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1525
UCHWA£A Nr VI/36/03
Rady Gminy w Sierakowicach
z dnia 25 lutego 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 7/1 po³o¿onej w
Puzdrowie.
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. 1058, Nr 115,
poz. 1229, Nr 154, poz. 1804; z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
Nr 130 poz. 1112, Nr 25, poz. 253) Rada Gminy w Sierakowicach uchwala, co nastêpuje:
§1
Obszar dzia³ki Nr 7/1 obr. Puzdrowo, o powierzchni
3, 82 ha aktualnie bêd¹cy w u¿ytkowaniu rolnym; przeznacza siê na funkcjê: produkcjê roln¹, ubojniê zwierz¹t
i przetwórstwo (w za³¹czniku graficznym oznaczenie RUP;
RUZ).
1.1.SZCZEGÓ£OWE USTALENIA WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
RUP  przeznacza siê na cele produkcji rolnej i przetwórstwo.
RUZ  przeznacza siê na ubojniê zwierz¹t.
Zagospodarowanie terenu w zale¿noci od aktualnych
potrzeb.

Gabarytów budynku i usytuowania na dzia³ce nie ustala siê.
Wysokoæ obiektów kubaturowych ogranicza siê do
10,0 m, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego
punktu budynku.
Linia zabudowy jak na rys. planu: 20,0 m od drogi o
Nr ewid. gruntu 18 dla obiektów administracyjnych,
obiekty produkcyjne wycofaæ w g³¹b dzia³ki, poza istniej¹cy zbiornik wodny.
Wprowadziæ pas zieleni izolacyjnej od drogi o Nr ewid.
gruntu 18.
Dopuszczalne rodzaje dachów dachy dwuspadowe
symetryczne, k¹ty nachylenia po³aci dachów nie przekraczaj¹ce 300.
Pokrycia dachów z dachówki ceramicznej i materia³ów dachówkopodobnych.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) dojazd do dzia³ek nr 7/1 z istniej¹cej drogi gminnej
o Nr ewid. gruntu 18,
b) skrzy¿owanie drogi gminnej nr 18 z drog¹ wojewódzk¹ Puzdrowo- Gowidlino musi spe³niaæ okrelone warunki zawarte w przepisach Rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne
i ich usytuowania.
Wykonanie wy¿ej wymienionego skrzy¿owania jest
warunkiem zmiany przeznaczenia terenu dzia³ki nr
7/1 w Puzdrowie.
c) ustala siê nastêpuj¹ce zasady parkowania:
 lokalizacja miejsc postojowych w obrêbie w³asnej dzia³ki.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z w³asnego ujêcia wody,
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b) odprowadzenie cieków sanitarnych z czêci socjalnej, cieków technologicznych do wiejskiej kanalizacji sanitarnej,
cieki technologiczne wymagaj¹ podczyszczenia w
oczyszczalni zak³adowej przed ich odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej gminy. Powinny odpowiadaæ dopuszczalnym wskanikom zanieczyszczeñ dla oczyszczalni cieków w Sierakowicach.
Na terenie dzia³ki nale¿y przewidzieæ punkt poboru
cieków do badañ ich jakoci przed odprowadzeniem do wiejskiej kanalizacji.
c) odprowadzenie wód opadowych z dachów i nawierzchni utwardzonej po podczyszczeniu w separatorze, na terenie w³asnej dzia³ki,
d) elektroenergetyka  z istniej¹cej sieci energetycznej, na warunkach okrelonych przez u¿ytkownika
sieci, dopuszcza siê przebudowê linii elektroenergetycznej 15kV w przypadku kolizji z planowanym
zagospodarowaniem terenu,
e) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciep³o z zastosowaniem paliw ekologicznych,
f)  zasiêg uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej winien bezwzglêdnie ograniczaæ siê
do granic w³asnoci,
 obiekty przeznaczone na pobyt ludzi znajduj¹ce
siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, winny byæ wyposa¿one w
techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami,
 odpady komunalne nale¿y segregowaæ w miejscu ich powstania i sk³adowaæ oddzielnie od
odpadów produkcyjnych. Winny byæ one zagospodarowywane w miejscu ich powstania, a tylko te, które nie mo¿na powtórnie wykorzystaæ
nale¿y przekazaæ specjalistycznemu przedsiêbiorstwu w celu ich utylizacji,
 osad z separatora okresowo winien byæ zagospodarowywany przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo, posiadaj¹ce niezbêdne urz¹dzenia do
transportu i utylizacji tego typu odpadów niebezpiecznych.
1.4.USTALENIA INNE:
a) na czêci dzia³ki przylegaj¹cych do drogi wewnêtrznej wskazana jest lokalizacja jednego rzêdu drzew
wzd³u¿ granicy posesji od strony drogi,
b) wzd³u¿ granic terenu planowanej lokalizacji obiektów us³ugowo-produkcyjnych wskazane jest wprowadzenie 10,0m pasa zadrzewieñ izolacyjno- krajobrazowych,
c) wzd³u¿ brzegów terenów stale wype³nionych wod¹
wskazane jest zlokalizowanie pasa zakrzewieñ z pojedynczymi drzewami,
d) powierzchnia aktywna przyrodniczo nie powinna
byæ mniejsza ni¿ 30% ogólnej powierzchni dzia³ki,
w tym 20% pod zadrzewienia (do powierzchni tej
zaliczyæ mo¿na wskazane do zlokalizowania zadrzewienia i grupy zieleni), nowo wprowadzone gatunki drzew i krzewów winny byæ zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi,
e) odprowadzenie cieków do kanalizacji sanitarnej
gminy jest warunkiem uzyskania pozwolenia na
u¿ytkowanie w/w dzia³ki,
f) dopuszcza siê przebudowe linii energetycznej 15kV

