieszkania. Obowi¹zuje stosowanie rodków technicznych zmierzaj¹cych do
uspokojenia ruchu.
4.2.Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych w liniach rozgraniczaj¹cych drogi.
5) stawka procentowa:
5.1. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0% dla ca³ego terenu elementarnego
KD.03.D.
4. Dla terenu elementarnego KD.04.D. uchwala siê ustalenia:
1) ustalenia funkcjonalne:
1.1.Podstawowe przeznaczenie terenu: ulica dojazdowa.
1.2. Ustala siê:
a) szerokoæ ulicy w liniach rozgraniczaj¹cych:
10 m,
b) przekrój ulicy: D 1/2, tj. ulica jednojezdniowa, dwupasowa,
c) minimaln¹ szerokoæ pasów ruchu na 2,25 m,
d) prêdkoæ projektowa Vp=30 km/h.
1.3.Ustala siê nastêpuj¹ce elementy wyposa¿enie:
a) chodnik co najmniej po jednej stronie ulicy,
b) miejsca postojowe w zatokach parkingowych,
1.4.Ustala siê dostêpnoæ:
a) dostêpnoæ bez ograniczeñ
b) skrzy¿owanie zwyk³e.
2) ustalenia ekologiczne:
2.1.Obowi¹zuje odprowadzenie wód opadowych do
kanalizacji deszczowej.
3) ustalenia ochrony dóbr kultury: nie ustala siê
4) inne ustalenia stanowi¹ce:
4.1. Ulica w strefie zamieszkania. Obowi¹zuje stosowanie rodków technicznych zmierzaj¹cych
do uspokojenia ruchu.
4.2.Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych w liniach rozgraniczaj¹cych drogi.
5) stawka procentowa:
5.1. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy
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o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0%
dla ca³ego terenu elementarnego KD.04.D.
5. Dla terenu elementarnego KD.05.D. uchwala siê ustalenia:
1) ustalenia funkcjonalne:
1.1.Podstawowe przeznaczenie terenu: ulica dojazdowa.
1.2.Ustala siê:
a) szerokoæ ulicy w liniach rozgraniczaj¹cych:
10m,
b) przekrój ulicy: D 1/2, tj. ulica jednojezdniowa, dwupasmowa,
c) minimaln¹ szerokoæ pasów ruchu na 2,25 m,
d) prêdkoæ projektowa Vp=30 km/h.
1.3. Ustala siê nastêpuj¹ce elementy wyposa¿enie:
a) chodnik po obu stronach ulicy,
b) miejsca postojowe w zatokach parkingowych,
1.4.Ustala siê dostêpnoæ:
a) dostêpnoæ bez ograniczeñ
b) skrzy¿owanie zwyk³e.
2) ustalenia ekologiczne:
2.1.Obowi¹zuje odprowadzenie wód opadowych do
kanalizacji deszczowej.
3) ustalenia ochrony dóbr kultury: nie ustala siê
4) inne ustalenia stanowi¹ce:
4.1.Ulica w strefie zamieszkania. Obowi¹zuje stosowanie rodków technicznych zmierzaj¹cych do
uspokojenia ruchu.
4.2.Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych w liniach rozgraniczaj¹cych drogi.
5) stawka procentowa:
5.1. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0% dla ca³ego terenu elementarnego
KD.05.D.
6. Dla terenu elementarnego KD.06.D. uchwala siê ustalenia:
1) ustalenia funkcjonalne:
1.1.Podstawowe przeznaczenie terenu (w rozumieniu planu): ulica dojazdowa.
1.2.Ustala siê:
a) klasê ulicy jako dojazdow¹ o szerokoci w 10m
w liniach rozgraniczaj¹cych,
b) minimaln¹ szerokoæ pasów ruchu na 2,25 m,
c) prêdkoæ projektowa Vp=30 km/h,
d) plac do zawracania samochodów o wymiarach co najmniej 12,5m x 12,5m.
1.3.Ustala siê dostêpnoæ:
a) dostêpnoæ bez ograniczeñ,
b) skrzy¿owanie zwyk³e.
2) ustalenia ekologiczne:
2.1.Obowi¹zuje odprowadzenie wód opadowych do
kanalizacji deszczowej.
3) ustalenia ochrony dóbr kultury: nie ustala siê
4) inne ustalenia stanowi¹ce:
4.1. Ulica w strefie zamieszkania. Obowi¹zuje stosowanie rodków technicznych zmierzaj¹cych
do uspokojenia ruchu.
4.2. Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych w liniach rozgraniczaj¹cych drogi.
5) stawka procentowa:
5.1. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ nalicza-
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niu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0% dla
ca³ego terenu elementarnego KD.06.D.
7. Dla terenu elementarnego KD.07.D. uchwala siê ustalenia:
1) ustalenia funkcjonalne:
1.1.Podstawowe przeznaczenie terenu: ulica dojazdowa;
1.2.Ustala siê:
a) szerokoæ ulicy w liniach rozgraniczaj¹cych:
8 m,
b) przekrój ulicy D 1/1, tj. ulica jednojezdniowa
jednopasmowa,
c) minimaln¹ szerokoæ pasa ruchu na 3,5 m,
d) prêdkoæ projektowa Vp=30 km/h.
1.3.Ustala siê dostêpnoæ:
a) dostêpnoæ bez ograniczeñ,
b) skrzy¿owanie zwyk³e.
2) ustalenia ekologiczne:
2.1.Obowi¹zuje odprowadzenie wód opadowych do
kanalizacji deszczowej.
3) ustalenia ochrony dóbr kultury: nie ustala siê.
4) inne ustalenia stanowi¹ce:
4.1.Ulica w strefie zamieszkania. Obowi¹zuje stosowanie rodków technicznych zmierzaj¹cych do
uspokojenia ruchu.
4.2.Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych w liniach rozgraniczaj¹cych drogi.
5) stawka procentowa:
5.1. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 0% dla ca³ego terenu elementarnego
KD.07.D.
Rozdzia³ 4
Przepisy koñcowe
§9
Na obszarze objêtym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego trac¹ moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego Uchwa³¹ Rady Gminy Kwidzyn nr XVII/
72/92 z dnia 30 kwietnia 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Elbl. Nr 9
poz. 33).
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. wiok³o

1251
POROZUMIENIE
zawarte
w dniu 2 stycznia 2003 r.
pomiêdzy Gmin¹ Miejsk¹ S³upsk reprezentowan¹ przez:
1. P. Andrzeja Obecnego Zastêpcê Prezydenta Miasta
S³upska

2. P. Ryszarda Kwiatkowskiego  Zastêpcê Prezydenta
Miasta S³upska
a Gmin¹ Trzebielino reprezentowan¹ przez:
1. P. Tomasza Czechowskiego  Wójta Gminy Trzebielino
2. P. Krystynê Harasiuk  Skarbnika Gminy Trzebielino
§1
Przedmiotem porozumienia jest przejêcie przez Gminê Miejsk¹ S³upsk praw i obowi¹zków Gminy Trzebielino
zwi¹zanych z profilaktyk¹ i wczesn¹ terapi¹ uzale¿nieñ od
alkoholu oraz korzystanie z us³ug Izby Wytrzewieñ w
S³upsku przy ul. Gdyñskiej 13 a, prowadzonej jako zadanie w³asne Gminy Miejskiej S³upsk i wynikaj¹cy z przejêcia obowi¹zków udzia³ Gminy Trzebielino w kosztach realizacji powierzonego zadania.
§2
1. Wysokoæ udzia³u finansowego Gminy Trzebielino bêdzie wynikiem przemno¿enia liczby przyjêtych osób
nietrzewych z terenu tej Gminy w danym kwartale
przez umown¹ zrycza³towan¹ kwotê 120 z³ (s³ownie:
sto dwadziecia z³) od przyjêtej osoby.
2. Windykacja nale¿noci z tytu³u pobytu w Izbie bêdzie
realizowana przez Izbê Wytrzewieñ na ogólnie obowi¹zuj¹cych zasadach.
3. Kwota naliczona wg okrelonego w ust. 1 wzorca, bêdzie ka¿dorazowo przekazywana na konto Izby Wytrzewieñ w S³upsku Bank PEKAO S.A. I O/S³upsk Nr
11001324-20691-2101-111-0 do koñca miesi¹ca nastêpuj¹cego po kwartale rozliczeniowym, po uprzednim przed³o¿eniu zestawienia o którym mowa w § 3.
§3
Zobowi¹zuje siê Dyrektora Izby Wytrzewieñ w S³upsku do przedk³adania na koniec ka¿dego kwarta³u zestawienia iloci osób nietrzewych dowiezionych z terenu
Gminy Trzebielino i przyjêtych do Izby wobec których
przeprowadzono indywidualn¹ terapiê, a tak¿e dzia³ania
profilaktyczne.
§4
W przypadku du¿ej iloci osób dowo¿onych do Izby,
pierwszeñstwo w przyjêciu maj¹ osoby nietrzewe z terenu miasta S³upska.
§5
Nie wywi¹zanie siê przez Gminê Trzebielino z warunków okrelonych w niniejszym porozumieniu bêdzie skutkowa³o odmow¹ przyjêcia osób nietrzewych z terenu tej
Gminy do Izby Wytrzewieñ w S³upsku.
§6
Porozumienie zostaje zawarte na czas okrelony tj. od 1
stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
§7
Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane nie wczeniej jak
z dniem 30 wrzenia danego roku za trzymiesiêcznym
wypowiedzeniem.
§8
W przypadku rozwi¹zania porozumienia, strony zobowi¹zane s¹ do pe³nego rozliczenia siê za czas obowi¹zywania na zasadach okrelonych w niniejszym porozumieniu.

 3415 

Poz. 1251, 1252

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§3

§9

Porozumienie sporz¹dzono w trzech jednobrzmi¹cych
egzemplarzach.

Zobowi¹zuje siê Dyrektora Izby Wytrzewieñ w S³upsku do przedk³adania na koniec ka¿dego kwarta³u zestawienia iloci osób nietrzewych dowiezionych z terenu
Gminy Dêbnica Kaszubska i przyjêtych do Izby wobec
których przeprowadzono indywidualn¹ terapiê, a tak¿e
dzia³ania profilaktyczne.

§ 11

§4

Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia
2003 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.

W przypadku du¿ej iloci osób dowo¿onych do Izby,
pierwszeñstwo w przyjêciu maj¹ osoby nietrzewe z terenu miasta S³upska.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu, maj¹ zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§ 10

Gmina Miejska S³upsk
Z-ca Prezydenta
Miasta S³upska
A. Obecny
Z-ca Prezydenta
Miasta S³upska
R. Kwiatkowski
Skarbnik Miasta S³upska
B. Niewadzi³

Gmina Trzebielino
Wójt
T. Czechowski
Skarbnik Gminy
K. Harasiuk

§5
Nie wywi¹zanie siê przez Gminê Dêbnica Kaszubska z
warunków okrelonych w niniejszym porozumieniu bêdzie skutkowa³o odmow¹ przyjêcia osób nietrzewych z
terenu tej Gminy do Izby Wytrzewieñ w S³upsku.
§6
Porozumienie zostaje zawarte na czas okrelony tj. od 1
stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
§7

1252
POROZUMIENIE
zawarte
w dniu 21 stycznia 2003 r.
pomiêdzy Gmin¹ Miejsk¹ S³upsk reprezentowan¹ przez:
1. P. Andrzeja Obecnego  Zastêpcê Prezydenta Miasta
S³upska
2. P. Ryszarda Kwiatkowskiego  Zastêpcê Prezydenta
Miasta S³upska
a Gmin¹ Dêbnica Kaszubska reprezentowan¹ przez:
1. P. Grzegorza Grabowskiego  Wójta Gminy
2. P. Tadeusza Bejnarowicza  Zastêpcê Wójta
§1
Przedmiotem porozumienia jest przejêcie przez Gminê Miejsk¹ S³upsk praw i obowi¹zków Gminy Dêbnica
Kaszubska zwi¹zanych z profilaktyk¹ i wczesn¹ terapi¹
uzale¿nieñ od alkoholu oraz korzystanie z us³ug Izby Wytrzewieñ w S³upsku przy ul. Gdyñskiej 13 a, prowadzonej jako zadanie w³asne Gminy Miejskiej S³upsk i wynikaj¹cy z przejêcia obowi¹zków udzia³ Gminy Dêbnica
Kaszubska w kosztach realizacji powierzonego zadania.
§2
1. Wysokoæ udzia³u finansowego Gminy Dêbnica Kaszubska bêdzie wynikiem przemno¿enia liczby przyjêtych osób nietrzewych z terenu tej Gminy w danym
kwartale przez umown¹ zrycza³towan¹ kwotê 100 z³
(s³ownie: sto z³) od przyjêtej osoby.
2. Windykacja nale¿noci z tytu³u pobytu w Izbie bêdzie
realizowana przez Izbê Wytrzewieñ na ogólnie obowi¹zuj¹cych zasadach.
3. Kwota naliczona wg okrelonego w ust. 1 wzorca, bêdzie ka¿dorazowo przekazywana na konto Izby Wytrzewieñ w S³upsku Bank PEKAO S.A. I O/S³upsk Nr
11001324-20691-2101-111-0 do koñca miesi¹ca nastêpuj¹cego po kwartale rozliczeniowym, po uprzednim
przed³o¿eniu zestawienia o którym mowa w § 3.

Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane nie wczeniej jak
z dniem 30 wrzenia danego roku za trzymiesiêcznym
wypowiedzeniem.
§8
W przypadku rozwi¹zania porozumienia, strony zobowi¹zane s¹ do pe³nego rozliczenia siê za czas obowi¹zywania na zasadach okrelonych w niniejszym porozumieniu.
§9
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu, maj¹ zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§ 10
Porozumienie sporz¹dzono w trzech jednobrzmi¹cych
egzemplarzach.
§ 11
Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia
2003 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Gmina Miejska S³upsk
Z-ca Prezydenta
Miasta S³upska
A. Obecny
Z-ca Prezydenta
Miasta S³upska
R. Kwiatkowski
Skarbnik Miasta S³upska
B. Niewadzi³

Gmina Dêbnica Kaszubska
Wójt Gminy
G. Grabowski
Z-ca Wójta
T. Bejnarowicz
Skarbnik Gminy
K. Pawlak

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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1253
POROZUMIENIE
zawarte
w dniu 15 stycznia 2003 r.
pomiêdzy Gmin¹ Miejsk¹ S³upsk reprezentowan¹ przez:
1. P. Andrzeja Obecnego  Zastêpcê Prezydenta Miasta
S³upska
2. P. Ryszarda Kwiatkowskiego  Zastêpcê Prezydenta
Miasta S³upska
a Gmin¹ Damnica reprezentowan¹ przez:
P. Grzegorza Jaworskiego  Wójta Gminy Damnica
§1
Przedmiotem porozumienia jest przejêcie przez Gminê Miejsk¹ S³upsk praw i obowi¹zków Gminy Damnica
zwi¹zanych z profilaktyk¹ i wczesn¹ terapi¹ uzale¿nieñ od
alkoholu oraz korzystanie z us³ug Izby Wytrzewieñ w
S³upsku przy ul. Gdyñskiej 13 a, prowadzonej jako zadanie w³asne Gminy Miejskiej S³upsk i wynikaj¹cy z przejêcia obowi¹zków udzia³ Gminy Damnica w kosztach realizacji powierzonego zadania.
§2
1. Wysokoæ udzia³u finansowego Gminy Damnica bêdzie wynikiem przemno¿enia liczby przyjêtych osób
nietrzewych z terenu tej Gminy w danym kwartale
przez umown¹ zrycza³towan¹ kwotê 120 z³ (s³ownie:
sto dwadziecia z³) od przyjêtej osoby.
2. Windykacja nale¿noci z tytu³u pobytu w Izbie bêdzie
realizowana przez Izbê Wytrzewieñ na ogólnie obowi¹zuj¹cych zasadach.
3. Kwota naliczona wg okrelonego w ust. 1 wzorca, bêdzie ka¿dorazowo przekazywana na konto Izby Wytrzewieñ w S³upsku Bank PEKAO S.A. I O/S³upsk Nr
11001324-20691-2101-111-0 do koñca miesi¹ca nastêpuj¹cego po kwartale rozliczeniowym, po uprzednim
przed³o¿eniu zestawienia o którym mowa w § 3.
§3
Zobowi¹zuje siê Dyrektora Izby Wytrzewieñ w S³upsku do przedk³adania na koniec ka¿dego kwarta³u zestawienia iloci osób nietrzewych dowiezionych z terenu
Gminy Damnica i przyjêtych do Izby wobec których przeprowadzono indywidualn¹ terapiê, a tak¿e dzia³ania profilaktyczne.
§4
W przypadku du¿ej iloci osób dowo¿onych do Izby,
pierwszeñstwo w przyjêciu maj¹ osoby nietrzewe z terenu miasta S³upska.
§5
Nie wywi¹zanie siê przez Gminê Damnica z warunków
okrelonych w niniejszym porozumieniu bêdzie skutkowa³o odmow¹ przyjêcia osób nietrzewych z terenu tej
Gminy do Izby Wytrzewieñ w S³upsku.
§6
Porozumienie zostaje zawarte na czas okrelony tj. od 1
stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
§7
Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane nie wczeniej jak

z dniem 30 wrzenia danego roku za trzymiesiêcznym
wypowiedzeniem.
§8
W przypadku rozwi¹zania porozumienia, strony zobowi¹zane s¹ do pe³nego rozliczenia siê za czas obowi¹zywania na zasadach okrelonych w niniejszym porozumieniu.
§9
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu, maj¹ zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§ 10
Porozumienie sporz¹dzono w trzech jednobrzmi¹cych
egzemplarzach.
§ 11
Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia
2003 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Gmina Miejska S³upsk
Z-ca Prezydenta
Miasta S³upska
A. Obecny
Z-ca Prezydenta
Miasta S³upska
R. Kwiatkowski
Skarbnik Miasta S³upska
B. Niewadzi³

Gmina Damnica
Wójt Gminy
G. Jaworski
Skarbnik Gminy
J. Dic

1254
POROZUMIENIE
zawarte
w dniu 23 stycznia 2003 r.
pomiêdzy Gmin¹ Kobylnica reprezentowan¹ przez Pana
mgr Leszka Kuliñskiego  Wójta Gminy Kobylnica
zwan¹ w dalszej czêci Gmin¹ Kobylnica
a Gmin¹ Miejsk¹ S³upsk reprezentowan¹ przez:
1. P. Andrzeja Obecnego  Zastêpcê Prezydenta Miasta
S³upska
2. P. Ryszarda Kwiatkowskiego  Zastêpcê Prezydenta
Miasta S³upska
zwan¹ w dalszej czêci Miastem S³upsk
§1
Przedmiotem porozumienia bêdzie przejêcie praw
i obowi¹zków zwi¹zanych z profilaktyk¹ i wczesn¹ terapi¹ uzale¿nieñ od alkoholu oraz korzystanie z us³ug Izby
Wytrzewieñ w S³upsku przy ul. Gdyñskiej 13 a, prowadzonej jako zadanie w³asne Gminy Miejskiej S³upsk oraz
wynikaj¹cego z przejêcia obowi¹zków udzia³u w kosztach
realizacji powierzonego zadania.
§2
1. Wysokoæ udzia³u finansowego Gminy Kobylnica bêdzie wynikiem przemno¿enia liczby przyjêtych osób
nietrzewych z Gminy Kobylnica w danym kwartale
przez umown¹ zrycza³towan¹ kwotê tj. 110 z³ (s³ownie
z³otych: sto dziesiêæ).
2. Windykacja nale¿noci z tytu³u pobytu w Izbie bêdzie
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realizowana przez Izbê Wytrzewieñ na ogólnie obowi¹zuj¹cych zasadach.
3. Kwota naliczona wg okrelonego w ust. 1 wzorca, bêdzie ka¿dorazowo przekazywana na konto Izby Wytrzewieñ w S³upsku PEKAO S.A. I O/S³upsk Nr 1100132420691-2101-111-0 do koñca miesi¹ca nastêpuj¹cego
po kwartale rozliczeniowym.
§3
Zobowi¹zuje siê Dyrektora Izby Wytrzewieñ w S³upsku do przedk³adania Gminie Kobylnica na koniec ka¿dego kwarta³u zestawienia iloci osób nietrzewych dowiezionych z terenu Gminy Kobylnica i przyjêtych do Izby
wobec których przeprowadzono indywidualn¹ terapiê, a
tak¿e dzia³ania profilaktyczne.
§4
Nie wywi¹zanie siê przez Gminê Kobylnica z warunków okrelonych w niniejszym porozumieniu bêdzie skutkowa³o odmow¹ przyjmowania osób nietrzewych z terenu Gminy Kobylnica do Izby Wytrzewieñ w S³upsku.
§5
W przypadku rozwi¹zania porozumienia, strony zobowi¹zane s¹ do pe³nego rozliczenia siê za czas obowi¹zywania na zasadach okrelonych w niniejszym porozumieniu.
§6
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu, maj¹ zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§7
Porozumienie zostaje zawarte na czas okrelony tj. od
dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.
§8
Porozumienie sporz¹dzono w szeciu jednobrzmi¹cych
egzemplarzach.
§9
Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia
2003 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Gmina Miejska S³upsk
Z-ca Prezydenta
Miasta S³upska
A. Obecny
Z-ca Prezydenta
Miasta S³upska
R. Kwiatkowski
Z up. Skarbnik Miasta
Kierownik Referatu
A. £ukaszewicz

Gmina Kobylnica
Wójt Gminy
L. Kuliñski
Skarbnik Gminy
M. ¯urawska
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UCHWA£A Nr V/103/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 28 stycznia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

rowania przestrzennego dla dzia³ki nr 123/5 po³o¿onej
we wsi Rêbiechowo, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984, 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; zmiany: Dz. U. z 1999 r.
Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r.
Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115,
poz. 1229, Nr 154, poz. 1804 z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
Nr 130, poz. 1112, Nr 25 poz. 253) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmuj¹cego dzia³kê nr 123/5 po³o¿on¹ we wsi Rêbiechowo, gm.¯ukowo.
§2
1. Ustala siê dla obszaru objêtego planem 1 teren (oznaczony symbolem 1) wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi oraz jego przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej
(pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczonych pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ odpowiednim symbolem literowym).
2. Ustala siê nastêpuj¹c¹ strefê funkcyjn¹:
1.MNe/U  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji us³ugowej nieuci¹¿liwej.
3. Na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, ustala siê:
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
b) linie podzia³u projektowane,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy.
4. Ustalenia szczegó³owe planu zapisano w karcie terenu
stanowi¹cej za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w skali 1:1000  za³¹cznik nr 1,
2) karta terenu  za³¹cznik nr 2.
§4
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres
14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy ¯ukowo,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie
i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i wypisów
na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr V/103/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 28 stycznia 2003 r.

6.

MIEJSCOWOÆ RÊBIECHOWO
1. KARTA TERENU
3/314-03-02/11
2. PO£O¯ENIE TERENU I POWIERZCHNIA
Nr dz. 123/5
Powierzchnia: 0,29 ha
3. FUNKCJA PODSTAWOWA
1.MNe/U  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji us³ug nieuci¹¿liwych
4. WARUNKI URBANISTYCZNE
Maks. i min. pow. dzia³ek: min pow. 1000 m2, maks.
nie okrela siê
Iloæ kondygnacji: 1 kondygnacja + poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy: do 30% pow. dzia³ki
Kszta³towanie formy architektonicznej: wykoñczenie
cian z zastosowaniem materia³ów naturalnych w po³¹czeniu z tynkiem; zakaz stosowania materia³ów syntetycznych (np. siding)
Maks. wysokoæ zabudowy: maks. wysokoæ zabudowy 9 m od poziomu terenu do kalenicy, poziom posadzki parteru do 0,6 m od poziomu terenu przy wejciu do budynku
Linia zabudowy: - nieprzekraczalne linie zabudowy:
6 m od linii rozgraniczaj¹cych teren 1.MNe/U; 4 m od
linii energetycznych n/n
Zabudowa towarzysz¹ca: dopuszcza siê wszelkie formy zabudowy towarzysz¹cej. Pokrycie dachu i wykoñczenie elewacji jak dla zabudowy funkcji wiod¹cej
Ma³a architektura: wzd³u¿ ulic stosowaæ ogrodzenia o
wysokoci 1,5 m; s³upki murowane, przês³a stalowe
lub drewniane jednolite dla ca³ego zespo³u
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
Woda: z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego
cieki: do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza siê odprowadzenie cieków sanitarnych do indywidualnych oczyszczalni cieków lub zbiorników bezodp³ywowych z udokumentowaniem wywozu cieków
do oczyszczalni jako rozwi¹zanie tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej. Z chwil¹ wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej nale¿y je bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a obiekt pod³¹czyæ do sieci;
zabrania siê odprowadzania oczyszczonych cieków do
jezior i ich dop³ywów na odcinku 3 km od ujcia do
jeziora
cieki deszczowe: powierzchniowo na tereny zieleni
w granicach w³asnej dzia³ki (dotyczy to wy³¹cznie czystych wód opadowych z powierzchni dachowych eko-

7.
8.

9.
10.