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem
terenu.
§2
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, terenu dzia³ki
nr 7/1 obr. Puzdrowo wykonany w skali 1: 500, który jest
jednoczenie za³¹cznikiem graficznym do niniejszej
uchwa³y. Ustaleniami planu s¹ wszystkie elementy wymienione w legendzie za³¹cznika graficznego.
a) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nej funkcji i ró¿nym
sposobie zagospodarowania,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy,
c) tereny produkcji rolnej, ubojni zwierz¹t i przetwórstwo  RUP; RUZ,
d) dojazd na dzia³kê.
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczenia
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§4
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Sierakowicach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku oraz w tekcie
wymienionym w § 1 zmian wprowadzonych do niego
niniejsz¹ ustaw¹.
§5
We fragmencie objêtym granicami niniejszej zmiany
planu, traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Sierakowice wraz z pón.
zm.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego za wyj¹tkiem § 4 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Suchta

1526
UCHWA£A Nr VIII/178/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy Ba³tyckiej w miecie Gdañsku.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112),
art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy Ba³tyckiej w miecie Gdañsku,
obejmuj¹c¹ obszar o powierzchni 11,0 ha, ograniczony:
 od pó³nocy  brzegiem Zatoki Gdañskiej,
 od wschodu  zewnêtrzn¹ granic¹ dzia³ki hotelu Rzemienik,
 od po³udniowego  zachodu  ul. Kapliczn¹ i Wypoczynkow¹,
 od zachodu  ujciowym odcinkiem Potoku Oliwskiego,
jak na rysunku planu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na tereny
wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej. Pod pojêciem strefy
rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod okrelon¹ grupê funkcji oznaczon¹ symbolem dwucyfrowym, oraz pod sieci i urz¹dzenia sieciowe infrastruktury technicznej.
2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
1) strefa 31  mieszana us³ugowo  mieszkaniowa zawieraj¹ca 23 i 33,
2) strefa 23  wszelkie formy budownictwa mieszkaniowego,
3) strefa 33  us³ugi  administracja publiczna, us³ugi
handlu detalicznego, us³ugi kultury, us³ugi zdrowia
i opieki spo³ecznej, us³ugi owiaty, us³ugi nauki, us³ugi gastronomii, us³ugi ³¹cznoci, us³ugi sportu, us³ugi
turystyki i wczasów, us³ugi rzemios³a (poza zak³adami obs³ugi samochodów, warsztatami samochodowymi, stacjami paliw), parkingi i gara¿owiska kubaturowe, biura instytucji komercyjnych, banki, miejsca kultu religijnego, ma³e hurtownie o wielkoci
przewozów nie przekraczaj¹cej przewozów zwi¹zanych z handlem detalicznym, inne us³ugi na zasadzie analogii do funkcji wymienionych powy¿ej lub
analogicznym stopniu uci¹¿liwoci, urz¹dzenia infrastruktury technicznej potrzebne do obs³ugi obiektów
wymienionych powy¿ej. Dopuszcza siê funkcjê
mieszkaniow¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹
dzia³alnoci¹ us³ugow¹.
Uwaga:  us³ugi rzemios³a nie s¹ traktowane jako
dzia³alnoæ produkcyjna, ale tylko jako dzia³alnoæ
us³ugowa, np.: fryzjer, szewc, tapicer, stolarz naprawiaj¹cy meble itd.
4) strefa 52  funkcje wydzielone niechronione nie wy-