Poz. 1255

logicznych oraz dla terenów o korzystnych warunkach
gruntowych) wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) odprowadziæ do pobliskich cieków powierzchniowych, po
uprzednim podczyszczeniu w stopniu zapewniaj¹cym
spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych
przepisach
Ogrzewanie: z indywidualnych nieemisyjnych lub niskoemisyjnych róde³ ciep³a
Gaz: z istniej¹cego gazoci¹gu
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej
Utylizacja odpad. sta³ych: wywóz przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa na wysypisko mieci, z którego
korzysta gmina
KOMUNIKACJA
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej relacji Rêbiechowo  Barniewice
 parkingi zapewniæ w granicach dzia³ek
WARUNKI KONSERWATORSKIE nie okrela siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
 opracowany obszar po³o¿ony jest w zasiêgu strefy
ochronnej ujêcia wody powierzchniowej Straszyn
z rzeki Raduni (wewnêtrzny teren ochrony poredniej  w odleg³oci powy¿ej 100 m od cieku powierzchniowego  lewego dop³ywu rzeki Strzelenki). Obowi¹zuj¹ w niej zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Nr O-V-7726/1/93 z dn. 6 sierpnia
1993 r. Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu
Wojewódzkiego w Gdañsku
 makroniwelacjê ograniczyæ do niezbêdnego minimum w zakresie realizacji obiektów kubaturowych
 zabezpieczyæ odp³yw wód opadowych w sposób
chroni¹cy teren przed erozj¹ wodn¹ oraz przed zaleganiem wód opadowych
 istniej¹ce cieki wodne (rowy melioracyjne, oczka
wodne) podlegaj¹ ochronie i konserwacji
 wartociowe zadrzewienia rosn¹ce na terenie opracowania podlegaj¹ zachowaniu i ochronie
STAWKA PROCENTOWA 30%
INNE WARUNKI
 dopuszcza siê do 2 lokali mieszkalnych w jednym
budynku
 dopuszcza siê lokalizacjê us³ug nieuci¹¿liwych z zakresu: a) handel detaliczny o funkcji osiedlowej (do
100 m2 powierzchni u¿ytkowej), b) ma³a gastronomia (do 20 miejsc konsumpcyjnych), c) us³ugi rzemielnicze (do 50 m2 pow. u¿ytkowej) z wykluczeniem zak³adów obs³ugi lub napraw samochodów,
zak³adów stolarskich i lusarskich, d) us³ugi administracyjne i biurowe, gabinety lekarskie (do 200
m2 pow. u¿ytkowej), e) us³ugi pensjonatowo-hotelowe (do 50 miejsc noclegowych). Uci¹¿liwoæ
us³ug nale¿y ograniczyæ do granic w³asnoci
 nale¿y zapewniæ spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np.wykonanie drena¿u, melioracji,itp.) bior¹c pod uwagê uwarunkowania terenów przyleg³ych, w przypadku
natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych
na istniej¹cy drena¿ nale¿y go bezwzglêdnie zachowaæ lub prze³o¿yæ zachowuj¹c spójnoæ systemu
drena¿owego ca³ego obszaru
 dla rowów przecinanych przez projektowany uk³ad
drogowy nale¿y zapewniæ swobodny przep³yw
wód zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
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 u¿ytkownik dzia³ki powinien zapewniæ dostêp do istniej¹cych cieków i oczek wodnych w celu ich utrzymania i konserwacji, a wody stanowi¹ce jego w³asnoæ
powinien utrzymywaæ i konserwowaæ we w³asnym
zakresie
 nale¿y zachowaæ minimalny procent powierzchni ekologicznej czynnej, tj. nieutwardzonej 50%
 ka¿da inwestycja musi byæ poprzedzona badaniami
geotechnicznymi gruntu okrelaj¹cymi warunki posadowienia
 dopuszcza siê zmianê granic funkcji terenu dla potrzeb
infrastruktury uzbrojenia i dróg (stacje transformatorowe,przepompownie,itp.)
 teren znajduje siê w zasiêgu uci¹¿liwoci akustycznej
od lotniska w Rêbiechowie. Zaleca siê zastosowanie
ochronnych rozwi¹zañ architektonicznych zabezpieczaj¹cych przed ha³asem
 teren znajduje siê w zasiêgu strefy ograniczeñ wysokociowych lotniska 180 m.n.p.m
 teren znajduje siê w zasiêgu obszaru g³ównego zbiornika wód podziemnych GZWP 113  Zbiornik ¯ukowski. Obowi¹zuj¹ uwarunkowania okrelone przez Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Gdañsku
 plany zagospodarowania terenu pod wzglêdem kolizji
z istniej¹c¹ lini¹ energetyczn¹ n.n. uzgodniæ z ENERG¥ Zak³ad Kartuzy; usuniêcie wszelkich kolizji istniej¹cej sieci elektroenergetycznej z projektowanymi obiektami winno siê odbyæ kosztem i staraniem inwestorów;
w przypadku skablowania napowietrznych linii energetycznych n.n. nieprzekraczalne linie zabudowy od linii
energetycznych przestaj¹ obowi¹zywaæ
 dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek

1256
UCHWA£A Nr V/105/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 28 stycznia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 75/22, 75/31, 75/32,
75/33, 75/34, 75/36, 75/37, 75/38 we wsi Tuchom, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984, 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; zmiany: Dz. U. z 1999 r.
Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r.
Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115,
poz. 1229, Nr 154, poz. 1804 z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
Nr 130, poz. 1112, 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 75/22, 75/31, 75/32, 75/33, 75/34, 75/36,
75/37, 75/38 we wsi Tuchom, w gminie ¯ukowo, stanowi¹cy dotychczas teren upraw polowych przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna:
a) wysokoæ zabudowy  do 1,5 kondygnacji (do 9,0 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  25 m,
h) linie proponowanego podzia³u na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu,
i) architektura nawi¹zuj¹ca do form regionalnych,
j) na teren wprowadziæ zieleñ izolacyjno-ozdobn¹ (30%
powierzchni ogólnej dzia³ki),
k) istniej¹ce drzewa podlegaj¹ ochronie, w razie koniecznoci wycinki nale¿y zrekompensowaæ stratê
w proporcji: 1 drzewo wyciête/5 drzew posadzonych,
l) nieprzekraczalne linie zabudowy:
 6 m od KW i KD1,
 7,5 m od linii elektroenergetycznej SN.
KW  projektowana droga wewnêtrzna o szer. 8 m w
liniach rozgraniczaj¹cych.
KW1  projektowany dojazd wewnêtrzny o szer. 6 m w
liniach rozgraniczaj¹cych.
KD1  poszerzenie istniej¹cej drogi gminnej nr 1045012
(szer. poszerzenia  1 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 tymczasowe stosowanie szczelnych, monolitycznych zbiorników bezodp³ywowych, regularnie
opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo, po pod³¹czeniu do zbiorczej kanalizacji sanitarnej zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ, do chwili wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej zakazuje siê lokalizowania us³ug o wysokiej wodoch³onnoci,
c) odprowadzenie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych: powierzchniowo do gruntu w
granicach w³asnej dzia³ki, z utwardzonych dróg do
gruntu,
d) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji
gazu butlowego lub z istniej¹cego gazoci¹gu redniego cinienia DN 150, zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez u¿ytkownika sieci,
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,
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g) usuwanie odpadów sta³ych  do pojemników usytuowanych na terenie posesji i wywo¿onych na wysypisko mieci przez specjalistyczn¹ firmê.
4. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd poprzez projektowan¹ drogê wewnêtrzn¹
i projektowany dojazd wewnêtrzny z istniej¹cej drogi gminnej nr 1045012.
§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.
§3
Ustala siê 30% stawkê procentowa s³u¿¹c¹ naliczaniu
jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci, 5% w przypadku nieodp³atnego przejêcia dróg przez Gminê ¯ukowo, o których mowa w za³¹czniku do uchwa³y; dla pozosta³ych terenów 0%.
§4
1)

2)
3)

4)

Poz. 1256, 1257
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Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy do:
niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie,
umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisówna zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym,
nale¿ytego uwidocznienia w tekcie i na rysunku planu wymienionej w § 1 zmiany wprowadzonej do niego
niniejsz¹ uchwa³¹,
§5

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

1257
UCHWA£A Nr V/106/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 28 stycznia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 126/9, 126/10,
126/11, 126/12, 126/13, 126/14, 126/15, 126/16, 126/17,
126/18, 126/19, 126/20 we wsi Tuchom, gmina ¯ukowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984, 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; zmiany: Dz. U. z 1999 r.
Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r.
Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115,
poz. 1229, Nr 154, poz. 1804 z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
Nr 130, poz. 1112, 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 126/9, 126/10, 126/11, 126/12, 126/13,
126/14, 126/15, 126/16, 126/17, 126/18, 126/19, 126/20
we wsi Tuchom, gmina ¯ukowo, stanowi¹cy dotychczas teren upraw polowych przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z funkcj¹ 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  700 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,
 7,5 m od linii elektroenergetycznej SN,
 5 m od linii elektroenergetycznej NN,
KW  projektowana droga wewnêtrzna o szer. 8 m w
liniach rozgraniczaj¹cych,
KL1  rezerwa pod projektowane skrzy¿owanie z istniej¹c¹ drog¹ gminn¹,
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cego wodoci¹gu
wiejskiego,
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b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do projektowanej zbiorczej kanalizacji sanitarnej, do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê tymczasowe stosowanie szczelnych, monolitycznych zbiorników bezodp³ywowych, regularnie
opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo, po pod³¹czeniu do zbiorczej kanalizacji sanitarnej zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ, do chwili wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej zakazuje siê lokalizowania us³ug o wysokiej wodoch³onnoci,
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 lub z istniej¹cego gazoci¹gu redniego cinienia DN 150, zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez u¿ytkownika sieci,
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 poprzez projektowan¹ drogê wewnêtrzn¹ z
istniej¹cej drogi gminnej.
§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.
§3
Ustala siê 30% stawkê procentowa s³u¿¹c¹ naliczaniu
jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci, 5% w przypadku nieodp³atnego przejêcia dróg przez Gminê ¯ukowo, o których mowa w za³¹czniku do uchwa³y.
§4
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomor-
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skiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmiany w planie
i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisówna 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
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

1258
UCHWA£A Nr V/43/03
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 29 stycznia 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXVIII/314/96 z dnia 27 listopada 1996 r. Rady Miejskiej w S³upsku w sprawie
uznania drzew za pomniki przyrody.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.
558, Nr 113 poz. 984) oraz art. 13 ust. 1 pkt 6a w zwi¹zku
z art. 34 ustawy z dnia 16 padziernika 1991 r. o ochronie
przyrody (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, z 2001 r.
Nr 100 poz. 1085 i Nr 145 poz. 1623) Rada Miejska w S³upsku uchwala, co nastêpuje:
§1
W za³¹czniku do uchwa³y Nr XXVIII/314/96 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia 27 listopada 1996 r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody pod pozycj¹ 10 wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
punkt 10 kolumna 3 otrzymuje brzmienie: pojedyncze drzewo  buk zwyczajny o obwodzie 320 cm i wysokoci 29 m.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta S³upska.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega
og³oszeniu w formie rozplakatowania na tablicy og³oszeñ
w Urzêdzie Miejskim w S³upsku
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w S³upsku
A. Bogucka-Skowroñska
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UCHWA£A Nr V/44/03
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 29 stycznia 2003 r.
w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody w granicach administracyjnych miasta S³upska.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984)) oraz art. 13 ust. 1 pkt 6a w zwi¹zku z
art. 28 i art. 34 ust. 1 oraz art. 31 a ustawy z dnia 16 padziernika 1991 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 99, poz. 1079, z 2001 r. Nr 100 poz. 1085 i Nr 145
poz. 1623) Rada Miejska w S³upsku uchwala, co nastêpuje:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekszta³cania obiektu,
2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
3) zamiecania obiektu i terenu wokó³ niego,
4) budowy budynków, budowli, obiektów ma³ej architektury i tymczasowych obiektów budowlanych mog¹cych mieæ negatywny wp³yw na obiekt chroniony b¹d
spowodowaæ degradacjê krajobrazu.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta S³upska.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega
og³oszeniu w formie rozplakatowania na tablicy og³oszeñ
w Urzêdzie Miejskim w S³upsku.

§1
Uznaje siê za pomniki przyrody drzewa w granicach
administracyjnych miasta S³upska wymienione w za³¹czniku.
§2
W odniesieniu do drzew uznanych za pomniki przyrody wymienionych w za³¹czniku do uchwa³y, zabrania siê:

1

Pozycja
w miejskim
rejestrze
pomników
przyrody
2

1

37

L.p.

2

38

Opisy drzew uznanych
za pomniki przyrody
3
drzewo – kasztanowiec zwyczajny
o obwodzie 248 cm i wysokoci 11 m

aleja drzew jednostronna – dziesiêæ
buków zwyczajnych o obwodach w
cm: 209; 223; 260;202; 205; 248; 210;
241; 218; 193 cm i wysokociach
w m: 17; 18; 17;17; 19; 17; 16;18; 18;
16 m
drzewo – buk zwyczajny o obwodzie
244 cm i wysokoci 17 m

3

39

Drzewo – buk zwyczajny
o obwodzie 250 cm i wysokoci 17 m
4

Poz. 1259
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Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w S³upsku
A. Bogucka-Skowroñska
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr V/44/03
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 29 stycznia 2003 r.

Gdzie i w czyim posiadaniu znajduj¹ siê drzewa
uznane
za pomniki przyrody
4
na terenie Parku Kultury i Wypoczynku, na wprost
ul. Drewnianej Nr 8
obrêb 13, ark. 4, dzia³ka 429
w³aciciel: Gmina Miejska S³upsk,
Plac Zwyciêstwa 3
w pó³nocno-wschodniej czêci Cmentarza
Komunalnego, przy drodze równoleg³ej
do ul. Ho³du Pruskiego
obrêb 14, dzia³ka 5/14
w³aciciel: Gmina Miejska S³upsk,
Pl. Zwyciêstwa 3 administrator: Zarz¹d Cmentarzy
Komunalnych S³upsk, ul. Kaszubska 4
Pó³nocno-wschodnia czêæ Cmentarza
Komunalnego, przy drodze równoleg³ej
do ul. Ho³du Pruskiego
obrêb 14, dzia³ka 5/14
w³aciciel: Gmina Miejska S³upsk,
Pl. Zwyciêstwa 3
administrator: Zarz¹d Cmentarzy Komunalnych
S³upsk, ul. Kaszubska 4
w pó³nocno-wschodniej czêci Cmentarza
Komunalnego, przy drodze równoleg³ej
do ul. Ho³du Pruskiego
obrêb 14, dzia³ka 5/14
w³aciciel: Gmina Miejska S³upsk ,
Pl. Zwyciêstwa 3

administrator: Zarz¹d Cmentarzy
Komunalnych S³upsk, ul. Kaszubska 4

drzewo - buk zwyczajny o obwodzie
303 cm i wysokoci 22 m
5

41

bulwar im. ks J. Popie³uszki (od ul. Kiliñskiego)
na wprost budynku ul. Kiliñskiego 46
obrêb 6, dzia³ka 714
w³aciciel: Gmina Miejska S³upsk,
Pl. Zwyciêstwa 3
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drzewo –lipa drobnolistna o obwodzie
260 cm i wysokoci 21 m
6

42

7

43

8

bulwar im. ks J. Popie³uszki
na wprost budynku ul. Kiliñskiego 46, blisko
chodnika - drugie drzewo od posesji przy
ul.Kiliñskiego 3
obrêb 6, dzia³ka 714
w³aciciel: Gmina Miejska S³upsk
drzewo – lipa drobnolistna o obwodzie bulwar im. ks J. Popie³uszki
280 cm i wysokoci 21 m
na wprost budynku ul. Kiliñskiego 46, blisko
chodnika (czwarte drzewo od posesji przy ul.
Kiliñskiego 3)
obrêb 6; dzia³ka 714
w³aciciel: Gmina Miejska S³upsk
aleja drzew dwustronna – 111 brzóz
brodawkowatych o obwodach
od 96 cm do 213cm i wysokociach
od 19 m do 2 4m

44

alejka spacerowa w Parku Kultury i Wypoczynku
pomiêdzy rzek¹ S³upia , a stawkiem, równoleg³a
do ul. Arciszewskiego, na odcinku od chodnika
prowadz¹cego do mostu, do pocz¹tku lasu
komunalnego
obrêb 18, dzia³ka 4/3
w³aciciel: Gmina Miejska S³upsk,
Plac Zwyciêstwa 3

1260
UCHWA£A Nr VI/69/03
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 26 lutego 2003 r.

§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w S³upsku
A. Bogucka-Skowroñska

w sprawie ustalenia obwodów publicznych gimnazjów
na terenie Gminy Miejskiej S³upsk.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 67,
poz. 329 z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943,
z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162 poz. 1126, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104,
poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001 r.
Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41,
poz. 362, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683) oraz art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806/Rada Miejska w S³upsku
uchwala, co nastêpuje:
§1
Z dniem 1 wrzenia 2003 r. ustala siê granice obwodów publicznych gimnazjów na terenie Gminy Miejskiej
S³upsk zgodnie z za³¹cznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do niniejszej uchwa³y.
§2
Traci moc § 2 uchwa³y Nr V/52/99 Rady Miejskiej w
S³upsku z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie ustalenia sieci
gimnazjów oraz okrelenia granic ich obwodów na terenie Gminy Miejskiej S³upsk.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta S³upska.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr VI/69/03
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 26 lutego 2003 r.
Ustala siê dla Gimnazjum Nr 1 w S³upsku
przy ul. Deotymy 15 a nastêpuj¹cy obwód,
do którego nale¿¹ ulice:
Bema
Cecorska
Cicha
Chocimska
Chopina
pl. D¹browskiego
Deotymy
D³uga
Dominikañska
Drewniana
Elektryczna
Filmowa
pl. Grunwaldzki
Fr. Nullo
Grodzka
Gwardii Ludowej
Jagie³³y
Jaracza
Jednoci Narodowej
Kasprowicza
Konopnickiej
Ko³³¹taja
Kowalska

P³owiecka
Polna
Pomorska
Poprzeczna
Poznañska
Prosta
Przemys³owa
Rzemielnicza
Rybacka
S³owackiego
Sienkiewicza
S³oneczna
Solskiego
Stary Rynek
Starzyñskiego
Szymanowskiego
Sygietyñskiego
wiêtope³ka
Teatralna
Tuwima
Wa³owa
Wandy
Waryñskiego

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Krasiñskiego
Wêglowa
Ogrodowa
Wileñska
Legnicka
Wieniawskiego
Lutos³awskiego
Wita Stwosza
£ukasiewicza
al. Wojska Polskiego
9 Marca
Wroc³awska
Mickiewicza 1-15, od 46 dk Wyspiañskiego
Miedziana
Zamenhofa
Mieszka I
Zamkowa
Miko³ajska
Zielona
Moniuszki
Z³ota
Mostnika
pl. Zwyciêstwa
Murarska
¯elazna
Nowobramska
¯eromskiego
Orkana
Paderewskiego
Piekie³ko

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr VI/69/03
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 26 lutego 2003 r.
Ustala siê dla Gimnazjum Nr 2 w S³upsku
przy ul. Sobieskiego 3 nastêpuj¹cy obwód,
do którego nale¿¹ ulice:
Banacha 1, 2, 3, 4, 5a, 7, 9, 11
Braci Gierymskich
Che³moñskiego
Dunikowskiego
Fa³ata
Grottgera
Jagieloñska
Jana III Sobieskiego
Kad³ubka
Kochanowskiego
Ko³obrzeska
Kossaka
Koszaliñska
Kotarbiñskiego
Krzywoustego
pl. Ksi¹¿¹t Pomorskich
Malczewskiego
Ma³cu¿yñskiego
Matejki
Narutowicza
Pi³sudskiego
Reja
Skargi
Szczeciñska
Towarowa
Ziemowita
Zygmunta Augusta 4, 6, 12, 18, 20, 72-76
Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr VI/69/03
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 26 lutego 2003 r.
Ustala siê dla Gimnazjum Nr 3 w S³upsku
przy ul. Prusa 1 nastêpuj¹cy obwód,
do którego nale¿¹ ulice:
Ba³tycka
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Borchardta
pl. Broniewskiego
Grunwaldzka
Kopernika
Ma³achowskiego
Mickiewicza 16  45
Morcinka
Morska
Niedzia³kowskiego
Niemcewicza
Orzeszkowej
Poniatowskiego
Portowa
Prusa
Reymonta
Staszica
Wielicka
Wolnoci

Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr VI/69/03
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 26 lutego 2003 r.
Ustala siê dla Gimnazjum Nr 4 w S³upsku
przy ul. Banacha 17 nastêpuj¹cy obwód,
do którego nale¿¹ ulice:
Anny Gryfitki
Banacha 10a, 12a, 12b, 16, 17, 30, 63
Batorego
Bogus³awa X
Chodkiewicza
Chrobrego
Czarnieckiego
D¹browskiej
Fabryczna
Ga³czyñskiego
Gra¿yny
Jastruna
Jana Kazimierza
Konarskiego
Kruczkowskiego
Królowej Jadwigi
Leszczyñskiego
£okietka
3 Maja
Mochnackiego
Modrzewskiego
Norwida
Ostroroga
Paukszty
Przemys³awa
Przybosia
Rejtana
Struga
Wazów
Wiatraczna
W³adys³awa IV
W³odkowica
Zachodnia
Zamojskiego
Zygmunta Augusta 23  70
¯ó³kiewskiego

Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr VI/69/03
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 26 lutego 2003 r.
Ustala siê dla Gimnazjum Nr 5 w S³upsku
przy ul. Prof. Lotha 3 nastêpuj¹cy obwód,
do którego nale¿¹ ulice:
Akacjowa
Arciszewskiego
Bauera
Biernackiego
Borówkowa
Browicza
Brzozowa
Bukowa
Ch³opickiego
Cienista
Cisowa
D¹brówki
Prof. Degi
Dembiñskiego
Dêbowa
Drzyma³y
Gajowa
Gen. Dwernickiego
Garncarska
Gdañska
Gdyñska
Gelerta
G³ogowa
Górna
Prof. Grucy
Grzybowa
Ho³du Pruskiego
Jagodowa
Jarzêbinowa
Jaminowa
Jaworowa
Jesionowa
Jod³owa
Kalinowa
Kasztanowa
Klonowa
Kniaziewicza
Konwaliowa
Mieros³awskiego
M³yñska
Modrzejewskiego
Modrzewiowa
Nad luzami
Na Wzgórzu
Nowowiejska
Kijowskiego
Kiliñskiego
Kociuszki
Krakusa
Krofeya
Krzywa
Kosynierów Gdyñskich
Kusociñskiego
Kwapisza
Lokajskiego
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Olchowa
Or³owskiego
Partyzantów
Parkowa
Piastów
H. Pobo¿nego
Podgórna
Pogodna
Poziomkowa
Pr¹dzyñskiego
Psie Pole
Pu³askiego
Powstañców Warszawy
Przechodnia
Rac³awicka
Raszyñska
Ró¿ana
Rydygiera
Rynek Rybacki
S¹dowa
Sierpinka
Sadowa
Sosnowa
Sowiñskiego
Spacerowa
Majora Sucharskiego
Su³kowskiego
Szkolna
wierkowa
Topolowa
Wiejska
Kocielna
Kozietulskiego
Krajewskiego
Ks. Brzóski
Kwiatowa
Lelewela
Lena
Lipowa
Prof. Lotha
Kaszubska
Jordana
Czecha
D³ugosza
Jasna
G³owackiego
Turystyczna
Armii Krajowej
w. Piotra
Ks. Pojdy
Traugutta
Teligi
Walasiewiczówny

£ady-Cybulskiego
£¹kowa
Madaliñskiego
Malinowa
Marusarzówny
Myliwska
Na Skarpie
Obroñców Wybrze¿a
Olimpijska
Or³owicza
Pa³ubickiego
Owocowa
Policjantów
Posmykiewicza
Sikorskiego
Sk³odowskiej
S³owiañska
Sokolnickiego
Spokojna
Sportowa
Strumykowa
Styp-Rekowskich
Szarych Szeregów

Zamiejska
Wierzbowa
Winiowa
Gen. Wybickiego
Wysockiego
Wysoka
Gen. Zaj¹czka
¯urawinowa
Westerplatte
Wêdkarska
Hubalczyków
Wczasowa
¯wirki i Figury
Repelowskiego
Ks. Ziei
Emelianow
Awstrica
A. Trzeciak
Szafranka
Czapliñskiego
Bogdanowicza
Sojki
Za³¹cznik Nr 6
do uchwa³y Nr VI/69/03
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 26 lutego 2003 r.

Ustala siê dla Gimnazjum Nr 6 w S³upsku
przy ul. Zaborowskiej 2 nastêpuj¹cy obwód,
do którego nale¿¹ ulice:
Andersa
Romera
Batalionów Ch³opskich
Rzymowskiego
Gen. Bora Komorowskiego So³dka
Boya ¯eleñskiego
Staffa
pl. Bruno
Trusiewicza
Budzyñskiego
Tyszki
Daszyñskiego
Weso³owskiego
Dmowskiego
Witosa
Fiedlera
Kard. Wyszyñskiego
Fr¹ckowskiego
Zaborowskiej
Grabskiego
Grota-Roweckiego
Herbsta
Iwaszkiewicza
Koz³owskiego
Kulczyñskiego
Legionów Polskich
Limanowskiego
11 Listopada
Matuszewskiego
Micha³owskiego
Na³kowskiej
Pestkowskiego
Powstañców Wielkopolskich

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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POROZUMIENIE
w sprawie powierzenia zadañ w zakresie doradztwa
metodycznego.
zawarte 10 marca 2003 r. pomiêdzy:
I. Powiatem Kwidzyñskim reprezentowanym przez:
1. Leszka Czarnobaja  Starostê
2. Justynê Koz³owsk¹  Cz³onka Zarz¹du
zwanym dalej Powiatem
a
II. Gmin¹ Miejsk¹ Kwidzyn reprezentowan¹ przez:
Andrzeja Krzysztofiaka  Burmistrza
zwan¹ dalej Miastem Kwidzyn
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, 5 ust. 2, art. 12 pkt 8a
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tj. Dz. U. 01.142.1592 z pón. zm.), art. 5 ust. 5a
ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (tj.
Dz. U. 96.67.329 z pón. zm.) oraz Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 wrzenia 2000 r. (tj.
Dz. U. 00.85.956 z pón. zm.) strony po uzyskaniu zgody
Rady Powiatu Kwidzyñskiego i Rady Miejskiej w Kwidzynie zgodnie postanawiaj¹, co nastêpuje:
§1
1. Powiat powierza a Miasto Kwidzyn przyjmuje prowadzenie doradztwa metodycznego w powo³anej przez
siebie publicznej placówce doskonalenia nauczycieli
pod nazw¹ Akademia Umiejêtnoci Pedagogicznych
zwanej dalej Akademi¹.
2. Organem prowadz¹cym Akademiê jest Miasto Kwidzyn.
3. Miasto Kwidzyn zapewni Akademii siedzibê w Kwidzynie przy ul. 11 Listopada 13 w budynku Centrum Komputerowo-Jêzykowego oraz obs³ugê administracyjnotechniczn¹.
§2
Przedmiotem powierzenia zadañ Miastu Kwidzyn s¹
zadania w zakresie doradztwa metodycznego, a w szczególnoci:
1) diagnozowanie potrzeb w zakresie wspierania rozwoju szkó³ oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych oraz niepublicznych szkó³ oraz placówek,
2) gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie informacji pedagogicznej miêdzy innymi przez dzia³alnoæ medioteki wraz z centrum informatycznym
(biblioteka pedagogiczna),
3) organizowanie doskonalenia nauczycieli w zakresie
pedagogiczno-metodycznym specjalistycznym (kierunkowym) oraz doskonalenia kadry kierowniczej
i pracowników sprawuj¹cych nadzór pedagogiczny,
4) przygotowywanie kadr do wewn¹trzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli,
5) prowadzenie we wspó³pracy ze szko³ami wy¿szymi
kursów kwalifikacyjnych, o których mowa w przepisach szczególnych,
6) opieka merytoryczna nad ruchem nowatorstwa pedagogicznego oraz innowacjami pedagogicznymi
i wychowawczymi,
7) organizowanie doradztwa metodycznego oraz sprawowanie opieki merytorycznej nad nauczycielami
rozpoczynaj¹cymi pracê,