magaj¹ce specjalnej ochrony, administracja pañstwowa, samorz¹dowa, infrastruktura techniczna
strefowa, oraz liniowa wymagaj¹ca rezerwacji terenu z wy³¹czeniem dróg i kolei, plus funkcje z zakresu strefy 33,
5) strefa 61  zieleñ chroniona niedostêpna dla ludnoci,
6) strefa 62  zieleñ dostêpna jak: parki, lasy skwery,
zielone tereny rekreacyjne. Dopuszcza siê funkcje
zwi¹zane z obs³ug¹ u¿ytkowników jak np. wypo¿yczalnie sprzêtu turystycznego, rowerów, ma³a gastronomia, szalety, obs³uga turystyczna, ma³¹ architekturê, dzia³alnoæ handlow¹ i gastronomiczn¹ z
obiektów niewymagaj¹cych zgody na budowê jak
np.: sprzeda¿ pojazdów mechanicznych lub przenonych straganów rozstawianych tylko na czas sprzeda¿y (wymagane pozwolenie w³aciciela lub w³adaj¹ccego terenem),
7) strefa 81  drogi, ulice lokalne i dojazdowe, oraz publiczne ci¹gi pieszo  jezdne,
8) strefa 85  tereny obs³ugi komunikacji parkingi, stacje paliw, przystanki, wêz³y integracyjne, itd. Dla
wêz³ów integracyjnych dopuszcza siê us³ugi towarzysz¹ce z zakresu strefy 33.
§3
Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
1) WSKANIK INTENSYWNOCI ZABUDOWY tj. stosunek powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych
budynków w zewnêtrzym obrysie murów do powierzchni terenu;
2) WYSOKOÆ ZABUDOWY tj. wysokoæ mierzona od
naturalnej warstwicy terenu w najni¿szym punkcie obrysu budynku do klenicy lub najwy¿szego punktu na
pokryciu kubatury bez masztów odgromnikowych,
anten i kominów w metrach;
3) REKOMPOZYCJA (w odniesieniu do budynku)  polega na przywróceniu budynkowi w³asciwych walorów
kompozycyjnych i u¿ytkowych. Dotyczy to korekty stanu budynku, a polega na uporz¹dkowaniu gabarytów
budynku oraz uk³adu elewacji;
§4
Ustalenia planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJON
ULICY BA£TYCKIEJ Nr 0108
1. NUMER TERENU 001
2. POWIERZCHNIA 0,44 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
62 ZIELEÑ DOSTÊPNA
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy
ü
2) zasady podzia³u terenu
ï
3) udzia³ powierzchni zabudowanej ý nie ustala siê
4) dopuszczalna wys. zabudowy
ï
5) linie zabudowy
þ
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7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
wy³¹cznie rowerowe w rejonie skrzy¿owania ulic:
Morskiej (021-81) i Jantarowej (020-81)
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi
ü
2) woda
ý nie ustala siê
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej
niskiego lub redniego napiêcia
4) gaz
ï
5) ogrzewanie
ý nie ustala siê
6) cieki
þ
7) wody opadowe  o jakoci odpowiadaj¹cej obowi¹zuj¹cym przepisom odprowadziæ powierzchniowo
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
zakaz wycinki wartociowego drzewostanu oraz innej zieleni, je¿eli jest ona elementem kompozycji zespo³u za wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
tereny okresowo zalewane przez Potok Oliwski
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) tereny zalewowe wy³¹czone spod zabudowy
2) Postanowienia wynikajce z przepisów szczególnych:
a) teren strefy stanowi fragment uk³adu urbanistycznego starej Oliwy wraz z zespo³em Potoku
Oliwskiego, wpisanego do rejestru zabytków
decyzj¹ nr 730/14.09.76.
b) obszar po³o¿ony w zewnêtrznym terenie ochrony poredniej (rejon I) ujêæ wody Czarny Dwór
i Zaspa
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJON
ULICY BA£TYCKIEJ Nr 0108
1. NUMER TERENU 002
2. POWIERZCHNIA 0,50 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
31 STREFA MIESZANA MIESZKANIOWO  US£UGOWA
proporcje  nie ustala siê

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
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funkcje preferowane  obs³uga turystyki i rekreacji,
gastronomia, handel  maks. 10%
FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,3
2) zasady podzia³u terenu  min. 600 m2, maks. nie
ustala siê
3) udzia³ powierzchni zabudowanej  do 20%
4) dopuszczalna wys. zabudowy  8 m
5) linie zabudowy  jak na rysunku planu
WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
PARKINGI
1 miejsce parkingowe na mieszkanie i 1,5 miejsca na
100 m2 powierzchni us³ugowej
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ul. Morskiej
2) woda  z sieci wodoci¹gowej
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej redniego lub niskiego napiecia
4) gaz  z sieci gazowej
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej i rowów melioracyjnych
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na miejskie sk³adowisko
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) ustala siê wymóg zachowania min. 50% pow. dzia³ki  powierzchni biologicznie czynnej, w tym 15%
pod zadrzewienia
2) istniej¹ce drzewa nieowocowe nale¿y zachowaæ,
dopuszcza siê wycinkê pojedyñczych drzew w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem
terenu oraz ciêcia sanitarne
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
czêæ terenu okresowo zalewane przez Potok Oliwski
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) budynki nowoprojektowane oraz przy wymianie
substancji utrzymane w skali istniej¹cej zabudowy, dachy strome o k¹cie nachylenia min. 35°,
ceramiczne
b) wymagana zabudowa o indywidualnym wyrazie i wysokim poziomie architektury
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c) na dzia³ce nr 255 wzd³u¿ rowu melioracyjnego przewidzieæ drogê technologiczna
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren strefy stanowi fragment uk³adu urbanistycznego Starej Oliwy wraz z zespo³em Potoku Oliwskiego, wpisanego do rejestru zabytków decyzj¹ nr 730/
14.09.76.
b) obszar po³o¿ony w zewnêtrznym terenie ochrony poredniej (rejon I) ujêæ wody Czarny Dwór i Zaspa
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
a) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
b) likwidacja istniej¹cej substandardowej zabudowy

11.