8) tworzenie warunków do wymiany dowiadczeñ i wspó³pracy miêdzy nauczycielami oraz organizowanie ró¿norodnych form wspó³pracy i wymiany dowiadczeñ
pomiêdzy szko³ami i placówkami,
9) pomoc w planowaniu i realizowaniu zamierzeñ zwi¹zanych ze cie¿k¹ awansu,
10) wspó³praca nad rozwijaniem samorz¹dnoci szkolnej,
11) organizowanie konferencji, warsztatów edukacyjnych,
wspó³praca z innymi orodkami, zespo³ami,
12) wdra¿anie nowych programów, monitorowanie ich
realizacji, wspieranie twórczych nauczycieli.
§3
Na wykonywanie zadañ przekazanych na mocy niniejszego Porozumienia Powiat przeka¿e w 2003 r. Miastu
Kwidzyn dotacjê z bud¿etu w wysokoci 34.182 z³ (s³ownie z³ trzydzieci cztery tysi¹ce sto osiemdziesi¹t dwa), a
w tym:
1) kwotê 14.713 z³. (s³ownie z³ czternacie tysiêcy siedemset trzynacie) na nauczycieli doradców metodycznych wskazanych przez Powiat,
2) kwotê 19.469 z³ (s³ownie z³ dziewiêtnacie tysiêcy
czterysta szeædziesi¹t dziewiêæ) na koszty zwi¹zane z wykonywaniem powierzonego zadania, o którym mowa w § 1.
§4
1. Wysokoæ i terminy przekazywanej dotacji na kolejne
lata bêd¹ okrelane corocznie w formie aneksu do Porozumienia.
2. Wysokoæ dotacji, o której mowa w ust. 1 bêdzie uzale¿niona od rocznego odpisu na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
§5
1. Dotacja bud¿etowa, o której mowa w § 3. bêdzie przekazywana Miastu Kwidzyn w trzech ratach:
1) do 30 kwietnia 2003 r.,
2) do 30 wrzenia 2003 r.,
3) do 30 listopada 2003 r.
2. Kwota wy¿sza od miesiêcznej dotacji, o której mowa
w ust. 1 mo¿e byæ przekazana Miastu Kwidzyn w ramach dotacji rocznej w przypadkach szczególnie uzasadnionych pod warunkiem, ¿e Miasto Kwidzyn poprzez dyrektora Akademii przedstawi Zarz¹dowi Powiatu wniosek o zaliczkowe przekazanie dotacji.
§6
Miasto Kwidzyn poprzez Akademiê zobowi¹zane jest
do przed³o¿enia sprawozdania z rozliczenia zadania i rozliczenia dotacji za ka¿dy rok bud¿etowy w dwóch terminach: do 25 lipca za pierwsze pó³rocze i do 31 stycznia
za ca³y rok bud¿etowy wg wzoru, stanowi¹cego za³¹cznik* do Porozumienia.
§7
Wykorzystanie dotacji na inny cel ni¿ okrelony w niniejszym Porozumieniu powoduje powstanie obowi¹zku
zwrotu dotacji wraz z odsetkami w wysokoci okrelonej
dla zaleg³oci podatkowej.
§8
Powiat jest uprawniony do kontrolowania sposobu
*) Za³¹cznika nie publikuje siê.
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wykonywania porozumienia przez Miasto Kwidzyn. W tym
celu ma prawo ¿¹daæ od Akademii przedstawienia mu
wyjanieñ, sprawozdañ oraz udostêpnienia dokumentów
do wgl¹du upowa¿nionym przedstawicielom Powiatu.
§9
Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokrelony.
§ 10
Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane z zachowaniem
miesiêcznego okresu wypowiedzenia up³ywaj¹cego ostatniego dnia miesi¹ca.
§ 11
Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj¹ formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§ 12
Porozumienie zosta³o sporz¹dzone w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach po dwa egzemplarze dla ka¿dej ze stron.
§ 13
Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Powiat
Starosta Powiatu
L. Czarnobaj
Cz³onek Zarz¹du
J. Koz³owska
Skarbnik Powiatu
E. Bejgrowicz

Miasto Kwidzyn
Burmistrz
A. Krzyszstofiak

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3) udzielanie bibliotekom samorz¹dowym pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej;
4) sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki publiczne obowi¹zku
wspó³dzia³ania w zakresie:
a) gromadzenia, opracowywania, przechowywania
i udostêpniania zbiorów,
b) sporz¹dzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych,
c) dokszta³cania i doskonalenia zawodowego pracowników biblioteki,
d) wymiany oraz przekazywania materia³ów bibliotecznych i informacji,
5) prowadzenie doradztwa bibliotekom samorz¹dowym
w zakresie wprowadzenia technik informatycznych.
§2
1. Na wykonywanie zadañ przekazanych na mocy niniejszego Porozumienia Powiat przeka¿e w 2003 r. Bibliotece dotacjê z bud¿etu w wysokoci 60.000 z³ (s³ownie
z³ szeædziesi¹t tysiêcy).
2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 bêdzie przekazana w
trzech ratach:
1) do 30 kwietnia 2003 r.  20 000 z³,
2) do 30 wrzenia 2003 r.  20 000 z³,
3) do 30 listopada 2003 r.  20 000 z³.
§3
Wysokoæ i terminy przekazywanej dotacji na kolejne
lata bêd¹ okrelane corocznie w formie aneksu do Porozumienia.
§4

1262
POROZUMIENIE
w sprawie powierzenia zadañ powiatu w zakresie powiatowej biblioteki publicznej.
zawarte 26 marca 2003 r. pomiêdzy:
I. Powiatem Kwidzyñskim reprezentowanym przez:
1. Leszka Czarnobaja  Starostê
2. Justynê Koz³owsk¹  Cz³onka Zarz¹du
zwanym dalej Powiatem
a
II. Bibliotek¹ Miejsko-Powiatow¹ w Kwidzynie, ul. Pi³sudskiego 21 reprezentowan¹ przez:
1. Krystynê Kopisto  Dyrektora
2. Aleksandrê Barejko  G³ówn¹ Ksiêgow¹
zwan¹ dalej Bibliotek¹
§1
Powierza siê Bibliotece zadania powiatowej biblioteki
publicznej, a w szczególnoci:
1) gromadzenie, opracowywanie i udostêpnianie materia³ów bibliotecznych s³u¿¹cych obs³udze potrzeb
informacyjnych, edukacyjnych i samokszta³ceniowych, a w szczególnoci wiedzy o w³asnym regionie oraz dokumentuj¹cych jego dorobek kulturalny,
naukowy i gospodarczy;
2) pe³nienie funkcji orodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, a tak¿e organizowanie obiegu wypo¿yczeñ miêdzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych oraz innych materia³ów informacyjnych o charakterze regionalnym;

2. Biblioteka zobowi¹zana jest do przed³o¿enia sprawozdania z rozliczenia zadania i rozliczenia dotacji za ka¿dy rok bud¿etowy w dwóch terminach: do 25 lipca za
pierwsze pó³rocze i do 31 stycznia za ca³y rok bud¿etowy wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik do Porozumienia*.
3. Na wniosek Powiatu Biblioteka sk³ada dodatkowe informacje i sprawozdania dotycz¹ce sposobu wykonywania zadañ powiatowej biblioteki publicznej.
§5
Wykorzystanie dotacji na inny cel ni¿ okrelony w niniejszym Porozumieniu powoduje powstanie obowi¹zku
zwrotu dotacji wraz z odsetkami w wysokoci okrelonej
dla zaleg³oci podatkowej.
§6
Powiat jest uprawniony do kontrolowania sposobu
wykonywania porozumienia. W tym celu ma prawo ¿¹daæ od Biblioteki przedstawienia wyjanieñ, sprawozdañ
oraz udostêpnienia dokumentów do wgl¹du upowa¿nionym przedstawicielom Powiatu.
§7
Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokrelony.
§8
Porozumienie mo¿e byæ rozwi¹zane z zachowaniem
miesiêcznego okresu wypowiedzenia up³ywaj¹cego ostatniego dnia miesi¹ca.
*) Za³¹cznika nie publikuje siê.
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§9

§3

Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj¹ formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 2, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.

§ 10
Porozumienie zosta³o sporz¹dzone w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach po dwa egzemplarze dla ka¿dej ze stron.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

§ 11
Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Powiat
Starosta Powiatu
L. Czarnobaj
Cz³onek Zarz¹du
J. Koz³owska
Skarbnik Powiatu
E. Bejgrowicz

Biblioteka
Dyrektor
Biblioteki Miejsko-Powiatowej
K. Kopisto
G³ówny Ksiêgowy
A. Barejko

1263
UCHWA£A Nr VII/155/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 27 marca 2003 r.
w sprawie uchylenia uchwa³y Nr XXIV/699/2000 Rady
Miasta Gdañska z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dzielnicy Siedlce w rejonie ulic Malczewskiego, Stoczniowców  obecnie Grota Roweckiego,
Armii Krajowej w miecie Gdañsku.
Na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157
i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124,
Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804
oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, nr 113, poz. 984, Nr 130,
poz. 1112 oraz art. 18 ust. 2 pkt 5i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 934 i Nr 214, poz. 1806) Rada Miasta Gdañska, uchwala, co nastêpuje:

1264
ZARZ¥DZENIE Nr 14/2003
Starosty Kwidzyñskiego
z dnia 27 marca 2003 r.
w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania
mieszkañca w Domu Pomocy Spo³ecznej w Kwidzynie
i Domu Pomocy Spo³ecznej w Ryjewie na rok kalendarzowy 2003.
Na podstawie art. 35 ust. 2i ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64,
poz. 414, z pón. zm.) zarz¹dzam, co nastêpuje:
§1
Ustalam na wniosek dyrektora Domu Pomocy Spo³ecznej w Kwidzynie oraz dyrektora Domu Pomocy Spo³ecznej w Ryjewie miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca
w poszczególnych domach pomocy spo³ecznej na rok
kalendarzowy 2003 w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) Dom Pomocy Spo³ecznej w Kwidzynie  1.721,00 z³
(s³ownie: jeden tysi¹c siedemset dwadziecia jeden
z³otych),
2) Dom Pomocy Spo³ecznej w Ryjewie  1.614,00 z³
(s³ownie: jeden tysi¹c szeæset czternacie z³otych).
§2
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Starosta Powiatu
L. Czarnobaj

1265
UCHWA£A Nr 55/VIII/2003
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 29 kwietnia 2003 r.

§1
Uchyla siê uchwa³ê Nr XXIV/699/2000 Rady Miasta
Gdañska z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dzielnicy Siedlce w rejonie ulic Malczewskiego, Stoczniowców  obecnie Grota Roweckiego, Armii Krajowej w
miecie Gdañsku (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 4 padziernika 2000 r. Nr 93, poz. 608).
§2
Zobowi¹zuje siê Prezydenta Miasta Gdañska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y 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.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud¿etu za rok 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) oraz art. 136 ust. 2
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) po wys³uchaniu
opinii Komisji Rewizyjnej uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê sprawozdanie Burmistrza Miasta £eby z
wykonania bud¿etu i planu finansowego zadañ zleconych
za rok 2002, zamykaj¹ce siê kwotami:
1. DOCHODY

Plan
10.999.670

Wykonanie
10.870.819
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w tym:
dotacje na zadania zlecone
2. WYDATKI
w tym:
wydatki na zadania zlecone

542.752 542.658
12.637.470 11.618.643
542.752 542.658
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1. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.).
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm.).
3. Niniejszego statutu.

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta £eby.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
J. Ku¿ownik

1266
UCHWA£A Nr 57/VIII/2003
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 29 kwietnia 2003 r.
w sprawie nadania statutu jednostce bud¿etowej pod
nazw¹ Biuro Promocji Miasta £eby.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Nadaje siê statut Biura Promocji Miasta £eby w £ebie
o treci jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta £eby.
§3
Z chwil¹ wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr 199/XXXIII/2001 Rady Miejskiej w £ebie w
sprawie nadania statutu jednostce bud¿etowej pod nazw¹ Biuro Promocji.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
J. Ku¿ownik
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr 57/VIII/2003
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 29 kwietnia 2003 r.
STATUT BIURA PROMOCJI MIASTA £EBY
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Biuro Promocji w £ebie dzia³a na podstawie:

§2
1. Biuro Promocji Miasta £eby jest jednostk¹ bud¿etow¹
miasta.
2. Biuro Promocji Miasta £eby sw¹ dzia³alnoci¹ obejmuje
obszar ca³ego kraju, a tak¿e zagranicê.
3. Siedziba Biura Promocji Miasta £eby mieci siê w £ebie, przy ul. 11 Listopada 5a.
Rozdzia³ II
Cel i przedmiot dzia³ania

§3
1. Biuro Promocji Miasta £eby realizuje zadania zwi¹zane
z reklam¹, promocj¹ i informacj¹ turystyczn¹ Miasta
£eby.
2. W szczególnoci do zakresu dzia³ania Biura Promocji
Miasta £eby nale¿y:
1) Prowadzenie ca³orocznego, rzetelnego punktu informacji turystycznej, a w ramach tego zadania
wspó³praca z orodkami informacji turystycznej w
kraju i za granic¹.
2) Organizowanie, na zlecenie Burmistrza Miasta £eby,
wystaw promocyjnych Miasta £eby.
3) Organizowanie spotkañ ze rodowiskami opiniotwórczymi.
4) Promowanie walorów turystycznych i rozwoju gospodarczego Miasta £eby i okolic.
5) Organizowanie kampanii reklamowych propaguj¹cych Miasto £ebê i okolice.
6) Prowadzenie reklamy i promocji radiowej, prasowej, pocztowej i internetowej Miasta £eby.
7) Uczestnictwo w gie³dach turystycznych, wczasowych i targach turystycznych.
8) Organizowanie kursów, seminariów i szkoleñ dla
podmiotów wiadcz¹cych us³ugi turystyczne, celem podniesienia wiedzy z zakresu przepisów reguluj¹cych sferê turystyki; wspó³praca z innymi organizacjami w tym zakresie.
9) Sprzeda¿ wydawnictw o charakterze turystycznym.
10) Opracowywanie, wydawanie i rozprowadzanie materia³ów informacyjnych i reklamowych o Miecie
£eba i okolicy.
11) Rejestracja i analiza opinii, wniosków i postulatów
odnosz¹cych siê do bazy turystycznej w Miecie
£eba i przedstawianie sprawozdania na jej temat
na Sesji Rady Miejskiej przynajmniej raz w roku,
11) Wspieranie innych podmiotów promuj¹cych Miasto £ebê.
12) Wspó³praca z organizacjami turystycznymi w kraju i za granic¹.
13) Koordynowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych na terenie Miasta £eby.
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14) Organizowanie i nadzorowanie imprez kulturalnych
i rozrywkowych organizowanych przez Miasto, z
udzia³em Miasta lub pod patronatem Miasta.
15) Przedstawianie Burmistrzowi Miasta £eby najpóniej
do 15 grudnia planu pracy i planu udzia³u w targach
turystycznych na rok nastêpny.
16) Pozyskiwanie rodków na dzia³alnoæ Biura z zewn¹trz.
17) Wykonywanie zaleceñ Rady Miejskiej w £ebie i Burmistrza Miasta £eby.

1267
UCHWA£A Nr 58/VIII/2003
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 29 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta £eby.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón.zm.) uchwala siê, co nastepuje:
§1

Rozdzia³ III
Organizacja Biura Promocji

Uchwala siê Statut Miasta £eby, jak w za³¹czniku nr 1
do uchwa³y.

§4

§2

1. Dzia³alnoci¹ Biura Promocji kieruje i reprezentuje instytucjê na zewn¹trz Dyrektor.
2. Dyrektora Biura Promocji zatrudnia i zwalnia Burmistrz
Miasta.
3. Burmistrz Miasta mo¿e powierzyæ zarz¹dzanie Biurem
Promocji osobie fizycznej lub prawnej na podstawie
umowy o zarz¹dzanie na czas okrelony, nie krótszy
ni¿ trzy lata.
4. Dyrektor Biura Promocji mo¿e zatrudniaæ i zwalniaæ
pracowników, a koszty ich zatrudnienia ujmuje w rocznym planie finansowym swojej jednostki.

Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr 213/XXXIV/2001 Rady Miejskiej w £ebie z dnia
20 wrzenia 2001 r. w sprawie Statutu Miasta £eby.

Rozdzia³ IV
Gospodarka finansowa
§5
1. Biuro Promocji pokrywa swoje wydatki bezporednio
z bud¿etu miasta a pobrane dochody odprowadza na
rachunek dochodów bud¿etu miasta.
2. Biuro Promocji prowadzi gospodarkê finansow¹ na
zasadach okrelonych w ustawie z dnia 26 listopada
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014
z pón. zm.).
3. Podstaw¹ gospodarki finansowej jest plan dochodów
i wydatków, czyli plan finansowy.
4. Biuro Promocji wypracowuje i dysponuje rodkami
specjalnymi, które okrela Uchwa³a Nr 265/XLII/2002
z dnia 8 lipca 2002 r. Rady Miejskiej w £ebie.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
J. Ku¿ownik
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr 58/VIII/2003
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 29 kwietnia 2003 r.
STATUT MIASTA £EBY
CZÊÆI
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Miasto £eba zwane dalej Miastem jest wspólnot¹ samorz¹dow¹ jego mieszkañców.
§2

Rozdzia³ V
Postanowienia koñcowe

1. Miasto obejmuje obszar o powierzchni 1480 ha.
2. Granice Miasta okrelone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik Nr 1 do Statutu*.

§6

§3

Organizacjê wewnêtrzn¹ Biura Promocji okrela regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora. i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta £eby.

Miasto posiada herb, którego rysunek wraz z opisem
stanowi za³¹cznik Nr 2 do Statutu.

§7

1. Miasto posiada osobowoæ prawn¹.
2. Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrze¿one ustaw¹ na rzecz innych
podmiotów Miasto wykonuje we w³asnym imieniu.

Zmiany postanowieñ Statutu wymagaj¹ podjêcia
uchwa³y przez Radê Miejsk¹ w £ebie.
§8
Postanowienia niniejszego Statutu wchodz¹ w ¿ycie na
zasadach okrelonych w uchwale.

§4

§5
Podstawowym zadaniem Miasta jest:
1) organizowanie ¿ycia publicznego wspólnoty,
2) reprezentowanie uczestników wspólnoty wobec organów Pañstwa,
3) wykonywanie administracji publicznej na w³asn¹ od*) Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.
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powiedzialnoæ chyba, ¿e ustawy wyranie stanowi¹
inaczej,
4) dbanie o gospodarczy i spo³eczny rozwój Miasta.

CZÊÆ III
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA

CZÊÆ II
USTRÓJ MIASTA

1. W celu wykonywania swoich zadañ Miasto tworzy miejskie jednostki
organizacyjne i wyposa¿a je w maj¹tek.
2. Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta £eby zawiera za³¹cznik Nr 5 do Statutu.

§6
1. Organami Miasta s¹ Rada i Burmistrz Miasta.
2. Rada sk³ada siê z radnych wybranych przez mieszkañców w wyborach samorz¹dowych w iloci zgodnej z
ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym.
RADA MIEJSKA W £EBIE
§7
1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym wspólnoty samorz¹dowej.
2. Rada kszta³tuje politykê rozwoju Miasta.
3. Organizacjê i tryb pracy rady okrela Regulamin Rady
Miejskiej w £ebie stanowi¹cy za³¹cznik Nr 3 do Statutu.
4. W celu kontroli dzia³alnoci Burmistrza Miasta i gminnych jednostek organizacyjnych rada powo³uje komisjê rewizyjn¹. Zasady i tryb dzia³ania tej komisji okrela za³¹cznik Nr 4 do statutu.
§8

§ 12

CZÊÆ IV
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 13
W sprawach nieuregulowanych maj¹ zastosowanie
przepisy powszechnie obowi¹zuj¹ce, a w szczególnoci
ustawy:
a) z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) ,
b) z dnia 11 padziernika 1991 r. o referendum gminnym (Dz. U.Nr 110, poz. 437 z pón. zm.) ,
c) z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593/,
§ 14
Zmiana Statutu nastêpuje w trybie przewidzianym do
jego uchwalenia.

Rada miejska wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego i 1-3 wiceprzewodni-cz¹cych.
BURMISTRZ MIASTA £EBY
§9
1. Organem wykonawczym Miasta jest Burmistrz Miasta.
2. Burmistrz Miasta wykonuje swoje zadania przy pomocy urzêdu miejskiego.
3. Organizacjê i tryb pracy urzêdu miejskiego okrela Regulamin Organizacyjny ustalony w drodze zarz¹dzenia Burmistrza Miasta.
§ 10

Za³¹cznik Nr 3
do Statutu Miasta £eby
REGULAMIN RADY MIEJSKIEJ W £EBIE
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Rada miejska rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwa³y wszystkie sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji okrelone w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych ustawach.
§2

Owiadczenia woli w imieniu Miasta w zakresie zarz¹du mieniem sk³ada jednoosobowo Burmistrz Miasta albo
dzia³aj¹cy na podstawie jego upowa¿nienia Zastêpca
Burmistrza samodzielnie albo wraz z inn¹ upowa¿nion¹
przez Burmistrza Miasta osob¹.

Rada miejska obraduje na sesjach zwo³ywanych przez
przewodnicz¹cego w miarê potrzeb, nie rzadziej jednak
ni¿ raz na kwarta³.

JAWNOÆ DZIA£ANIA ORGANÓW GMINY
I ZASADY DOSTÊPU DO DOKUMENTÓW
WYNIKAJ¥CYCH Z WYKONYWANIA
ZADAÑ PUBLICZNYCH ORGANÓW GMINY

Na wniosek Burmistrza Miasta lub co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu rady miejskiej, przewodnicz¹cy obowi¹zany jest zwo³aæ sesjê w ci¹gu 7 dnia od daty z³o¿enia
wniosku.

§ 11

II. PRZYGOTOWYWANIE SESJI

1. Protoko³y z sesji rady, posiedzeñ komisji po up³ywie
30 dni od odbycia posiedzenia s¹ wyk³adane do publicznego wgl¹du w biurze rady.
2. Ograniczenie jawnoci dzia³ania organów gminy mo¿e
wynikaæ wy³¹cznie z ustaw w szczególnoci:
 z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z pón.
zm.),
 z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z pón. zm.),
 z ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 z pón. zm.).

§4

§3

1. Sesjê przygotowuje i zwo³uje przewodnicz¹cy rady
miejskiej, ustalaj¹c porz¹dek obrad, miejsce, dzieñ i godzinê rozpoczêcia sesji.
2. O terminie i miejscu obrad przewodnicz¹cy powiadamia radnych najpóniej na 7 dni przed terminem obrad.
3. W zawiadomieniu o sesji nale¿y podaæ porz¹dek obrad oraz za³¹czyæ projekty uchwa³, niezbêdne materia³y zwi¹zane z porz¹dkiem obrad przy czym zawiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji powiê-
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conej uchwaleniu bud¿etu lub sprawozdania z wykonania bud¿etu przesy³a siê radnym najpóniejna 14 dni
przed sesj¹.
4. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad rady miejskiej powinno byæ podane do publicznej
wiadomoci w sposób uznany przez przewodnicz¹cego, na 3 dni przed sesj¹.
§5
Przed ka¿d¹ sesj¹ przewodnicz¹cy rady miejskiej w
uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta ustala szczegó³ow¹
listê osób zaproszonych na sesjê.
§6
Burmistrz Miasta obowi¹zany jest udzieliæ radzie miejskiej wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w
przygotowaniu i odbyciu sesji.
III. OBRADY
§7
1. Sesje rady miejskiej s¹ jawne.
2. Jawnoæ sesji oznacza, ¿e podczas obrad na sali mo¿e
byæ obecna publicznoæ, która zajmuje wyznaczone w
tym celu miejsca.
§8
1. Je¿eli przedmiotem sesji maj¹ byæ sprawy objête tajemnic¹ pañstwow¹ jawnoæ sesji lub jej czêci zostaj¹ wy³¹czone i rada miejska obraduje przy drzwiach
zamkniêtych.
2. Jawnoæ sesji lub jej czêci mo¿e byæ wy³¹czona równie¿ ze wzglêdu na wa¿ny interes gospodarczy gminy
lub ze wzglêdu na ochronê dóbr osobistych.
§9
Rada miejska mo¿e obradowaæ i podejmowaæ uchwa³y przy obecnoci co najmniej po³owy liczby radnych (quorum) chyba, ¿e ustawa o samorz¹dzie gminnym stanowi inaczej.
§ 10

3. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady, odnotowuje siê w protokole.
§ 12
Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka przewodnicz¹cy rady
miejskiej, a w razie jego nieobecnoci lub gdy zachodzi
potrzeba zast¹pienia go w obradach jeden z wiceprzewodnicz¹cych wyznaczony przez przewodnicz¹cego.
§ 13
1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez przewodnicz¹cego formu³y Otwieram sesjê rady miejskiej.
2. Po otwarciu sesji przewodnicz¹cy stwierdza na podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad, a w przypadku braku quorum stosuje siê odpowiednio przepisy § 11. Regulaminu.
§ 14
1. Po stwierdzeniu prawomocnoci obrad, przewodnicz¹cy przedstawia porz¹dek obrad rady miejskiej.
2. Z wnioskiem o uzupe³nienie b¹d zmianê w porz¹dku
obrad mo¿e wyst¹piæ radny oraz burmistrz.
3. Na wniosek Burmistrza Miasta Przewodnicz¹cy Rady
jest obowi¹zany wprowadziæ do porz¹dku obrad najbli¿szej sesji projekt uchwa³y je¿eli wp³yn¹³ on do rady
miejskiej co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczêcia
sesji Rady.
4. Rada miejska mo¿e wprowadziæ zmiany w porz¹dku
obrad bezwzglêdna wiêkszoci¹ g³osów ustawowego
sk³adu rady.
5. W przypadku sesji zwo³anej w trybie § 3, do zmiany
porz¹dku obrad, dodatkowo wymagana jest zgoda
wnioskodawcy.
6. Porz¹dek obrad winien przewidywaæ przyjêcie przez
radê miejsk¹ protoko³u z poprzedniej sesji, który winien byæ udostêpniony radnym do osobistego zapoznania siê przed terminem obrad i nie musi byæ odczytywany w toku sesji.
7. Po wykonaniu czynnoci wskazanych w ust. 1  6 rada
miejska uchwala porz¹dek obrad sesji.

1. Sesja odbywa siê w zasadzie na jednym posiedzeniu.
Jednak¿e na wniosek przewodnicz¹cego obrad rady
miejskiej b¹d radnego mo¿na postanowiæ w g³osowaniu, o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w
innym wyznaczonym terminie na drugim posiedzeniu
tej sesji.
2. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1
mo¿na postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemo¿liwiaj¹ce radzie miejskiej w³aciwe obradowanie lub rozstrzygniêcie spraw.

1. W porz¹dku obrad na pocz¹tku ka¿dej sesji przewiduje siê zg³aszanie interpelacji i zapytañ przez radnych.
2. Interpelacje sk³ada siê w istotnych sprawach wspólnoty samorz¹dowej, przy czym winny one byæ formu³owane jasno i zwiêle.
3. Burmistrz Miasta lub upowa¿niona przez niego osoba
udziela odpowiedzi na interpelacjê najpóniej na nastêpnej sesji.
4. Interpelacje mog¹ byæ z³o¿one na pimie na rêce przewodnicz¹cego obrad w czasie sesji lub jeszcze przed
jej rozpoczêciem na rêce przewodnicz¹cego rady.