12.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJON
ULICY BA£TYCKIEJ Nr 0108
1. NUMER TERENU 003
2. POWIERZCHNIA 1,35 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
31 STREFA MIESZANA MIESZKANIOWO  US£UGOWA
proporcje  nie ustala siê
funkcje preferowane  obs³uga turystyki i rekreacji,
gastronomia, handel  maks. 10%
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,3
2) zasady podzia³u terenu  min. 600 m2, maks. nie
ustala siê
3) udzia³ powierzchni zabudowanej  do 20%
4) dopuszczalna wys. zabudowy  8 m
5) linie zabudowy  jak na rysunku planu
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
1 miejsce parkingowe na mieszkanie i 1,5 miejsca na
100 m2 powierzchni us³ugowej
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ul. Ba³tyckiej, Morskiej
2) woda  z sieci wodoci¹gowej
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej redniego lub niskiego napiecia
4) gaz  z sieci gazowej
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej i rowów melioracyjnych
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na miejskie sk³adowisko
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
1) budynki przy ul. Ba³tyckiej Nr 3,4,4A,9A i 13  o
wartociach kulturowych
Zakres ochrony: zachowanie historycznej formy budynków i detalu architektonicznego, stolarki okiennej i drzwiowej, tradycyjnych materia³ów oraz au-

13.
14.

15.
16.
17.

Poz. 1526

tentycznych elementów wyposa¿enia i wystroju
wnêtrz
2) budynki przy ul. Ba³tyckiej Nr 1,5,10 i ul. Jantarowej 5  do rekompozycji
3) do zachowania historyczne podzia³y geodezyjne
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) ustala siê wymóg zachowania min. 50% pow. dzia³ki  powierzchni biologicznie czynnej, w tym 15%
pod zadrzewienia
2) istniej¹ce drzewa nieowocowe nale¿y zachowaæ,
dopuszcza siê wycinkê pojedyñczych drzew w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem
terenu oraz ciêcia sanitarne
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) strefa po³o¿ona w obszarze pasa ochronnego technicznego brzegu morskiego,
2) przewidywany wzrost maksymalnych poziomów
morza w rejonie Zatoki Gdañskiej powoduje zagro¿enie terenów o rzêdnej poni¿ej 2,0 m n.p.m.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) budynki nowoprojektowane oraz przy wymianie
substancji utrzymane w skali istniej¹cej zabudowy, dachy strome o k¹cie nachylenia min. 35º,
ceramiczne
b) wymagana zabudowa o indywidualnym wyrazie i wysokim poziomie architektury
c) do zachowania ci¹g pieszy ³¹cz¹cy ul. Ba³tyck¹
(019-81) z ul. Jantarow¹ (020-81)
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren strefy stanowi fragment uk³adu urbanistycznego Starej Oliwy wraz z zespo³em Potoku
Oliwskiego, wpisanego do rejestru zabytków
decyzj¹ nr 730/14.09.76
b) obszar po³o¿ony w zewnêtrznym terenie ochrony poredniej (rejon I) ujêæ wody Czarny Dwór
i Zaspa
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
b) likwidacja istniej¹cej substandardowej zabudowy

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJON
ULICY BA£TYCKIEJ Nr 0108
1. NUMER TERENU 004
2. POWIERZCHNIA 0,01 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
31 STREFA MIESZANA MIESZKANIOWO  US£UGOWA
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proporcje  nie ustala siê
funkcje preferowane  obs³uga turystyki i rekreacji,
gastronomia, dzia³alnoæ artystyczna
FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy
ü
2) zasady podzia³u terenu
ï
3) udzia³ powierzchni zabudowanej ý nie ustala siê
4) dopuszczalna wys. zabudowy
ï
5) linie zabudowy
þ
WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
PARKINGI
nie ustala siê
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ul. Morskiej i Ba³tyckiej
2) woda  z sieci wodoci¹gowej
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej redniego lub niskiego napiecia
4) gaz  z sieci gazowej
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej i rowów melioracyjnych
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na miejskie sk³adowisko
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren strefy stanowi fragment uk³adu urbanistycznego Starej Oliwy wraz z zespo³em Potoku
Oliwskiego, wpisanego do rejestru zabytków
decyzj¹ nr 730/14.09.76
b) obszar po³o¿ony w zewnêtrznym terenie ochrony poredniej (rejon I) ujêæ wody Czarny Dwór
i Zaspa
c) Zespó³ domów rybackich objêtych cis³¹ ochron¹ konserwatorsk¹ i wpisanych do rejestru zabytków woj. Pom. Nr 989
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d) budynek przy ul. Ba³tyckiej Nr 22/25  wpisany do
rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego
Zakres ochrony: pe³na ochrona
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
a) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJON
ULICY BA£TYCKIEJ Nr 0108
1. NUMER TERENU 005
2. POWIERZCHNIA 0,03 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
31 STREFA MIESZANA MIESZKANIOWO  US£UGOWA
proporcje  nie ustala siê
funkcje preferowane  obs³uga turystyki i rekreacji,
gastronomia, dzia³alnoæ artystyczna
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy
ü
2) zasady podzia³u terenu
ï
3) udzia³ powierzchni zabudowanej ý nie ustala siê
4) dopuszczalna wys. zabudowy
ï
5) linie zabudowy
þ
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ul. Morskiej i Ba³tyckiej
2) woda  z sieci wodoci¹gowej
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej redniego lub niskiego napiecia
4) gaz  z sieci gazowej
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej i rowów melioracyjnych
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na miejskie sk³adowisko
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
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16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren strefy stanowi fragment uk³adu urbanistycznego Starej Oliwy wraz z zespo³em Potoku
Oliwskiego, wpisanego do rejestru zabytków
decyzj¹ nr 730/14.09.76
b) obszar po³o¿ony w zewnêtrznym terenie ochrony poredniej (rejon I) ujêæ wody Czarny Dwór
i Zaspa
c) Zespó³ domów rybackich objêtych cis³¹ ochron¹ konserwatorsk¹ i wpisanych do rejestru zabytków woj. Pom. Nr 989
d) budynek przy ul. Ba³tyckiej 20/21/26/27  wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego
Zakres ochrony: pe³na ochrona
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJON
ULICY BA£TYCKIEJ Nr 0108
1. NUMER TERENU 006
2. POWIERZCHNIA 0,03 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
31 STREFA MIESZANA MIESZKANIOWO  US£UGOWA
proporcje  nie ustala siê
funkcje preferowane  obs³uga turystyki i rekreacji, gastronomia, dzia³alnoæ artystyczna
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy
ü
2) zasady podzia³u terenu
ï
3) udzia³ powierzchni zabudowanej ý nie ustala siê
4) dopuszczalna wys. zabudowy
ï
5) linie zabudowy
þ
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ul. Morskiej i Ba³tyckiej
2) woda  z sieci wodoci¹gowej
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej redniego lub niskiego napiecia
4) gaz  z sieci gazowej
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej i rowów
melioracyjnych
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na miejskie sk³adowisko
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10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren strefy stanowi fragment uk³adu urbanistycznego Starej Oliwy wraz z zespo³em Potoku
Oliwskiego, wpisanego do rejestru zabytków
decyzj¹ nr 730/14.09.76
b) Zespó³ domów rybackich objêtych cis³¹ ochron¹ konserwatorsk¹ i wpisanych do rejestru zabytków woj. Pom. Nr 989
c) Budynek przy ul. Ba³tyckiej Nr 18/19/28/29  wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego
Zakres ochrony: pe³na ochrona
d) obszar po³o¿ony w zewnêtrznym terenie ochrony poredniej (rejon I) ujêæ wody Czarny Dwór
i Zaspa.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJON
ULICY BA£TYCKIEJ Nr 0108
1. NUMER TERENU 007
2. POWIERZCHNIA 0,03 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
31 STREFA MIESZANA MIESZKANIOWO  US£UGOWA
proporcje  nie ustala siê
funkcje preferowane  obs³uga turystyki i rekreacji, gastronomia, dzia³alnoæ artystyczna
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy
ü
2) zasady podzia³u terenu
ï
3) udzia³ powierzchni zabudowanej ý nie ustala siê
4) dopuszczalna wys. zabudowy
ï
5) linie zabudowy
þ
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7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ul. Morskiej i Ba³tyckiej
2) woda  z sieci wodoci¹gowej
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej redniego lub niskiego napiêcia
4) gaz  z sieci gazowej
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowj i rowów
melioracyjnych
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na miejskie sk³adowisko
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren strefy stanowi fragment uk³adu urbanistycznego Starej Oliwy wraz z zespo³em Potoku
Oliwskiego, wpisanego do rejestru zabytków
decyzj¹ nr 730/14.09.76
b) Zespó³ domów rybackich objêtych cis³¹ ochron¹ konserwatorsk¹ i wpisanych do rejestru zabytków woj. Pom. Nr 989
c) budynek przy ul. Ba³tyckiej Nr 16/17/30/31  wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego
Zakres ochrony  pe³na ochrona
d) obszar po³o¿ony w zewnêtrznym terenie ochrony poredniej (rejon I) ujêæ wody Czarny Dwór
i Zaspa.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJON
ULICY BA£TYCKIEJ Nr 0108
1. NUMER TERENU 008