§ 11

§ 16

1. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie
posiedzenia przewodnicz¹cy og³asza, ¿e od tego momentu rada nie mo¿e podejmowaæ uchwa³, a uchwa³y
podjête do tego momentu zachowuj¹ moc.
2. Je¿eli w porz¹dku obrad pozosta³y do podjêcia uchwa³y
i nadal brak quorum, Przewodnicz¹cy przerywa obrady i wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji.

1. Porz¹dek obrad sesji rady miejskiej winien obejmowaæ
sprawozdanie Burmistrza Miasta £eby z wykonania
uchwa³ rady.
2. Sprawozdanie sk³ada burmistrz lub osoba upowa¿niona przez burmistrza.

§ 15

§ 17
1. Przewodnicz¹cy obrad prowadzi je wed³ug ustalone-
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go porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê nad ka¿dym z punktów.
2. Przewodnicz¹cy obrad udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ, mo¿e tak¿e w uzasadnionych przypadkach udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹.
§ 18
1. Przewodnicz¹cy obrad czuwa nad sprawnym ich przebiegiem, zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ radnych
oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e czyniæ radnym uwagi
dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ.
3. Je¿eli temat, sposób wyst¹pienia lub zachowania radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad,
b¹d uchybiaj¹ powadze sesji, przewodnicz¹cy przywo³uje radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie
odnios³o skutku mo¿e odebraæ mu g³os, nakazuj¹c
odnotowanie tego faktu w protokole.
4. Postanowienie ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza rady zaproszonych na sesjê i publicznoci.
§ 19
1. Na wniosek radnego przewodnicz¹cy przyjmuje do
protoko³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o
tym niezw³ocznie radê.
2. Przewodnicz¹cy mo¿e udzielaæ g³osu poza kolejnoci¹
w sprawie wniosków natury formalnej, a w szczególnoci:
a) stwierdzenia quorum,
b) zdjêcia okrelonego tematu z porz¹dku obrad,
c) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
d) zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
e) ograniczenia czasu wyst¹pieñ dyskutantów,
f) przeliczenia g³osów,
g) przestrzegania regulaminu Rady,
h) trybu g³osowania.
3. Wnioski formalne przewodnicz¹cy poddaje pod g³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów. Dopuszcza siê do
dyskusji najwy¿ej dwa g³osy za i dwa g³osy przeciw wnioskowi, a wnioskodawca ma prawo ponownego zabrania g³osu aby ustosunkowaæ siê do spraw
poruszanych w dyskusji.
§ 20
1. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e udzieliæ g³osu osobie sporód publicznoci.
2. Po uprzednim ostrze¿eniu przewodnicz¹cy mo¿e nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci, które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami
zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§ 21
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad przewodnicz¹cy obrad koñczy sesjê wypowiadaj¹c formu³ê Zamykam
sesjê rady miejskiej w £ebie.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
§ 22
Po og³oszeniu zamkniêcia sesji przez przewodnicz¹ce-
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go obrad, rada miejska jest zwi¹zana uchwa³ami podjêtymi na tej sesji.
§ 23
1. Pracownik urzêdu miejskiego z ka¿dej sesji rady miejskiej sporz¹dza protokó³ obrad, w którym musz¹ byæ
odnotowane podejmowane rozstrzygniêcia.
2. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz
listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych przez radê
miejsk¹ uchwa³, z³o¿one na pimie usprawiedliwienia
radnych nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce przewodnicz¹cego.
3. Po sporz¹dzeniu protoko³u, najpóniej w ci¹gu 7 dni
od zakoñczenia sesji radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub
uzupe³nienia do protoko³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga przewodnicz¹cy, po wys³uchaniu protokolanta.
4. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 3 nie bêdzie uwzglêdniony, wnioskodawca mo¿e siê odwo³aæ do rady miejskiej.
§ 24
Obs³ugê sesji (protoko³owanie, wysy³anie zawiadomieñ, wyci¹gów z protoko³u itp.) sprawuje wyznaczony
przez burmistrza pracownik urzêdu miejskiego, wspó³pracuj¹cy bezporednio z przewodnicz¹cym rady miejskiej.
§ 25
1. Protokó³ z sesji rady miejskiej powinien odzwierciedlaæ
jej rzeczywisty przebieg, a w szczególnoci zawieraæ:
a) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej
rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery
i tytu³y podjêtych uchwa³ uchwa³, nazwisko i imiê
Przewodnicz¹cego i protokolanta,
b) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
c) nazwiska i imiona nieobecnych cz³onków Rady z
ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
d) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
e) przyjêty porz¹dek obrad,
f) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ
albo ich streszczenie, teksty zg³oszonych wniosków,
a nadto odnotowanie faktów zg³oszenia pisemnych
wyst¹pieñ radnych,
g) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
g³osów za, przeciw i wstrzymuj¹cych siê,
h) podpis przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
2. Protoko³y numeruje siê kolejno cyframi arabskimi odpowiadaj¹cymi numerowi sesji w danej kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego.
IV. UCHWA£Y
§ 26
1. Sprawy rozpatrywane na sesjach rady miejskiej rozstrzyga siê podejmuj¹c uchwa³y, które s¹ odrêbnymi
dokumentami, z wyj¹tkiem uchwa³ o charakterze proceduralny odnotowanych w protokole sesji. Projekty
uchwa³ winny byæ zaopiniowane pod wzglêdem farmalno-prawnym przez radcê prawnego.
2. Projekt uchwa³y wraz z autopoprawkami bêdzie g³osowany ca³ociowo, a wnioski radnych powinny podlegaæ odrêbnemu g³osowaniu. W przypadku kilku wniosków Przewodnicz¹cy rady poddaje pod g³osowanie
w pierwszej kolejnoci wniosek najdalej id¹cy.
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§ 27
1. Uchwa³y podejmowane s¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów
w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³ady
rady,w g³osowaniu jawnym, chyba, ¿e inny tryb przewiduj¹ przepisy ustawy.
2. G³osowanie jawne odbywa siê wed³ug nastêpuj¹cych
zasad:
 g³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie
rêki.
 g³osowanie jawne przeprowadza przewodnicz¹cy.
 przeliczenia g³osów dokonuje przewodnicz¹cy lub
wiceprzewodnicz¹cy
wyznaczony przez przewodnicz¹cego.
 wyniki g³osowania jawnego og³asza przewodnicz¹cy.
3. G³osowanie tajne odbywa siê wed³ug nastêpuj¹cych
zasad:
 g³osowanie tajne przeprowadza siê w przypadkach
wskazanych w ustawie,
 w celu przeprowadzenia g³osowania tajnego rada
powo³uje komisjê skrutacyjn¹,
 w g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹
ostemplowanych kart do g³osowania wed³ug zasad
zaproponowanych ka¿dorazowo przez komisjê skrutacyjn¹ i przyjêtych przez radê w g³osowaniu,
 po przeliczeniu g³osów przewodnicz¹cy komisji skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wyniki g³osowania,
 na podstawie wyników tajnego g³osowania og³oszonych przez komisjê skrutacyjn¹ przewodnicz¹cy
obrad stwierdza podjêcie przez radê uchwa³y.
§ 28
Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada grupa 4 radnych,
burmistrz miasta, przewodnicz¹cy rady i komisje rady.
Inicjatywa uchwa³odawcza winna byæ zg³oszona na pimie do przewodnicz¹cego rady, który kieruje projekt
uchwa³y do komisji rady i burmistrza miasta w celu zaopiniowania.
§ 29
Uchwa³y rady miejskiej powinny byæ zredagowane w
sposób czytelny, odzwierciedlaæ rzeczywist¹ treæ i zawieraæ przede wszystkim:
a) datê i tytu³,
b) podstawê prawn¹,
c) dok³adn¹ treæ merytoryczn¹,
d) okrelenie organu, któremu powierza siê jej wykonanie.
e) termin wejcia w ¿ycie i ewentualnie czas jej obowi¹zywania.
§ 30
Uchwa³y rady miejskiej podpisuje przewodnicz¹cy
obrad.
§ 31
Uchwa³y numeruje siê uwzglêdniaj¹c numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwa³y (cyframi arabskimi) i rok podjêcia uchwa³y.
§ 32
1. Orygina³y uchwa³ rady miejskiej s¹ ewidencjonowane
w rejestrze uchwa³ i przechowywane wraz z protoko³ami sesji przez pracownika urzêdu miejskiego.

2. Podjête uchwa³y przekazuje siê w ci¹gu 7 dni Sekretarzowi Miasta celem dekretacji.
V. KOMISJE RADY MIEJSKIEJ
§ 33
1. Do pomocy w wykonywaniu swoich zadañ rada tworzy sta³e i dorane komisje.
2. Cz³onkami komisji mog¹ byæ wy³¹cznie radni.
3. Posiedzenia komisji s¹ jawne.
4. Zawiadomienie o terminie i miejscu obrad Komisji
powinno byæ podane do publicznej wiadomoci na
tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Miejskiego.
§ 34
Do zadañ komisji sta³ych nale¿y:
a) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radê, przewodnicz¹cego rady i burmistrza
miasta,
b) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹,
c) rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkañców miasta
w sprawach dzia³alnoci rady oraz urzêdów, przedsiêbiorstw i innych instytucji w zakresie kompetencji komisji.
§ 35
Szczegó³owy zakres dzia³ania komisji, za wyj¹tkiem
komisji rewizyjnej, okrela uchwa³a rady o ich powo³aniu.
§ 36
1. Komisje sta³e dzia³aj¹ na podstawie rocznego planu
pracy, który przedk³adaj¹ radzie.
3. Przewodnicz¹cy Komisji sta³ych co najmniej raz do roku
przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alnoci komisji.
§ 37
Komisje pracuj¹ na posiedzeniach, w których dla ich
prawomocnoci winna uczestniczyæ co najmniej po³owa
sk³adu komisji.
§ 38
1. Posiedzenie komisji zwo³uje i ustala porz¹dek obrad
przewodnicz¹cy komisji.
W przypadku nieobecnoci przewodnicz¹cego obrady
komisji prowadzi jego zsatêpca. Posiedzenia odbywaj¹ siê w miarê potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na
dwa miesi¹ce.
2. Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
3. W przypadku równej liczby g³osów za i przeciw
decyduje g³os przewodnicz¹cego komisji.
4. Komisje ze swych posiedzeñ sporz¹dzaj¹ protoko³y
i niezbêdn¹ dokumentacjê, któr¹ przechowuje siê w
biurze rady.
§ 39
Rada powo³uje nastêpuj¹ce komisje sta³e:
1) komisjê rewizyjn¹,
2) komisjê gospodarki i bud¿etu,
3) komisjê turystyki i ochrony rodowiska.
§ 40
Komisje dorane s¹ powo³ywane czasowo do okrelo-
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nych zadañ i stosuje siê do nich odpowiednio przepisy
dotycz¹ce komisji sta³ych.
VI. RADNI
§ 41
1. Radni winni uczestniczyæ czynnie w sesjach rady miejskiej i pracach komisji, do których zostali wybrani.
2. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych.
3. Klub radnych liczy minimum 3 cz³onków.
4. Owiadczenie o powstaniu klubu wraz z list¹ cz³onków
przewodnicz¹cy klubu sk³ada na rêce przewodnicz¹cego rady.
5. Przewodnicz¹cy na najbli¿szej sesji informuje radê o
powstaniu klubu i jego sk³adzie.
6. Klub jest zobowi¹zany informowaæ radê o zmianie iloci cz³onków.
7. Kluby radnych maj¹ prawo do korzystania z pomieszczeñ rady.
§ 42
1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
2. Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbywania siê sesji rady
lub posiedzenia komisji winien usprawiedliwiæ swoj¹
nieobecnoæ, sk³adaj¹c stosowne pisemne wyjanienie na rêce przewodnicz¹cego rady lub komisji.
§ 43
1. Spotkania z mieszkañcami radni winni odbywaæ nie
rzadziej ni¿ 2 razy w roku.
2. Radni maj¹ stosownie do potrzeb przyjmowaæ obywateli w siedzibie urzêdu miejskiego w sprawach dotycz¹cych Miasta i jego mieszkañców.
3. Radni maj¹ obowi¹zek przyjmowania wniosków i skarg
mieszkañców i nadawania im biegu.
4. Radni maj¹ obowi¹zek informowania mieszkañców o
stanie gminy i dzia³alnoci rady.
§ 44
Radni ponosz¹ przed wyborcami odpowiedzialnoæ za
udzia³ i wyniki pracy w radzie.
§ 45
1. W przypadku wniosku zak³adu pracy, zatrudniaj¹cego
radnego, o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy rada miejska mo¿e powo³aæ komisjê dla szczegó³owego zbadania wszystkich okolicznoci sprawy.
2. Komisja powo³ana w trybie ust. 1 przedk³ada swoje
ustalenia i propozycje na pimie przewodnicz¹cemu
rady.
3. Przed podjêciem decyzji w przedmiocie wskazanym w
ust. 1 rada winna wys³uchaæ radnego.
§ 46
Burmistrz Miasta udziela radnym pomocy w realizowaniu ich uprawnieñ i pomaga w wykonywaniu ich obowi¹zków.