2. POWIERZCHNIA 0,56 ha

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
31 STREFA MIESZANA MIESZKANIOWO  US£UGOWA
proporcje  nie ustala siê
funkcje preferowane  obs³uga turystyki i rekreacji,
gastronomia, dzia³alnoæ artystyczna
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,3
2) zasady podzia³u terenu  min. 600 m2, maks. nie
ustala siê
3) udzia³ powierzchni zabudowanej  do 20%
4) dopuszczalna wys. zabudowy  8 m
5) linie zabudowy  jak na rysunku planu
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
1 miejsce parkingowe na mieszkanie i 1,5 miejsca na
100 m2 powierzchni us³ugowej
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ul. Morskiej i Ba³tyckiej, Kaplicznej
2) woda  z sieci wodoci¹gowej
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej redniego lub niskiego napiêcia
4) gaz  z sieci gazowej
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej i rowów melioracyjnych
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na miejskie sk³adowisko
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
1) budynki przy ul. Ba³tyckiej Nr 39,41  o wartosciach
kulturowych
Zakres ochrony: zachowanie historycznej formy budynków i detalu architektonicznego, stolarki okiennej i drzwiowej, tradycyjnych materia³ów oraz autentycznych elementów wyposa¿enia i wystroju
wnêtrz.
2) budynki przy ul. Ba³tyckiej Nr 36  do rekompozycji
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) ustala siê wymóg zachowania min. 50% pow. dzia³ki  powierzchni biologicznie czynnej w tym 15%
pod zadrzewienia
2) istniej¹ce drzewa nieowocowe nale¿y zachowaæ,
dopuszcza siê wycinkê pojedyñczych drzew w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem
terenuoraz ciêcia sanitarne
3) wprowadzenie pasa zieleni ochronnej (wysokiej
i redniej) wzd³u¿ ul. Kaplicznej,
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) budynki nowoprojektoewane oraz przy wymianie substancji utrzymane w skali istniej¹cej zabudowy, dachy strome o k¹cie nachylenia min.
35o, ceramiczne
b) wymagana zabudowa o indywidualnym wyrazie i wysokim poziomie architektury
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren strefy stanowi fragment uk³adu urbanistycznego Starej Oliwy wraz z zespo³em Potoku
Oliwskiego, wpisanego do rejestru zabytków
decyzj¹ nr 730/14.09.76.
b) obszar po³o¿ony w zewnêtrznym terenie ochrony poredniej (rejon I) ujêæ wody Czarny Dwór
i Zaspa
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
b) likwidacja istniej¹cej substandardowej zabudowy
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJON
ULICY BA£TYCKIEJ Nr 0108
1. NUMER TERENU 009
2. POWIERZCHNIA 0,31 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
31 STREFA MIESZANA MIESZKANIOWO  US£UGOWA
proporcje  nie ustala siê
funkcje preferowane  obs³uga turystyki i rekreacji, gastronomia, dzia³alnoæ artystyczna
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,3
2) zasady podzia³u terenu  zgodnie z istniej¹cym historycznym podzia³em
3) udzia³ powierzchni zabudowane  do 20%
4) dopuszczalna wys. zabudowy  8 m
5) linie zabudowy  jak na rysunku planu (6,0 m od lini
regulacyjnej ulicy)
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
1 miejsce parkingowe na mieszkanie i 1,5 miejsca na
100 m2 powierzchni us³ugowej
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ul. Kaplicznej

10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.

Poz. 1526

2) woda  z sieci wodoci¹gowej
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej redniego lub niskiego napiêcia
4) gaz  z sieci gazowej
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej i rowów melioracyjnych
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na miejskie sk³adowisko
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
do zachowania historyczne podzia³y geodezyjne
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) ustala siê wymóg zachowania min. 50% pow. dzia³ki  powierzchni biologicznie czynnej, w tym 15%
pod zadrzewienia
2) istniej¹ce drzewa nieowocowe nale¿y zachowaæ,
dopuszcza siê wycinkê pojedyñczych drzew w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem
terenu oraz ciêcia sanitarne
3) wprowadziæ pasa zieleni ochronnej (wysokiej, rednie) wzd³u¿ ul. Kaplicznej.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) budynki nowoprojektowane oraz przy wymianie
substancji utrzymane w skali istniej¹cej zabudowy, dachy strome o k¹cie nachylenia min. 35°,
ceramiczne
b) wymagana zabudowa o indywidualnym wyrazie i wysokim poziomie architektury
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren strefy stanowi fragment uk³adu urbanistycznego Starej Oliwy wraz z zespo³em Potoku
Oliwskiego, wpisanego do rejestru zabytków
decyzj¹ nr 730/14.09.76
b) obszar po³o¿ony w zewnêtrznym terenie ochrony poredniej (rejon I) ujêæ wody Czarny Dwór
i Zaspa.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJON
ULICY BA£TYCKIEJ Nr 0108
1. NUMER TERENU 010

2. POWIERZCHNIA 0,91 ha

Poz. 1526
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3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
31 STREFA MIESZANA MIESZKANIOWO  US£UGOWA
proporcje  nie ustala siê
funkcje preferowane  obs³uga turystyki i rekreacji
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 0,3
2) zasady podzia³u terenu  min. 600 m2
3) udzia³ powierzchni zabudowanej  do 20%
4) dopuszczalna wys. zabudowy  8 m
5) linie zabudowy  jak na rysunku planu
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
1 miejsce parkingowe na mieszkanie i 1,5 miejsca na
100 m2 powierzchni us³ugowej
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ul. Ba³tyckiej, Jantarowej, Kaplicznej
2) woda  z sieci wodoci¹gowej
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej redniego lub niskiego napiecia
4) gaz  z sieci gazowej
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej
7) wody opadowe  kanalizacji deszczowej i rowów
melioracyjnych
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na wysypisko miejskie
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
1) budynki przy ul. Ba³tyckiej Nr 14 i Kaplicznej Nr 12
 o wartosciach kulturowych
Zakres ochrony: zachowanie historycznej formy budynków i detalu architektonicznego, stolarki okiennej i drzwiowej, tradycyjnych materia³ów oraz autentycznych elementów wyposa¿enia i wystroju
wnêtrz.
2) budynek przy ul. Kaplicznej Nr 14  do rekompozycji
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) ustala siê wymóg zachowania min. 50% pow. dzia³ki  powierzchni biologicznie czynnej, w tym 15%
pod zadrzewienia
2) istniej¹ce drzewa nieowocowe nale¿y zachowaæ,
dopuszcza siê wycinkê pojedyñczych drzew w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem
terenu oraz ciêcia sanitarne
3) wprowadzenie pasa zieleni ochronnej (wysokiej,
redniej) wzd³u¿ ul. Kaplicznej
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWE-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

STYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) budynki nowoprojektowane oraz przy wymianie
substancji utrzymane w skali istniej¹cej zabudowy, dachy strome o k¹cie nachylenia min. 35°,
ceramiczne
b) wymagana zabudowa o indywidualnym wyrazie i wysokim poziomie architektury
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren strefy stanowi fragment uk³adu urbanistycznego starej Oliwy wraz z zespo³em Potoku
Oliwskiego, wpisanego do rejestru zabytków
decyzj¹ nr 730/14.09.76.
b) obszar po³o¿ony w zewnêtrznym terenie ochrony poredniej (rejon I) ujêæ wody Czarny Dwór
i Zaspa.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
b) likwidacja istniej¹cej substandardowej zabudowy
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJON
ULICY BA£TYCKIEJ Nr 0108
1. NUMER TERENU 011
2. POWIERZCHNIA 0,14 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
33 STREFA US£UGOWA
funkcje preferowane  obs³uga tyrystyki i rekreacji, gastronomia
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 1,0
2) zasady podzia³u terenu  nie ustala siê
3) udzia³ powierzchni zabudowanej  75%
4) dopuszczalna wys. zabudowy  12 m
5) linie zabudowy  nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
pierzeja eksponowana wzd³u¿ ul. Jantarowej
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ul. Jantarowej
2) woda  z sieci wodoci¹gowej
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej redniego lub niskiego napiêcia
4) gaz  z sieci gazowej
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

10.
11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.
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6) cieki  do kanalizacji sanitarnej
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej i rowów melioracyjnych
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na miejskie sk³adowisko
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) min 25% pow. dzia³ki  powierzchnia biologicznie
czynna
2) ochrona istniej¹cego drzewostanu z dopuszczeniem ciêæ sanitarnych
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) strefa po³o¿ona w obszarze pasa ochronnego technicznego brzegu morskiego,
2) przewidywany wzrost maksymalnych poziomów
morza w rejonie Zatoki Gdañskiej powoduje zagro¿enie terenów o rzêdnej poni¿ej 2,0 m n.p.m.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) wymagana zabudowa o indywidualnym wyrazie i wysokim pozimie architektury, dachy strome o k¹cie nachylenia min. 35o, ceramiczne
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren strefy stanowi fragment uk³adu urbanistycznego starej Oliwy wraz z zespo³em Potoku
Oliwskiego, wpisanego do rejestru zabytków
decyzj¹ nr 730/14.09.76
b) obszar po³o¿ony w zewnêtrznym terenie ochrony poredniej (rejon I) ujêæ wody Czarny Dwór
i Zaspa.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca si e ogrzewanie z ogólnomoiejskiej sieci
ciep³owniczej
b) likwidacja istniej¹cej substandardowej zabudowy

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJON
ULICY BA£TYCKIEJ Nr 0108
1. NUMER TERENU 012
2. POWIERZCHNIA 1,36 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
33 STREFA US£UGOWA
funkcje preferowane  obs³uga turystyki i rekreacji, gastronomia
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê