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIEJSKIEJ W £EBIE
§1
1. Komisja rewizyjna wykonuje zadania okrelone w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.zm.) .
2. Komisja pracuje wed³ug rocznego planu pracy, który
przedstawia radzie do zatwierdzenia przed rozpoczêciem roku.
3. Rada mo¿e zleciæ komisji przeprowadzenie kontroli o
charakterze doranym.
4. Rada, zlecaj¹c komisji przeprowadzenie kontroli, okrela szczegó³owo zakres i przedmiot kontroli oraz termin jej przeprowadzenia.
§2
Posiedzenia komisji zwo³ywane s¹ przez przewodnicz¹cego komisji w miarê potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz
na 2 miesi¹ce.
§3
Przewodnicz¹cy komisji zawiadamia kierownika jednostki kontrolowanej o terminie i zakresie przeprowadzenia kontroli co najmniej na 7 dni przed terminem jej rozpoczêcia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
komisja mo¿e ten termin skróciæ.
§4
1. Kontrolê przeprowadza komisja w sk³adzie nie mniejszym ni¿ 2 osoby.
2. Komisja przeprowadza kontrolê na podstawie pisemnego upowa¿nienia przewodnicz¹cego komisji, w którym winny byæ równie¿ wyszczególnione:
zakres i termin kontroli.
3. Kontroluj¹cy podlega wy³¹czeniu od udzia³u w kontroli, je¿eli przedmiot i zakres kontroli mog¹ dotyczyæ jego
praw lub obowi¹zków oraz jego ma³¿onka, krewnych
i powinowatych b¹d osób zwi¹zanych z nim z tytu³u
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Kontroluj¹cy mo¿e byæ wy³¹czony równie¿ w razie
stwierdzenia innych przyczyn, które mog¹ mieæ wp³yw
na bezstronnoæ postêpowania.
O wy³¹czeniu decyduje sam zainteresowany cz³onek
komisji lub ca³a komisja.
§5
W ramach przeprowadzanej kontroli komisja uprawniona jest do:
a) wstêpu do obiektów jednostki kontrolowanej,
b) wgl¹du do dokumentów znajduj¹cych siê w kontrolowanej jednostce, a zwi¹zanych z przedmiotem
kontroli,
c) zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów,
d) wnioskowania do rady miejskiej o spowodowanie
powo³ania bieg³ego do zbadania spraw bêd¹cych
przedmiotem kontroli,
e) wyst¹pienia do pracowników kontrolowanej jednostki o ustne lub pisemne wyjanienia w sprawach
dotycz¹cych przedmiotu kontroli,
f) przyjmowania owiadczeñ od pracowników kontrolowanej jednostki.
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§6
Kierownik jednostki kontrolowanej ma obowi¹zek:
a) zapewnienia kontroluj¹cym warunków i rodków
niezbêdnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli,
b) pisemnego uzasadnienia odmowy udostêpnienia zespo³owi kontroluj¹cemu dokumentów objêtych tajemnic¹ pañstwow¹.
c) zapewniæ uzyskanie odpowiedzi i wyjanieñ.
§7
Podczas dokonywania czynnoci kontrolnych kontroluj¹cy winni przestrzegaæ:
a) przepisów bhp obowi¹zuj¹cych na terenie kontrolowanej jednostki,
b) przepisów o postêpowaniu z informacjami zawieraj¹cymi tajemnicê pañstwow¹ i s³u¿bow¹,
c) regulaminu pracy obowi¹zuj¹cego w jednostce kontrolowanej.
§8
1. Z przebiegu kontroli sporz¹dza siê protokó³, który podpisuj¹ wszyscy kontroluj¹cy oraz kierownik jednostki
kontrolowanej.
2. Protokó³ pokontrolny powinien zawieraæ:
a) nazwê jednostki kontrolowanej oraz dane osobowe
jej kierownika,
b) imiona i nazwiska osób kontroluj¹cych,
c) okrelenie przedmiotu i zakresu kontroli,
d) datê kontroli ze wskazaniem czasu jej trwania,
e) rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego,
f) ustalenie nieprawid³owoci i uchybieñ oraz skutków
i przyczyn ich powstania, jak równie¿ osób odpowiedzialnych za ich powstanie,
g) ewentualne wyjanienia kierownika lub pracowników jednostki kontrolowanej,
h) wykaz za³¹czników.
3. Kopiê protoko³u otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, który w ci¹gu 7 dni ma mo¿liwoæ z³o¿enia
zastrze¿eñ.
§9
Wnioski z kontroli komisja przedstawia radzie, a rada
kieruje do kontrolowanych jednostek lub Burmistrza Miasta wyst¹pienia pokontrolne zawieraj¹ce uwagi i wnioski
dotycz¹ce stwierdzonych nieprawid³owoci, propozycje
zapobiegania im na przysz³oæ oraz usprawnienia dzia³alnoci, która by³a przedmiotem kontroli.
§ 10
1. Dwa razy w roku, w terminie ustalonym przez radê,
komisja przedstawia radzie sprawozdanie ze swej dzia³alnoci.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ w szczególnoci:
a) zwiêz³y opis wyników kontroli ze wskazaniem róde³ i przyczyn ujawnionych nieprawid³owoci oraz
osób odpowiedzialnych za ich powstanie,
b) wnioski zmierzaj¹ce do usuniêcia nieprawid³owoci.
§ 11
Kierownicy jednostek i Burmistrz Miasta, do których
wyst¹pienie pokontrolne zosta³o skierowane, s¹ obowi¹zani w terminie 14 dni zawiadomiæ radê o sposobie wykorzystania wniosków i o wykonaniu wniosków.

W razie braku mo¿liwoci wykonania wniosków, nale¿y podaæ przyczynê oraz propozycjê innego sposobu usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci.
§ 12
W razie podejrzenia o pope³nieniu przestêpstwa rada
przekazuje sprawê prokuratorowi.
§ 13
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie stosuje siê odpowiednio przepisy Regulaminu Rady
Miejskiej w £ebie.
Za³¹cznik Nr 5
do Statutu Miasta £eby
WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
MIASTA £EBY
1.
2.
3.
4.

Szko³a Podstawowa im. Adama Mickiewicza.
Gimnazjum.
Miejski Dom Kultury.
Miejska Biblioteka Publiczna im. Ma³gorzaty Musierowicz.
5. Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej.
6. Biuro Promocji Miasta £eby.
7. Port Jachtowy spó³ka z o.o. w £ebie.

1268
UCHWA£A Nr 62/VIII/2003
Rady Miejskiej w £ebie
z dnia 29 kwietnia 2003 r.
w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelnoci jednostek organizacyjnych gminy i Gminy Miejskiej £eba z
tytu³u nale¿noci pieniê¿nych, do których nie stosuje
siê przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w sp³acaniu tych nale¿noci oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U.Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) oraz na podstawie art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148)
uchwala siê, co nastêpuje:
§1
1. Wierzytelnoci jednostek organizacyjnych gminy i Gminy Miejskiej £eba z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych, do
których nie stosuje siê przepisów ustawy Ordynacja
podatkowa, mog¹ byæ:
1) umarzane w ca³oci lub czêci,
2) rozk³adane na raty,
3) odraczane.
2. Mo¿liwoæ stosowania ulg wymienionych w ust. 1 dotyczy równie¿ odsetek od tych wierzytelnoci.
§2
Do stosowania ulg i umorzeñ, o których mowa w § 1,
po spe³nieniu warunków okrelonych w § 3 uprawniony
jest Burmistrz Miasta. Umorzenie w ca³oci lub czêci
wierzytelnoci g³ównej powoduje w tej samej czêci
umorzenie odsetek od tych wierzytelnoci.
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§3

§5

1. Zastosowanie umorzeñ, o których mowa w § 1 ust. 1
pkt 1 nastêpuje na wniosek d³u¿nika, jego spadkobierców lub z urzêdu. Nale¿noci pieniê¿ne mog¹ byæ
umarzane w ca³oci lub w czêci w przypadku ich ca³kowitej nieci¹galnoci, która nastêpuje, je¿eli wyst¹pi jedna z nastêpuj¹cych przes³anek:
a) d³u¿nik  osoba fizyczna zmar³ nie pozostawiaj¹c ¿adnego maj¹tku lub pozostawi³a ruchomoci nie podlegaj¹ce egzekucji na podstawie odrêbnych przepisów albo pozostawi³a przedmioty codziennego u¿ytku domowego, których ³¹czna wartoæ nie przekracza kwoty stanowi¹cej trzykrotnoæ najni¿szego
wynagrodzenia,
b) d³u¿nik  osoba prawna zosta³ wykrelony z w³aciwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym
braku maj¹tku, z którego mo¿na by egzekwowaæ
nale¿noci, a odpowiedzialnoæ z tytu³u nale¿noci
nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
c) s¹d oddali³ wniosek o og³oszenie upad³oci d³u¿nika lub umorzy³ postêpowanie upad³ociowe, gdy¿
maj¹tek d³u¿nika nie wystarczy na zaspokojenie kosztów postêpowania i stwierdzi³, ¿e przedmioty maj¹tkowe wchodz¹ce w sk³ad maj¹tku d³u¿nika, s¹ obci¹¿one zastawem, zastawem rejestrowym lub hipotek¹, a pozosta³y jego maj¹tek nie wystarcza na
zaspokojenie postêpowania,
d) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpowaniu egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej
od dochodzonej kwoty i kosztów egzekucji tej nale¿noci lub postêpowanie egzekucyjne okaza³o siê
nieskuteczne.
2. Umorzenie nale¿noci pieniê¿nej, za któr¹ odpowiada
solidarnie wiêcej ni¿ jeden d³u¿nik, mo¿e nast¹piæ, gdy
okolicznoci uzasadniaj¹ce umorzenie zachodz¹ co do
wszystkich zobowi¹zanych.
3. Przez najni¿sze wynagrodzenie, o którym mowa w
ust. 1 pkt a) rozumie siê najni¿sze wynagrodzenie za
pracê pracowników okrelone przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

Wniosek, o którym mowa w § 3 i § 4 d³u¿nik lub jego
spadkobiercy sk³adaj¹ do Burmistrza Miasta przedstawiaj¹c dowody przemawiaj¹ce za zastosowaniem ulgi lub
umorzenia.

§4
1. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami gospodarczymi lub spo³ecznymi organ uprawniony na wniosek
d³u¿nika mo¿e odroczyæ termin zap³aty ca³oci lub czêci wierzytelnoci lub roz³o¿yæ p³atnoæ ca³oci lub
czêci wierzytelnoci na raty, bior¹c pod uwagê mo¿liwoci p³atnicze d³u¿nika oraz uzasadniony interes jednostki.
2. Okres odroczenia terminu p³atnoci nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ 1 rok.
3. Okres sp³aty nale¿noci roz³o¿onej na raty nie mo¿e
byæ d³u¿szy ni¿ 36 miesiêcy.
4. Od nale¿noci pieniê¿nej, której termin odroczono lub
któr¹ roz³o¿ono na raty, nie pobiera siê odsetek za zw³okê za okres od wydania decyzji do up³ywu terminu zap³aty.
5. Je¿eli d³u¿nik nie sp³aci w terminie albo w pe³nej wysokoci ustalonych rat, pozosta³a do sp³aty nale¿noæ
staje siê natychmiast wymagalna wraz z nale¿nymi
odsetkami za zw³okê, w tym równie¿ z odsetkami, o
których mowa w ust. 4.

§6
Burmistrz Miasta zobowi¹zany jest do sk³adania Radzie Miejskiej rocznych informacji z zastosowaniem ulg
i umorzeñ w terminie do 15 lutego nastêpnego roku za
rok poprzedni.
§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta £eby.
§8
Traci moc uchwa³a Nr 256/XLI/2002 Rady Miejskiej w
£ebie z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelnoci jednostek organizacyjnych gminy
i Gminy Miejskiej £eba z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych,
do których nie stosuje siê przepisów ustawy  Ordynacja
podatkowa, udzielania innych ulg w sp³acaniu tych nale¿noci oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w £ebie
J. Ku¿ownik

1269
UCHWA£A Nr VII/72/2003
Rady Gminy Ustka
z dnia 30 kwietnia 2003 r.
zmieniaj¹ca Uchwa³ê Nr IV/36/02 Rady Gminy Ustka z
dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Ustka miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia
sta³ego zakazu ich sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania.
Na podstawie art. 12 ust. 2 i art. 14 ust. 6 ustawy z dnia
26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j. z 2002 r. Dz. U. 147,
poz. 1231; zm.: Dz. U. Nr 167, poz. 1372; Dz. U. Nr 128,
poz. 1401 z 2002 r.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 zm.: 2002 rok: Dz. U.Nr 23,
poz. 220; Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 9840;
Dz. U. Nr 214, poz. 1806) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
1. § 2 pkt 1 Uchwa³y Nr IV/36/02 Rady Gminy Ustka z dnia
23 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Ustka miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia
sta³ego zakazu ich sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania
otrzymuje brzmienie:
o zabudowie niesta³ej i charakterze przenonym oraz
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przewonym typu: kioski, samodzielnie funkcjonuj¹ce
roll-bary, przemieszczaj¹ce siê przyczepy gastronomiczne, z wy³¹czeniem obiektów usytuowanych na placu zlokalizowanym na rogu ul. S³onecznej i Wczasowej, gdzie bêd¹ organizowane gminne imprezy kulturalno-rozrywkowe.
2. Pozosta³e zapisy uchwa³y, o której mowa w ust. 1 pozostaj¹ bez zmian.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Ustka i Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w ramach ich kompetencji.

1270
UCHWA£A Nr IX/82/2003
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 29 maja 2003 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XVII/194/2000 Rady Miejskiej
w Kwidzynie z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie ustalenia ulg za przejazdy w komunikacji miejskiej.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 czerwca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z nastêpuj¹cymi zmianami: 2002 r. Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214
poz. 1806) uchwala siê, co nastêpuje:

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. G¹siorski

§1
W za³¹czniku do uchwa³y Nr XVII/194/2000 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie ustalenia ulg za przejazdy w komunikacji miejskiej wyrazy
honorowi krwiodawcy skrela siê a w to miejsce wpisuje siê wyrazy honorowi krwiodawcy posiadaj¹cy I grupê.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kwidzynie
M. Potulski
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