Poz. 1526

5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  maks. 1,0
2) zasady podzia³u terenu  nie ustala siê
3) udzia³ powierzchni zabudowanej  30%
4) dopuszczalna wys. zabudowy  12 m
5) linie zabudowy  nie ustala siê
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ul. Wypoczynkowej
2) woda  z sieci wodoci¹gowej
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej redniego i niskiego napiêcia
4) gaz  z sieci gazowej
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej i rowów melioracyjnych
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na miejskie sk³adowisko
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) min 50% pow. dzia³ki  powierzchnia biologicznie
czynna
2) ochrona istniej¹cych drzew, krzewów i ¿ywop³otów
z dopuszczeniem ciêæ sanitarnych
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
1) strefa po³o¿ona w obszarze pasa ochronnego technicznego brzegu morskiego,
2) przewidywany wzrost maksymalnych poziomów
morza w rejonie Zatoki Gdañskiej powoduje zagro¿enie terenów o rzêdnej poni¿ej 2,0 m n.p.m.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren strefy stanowi fragment uk³adu urbanistycznego starej Oliwy wraz z zespo³em Potoku
Oliwskiego, wpisanego do rejestru zabytków
decyzj¹ nr 730/14.09.76
b) obszar po³o¿ony w zewnêtrznym terenie ochrony poredniej (rejon I) ujêæ wody Czarny Dwór
i Zaspa.

Poz. 1526
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3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji
administracyjnych:
a) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJON
ULICY BA£TYCKIEJ Nr 0108
1. NUMER TERENU 013
2. POWIERZCHNIA 0,20 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
52 FUNKCJE WYDZIELONE NIECHRONIONE
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
budynek mieszkalny
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy
ü
2) zasady podzia³u terenu
ï
3) udzia³ powierzchni zabudowanej ý nie ustala siê
4) dopuszczalna wys. zabudowy
ï
5) linie zabudowy
þ
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ul. Jantarowej
2) woda  z sieci wodoci¹gowej
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej redniego lub niskiego napiêcia
4) gaz  z sieci gazowej
5) ogrzewanie  z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
lub niskoemisyjnych róde³ lokalnych
6) cieki  do kanalizacji sanitarnej
7) wody opadowe  do kanalizacji deszczowej i rowów melioracyjnych
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
budynek przy ul. Jantarowej Nr 12  do rekompozycji
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
strefa po³o¿ona w obszarze pasa technicznego brzegu morskiego  przeznaczona do utrzymania brzegu
w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeñstwa
i ochrony rodowiska
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
przewidywany wzrost maksymalnych pozimów wody
w morzu powoduje zagro¿enie terenów o rzêdnych
poni¿ej 2,0 m n.p.m.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
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17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren strefy stanowi fragment uk³adu urbanistycznego Starej Oliwy wraz z zespo³em Potoku
Oliwskiego, wpisanego do rejestru zabytków
decyzj¹ nr 730/14.09.76
b) obszar po³o¿ony w zewnêtrznym terenie ochrony poredniej (rejon I) ujêæ wody Czarny Dwór
i Zaspa.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych:
a) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJON
ULICY BA£TYCKIEJ Nr 0108
1. NUMER TERENU 014
2. POWIERZCHNIA 0,63 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
61 ZIELEÑ CHRONIONA  wydmy
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy
ü
2) zasady podzia³u terenu
ï
3) udzia³ powierzchni zabudowanej ý nie ustala siê
4) dopuszczalna wys. zabudowy
ï
5) linie zabudowy
þ
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi
ü
2) woda
ï
3) elektrycznoæ
ï
4) gaz
ý nie ustala siê
5) ogrzewanie
ï
6) cieki
ï
7) wody opadowe
ï
8) utylizacja odpadów sta³ych þ
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) strefa po³o¿ona w obszarze pasa technicznego brzegu morskiego  przeznaczona do utrzymania brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeñstwa
i ochrony rodowiska
2) ochrona wydm  nale¿y prowadziæ dzia³ania stabilizuj¹ce poprzez nasadzenia rolinnoci
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
przewidywany wzrost maksymalnych pozimów wody
w morzu powoduje zagro¿enie terenów o rzêdnych
poni¿ej 2,0 m n.p.m.
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13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren strefy stanowi fragment uk³adu urbanistycznego starej Oliwy wraz z zespo³em Potoku Oliwskiego, wpisanego do rejestru zabytków decyzj¹
nr 730/14.09.76
b) obszar po³o¿ony w zewnêtrznym terenie ochrony
poredniej (rejon I) ujêæ wody Czarny Dwór i Zaspa.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJON
ULICY BA£TYCKIEJ Nr 0108
1. NUMER TERENU 015
2. POWIERZCHNIA 0,18 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
61 ZIELEÑ CHRONIONA  wydmy
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy
ü
2) zasady podzia³u terenu
ï
3) udzia³ powierzchni zabudowanej ý nie ustala siê
4) dopuszczalna wys. zabudowy
ï
5) linie zabudowy
þ
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi
ü
2) woda
ï
3) elektrycznoæ
ï
4) gaz
ý nie ustala siê
5) ogrzewanie
ï
6) cieki
ï
7) wody opadowe
ï
8) utylizacja odpadów sta³ych þ
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) strefa po³o¿ona w obszarze pasa technicznego brzegu morskiego  przeznaczona do utrzymania brze-

12.

13.
14.

15.
16.
17.

Poz. 1526

gu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeñstwa
i ochrony rodowiska
2) ochrona wydm. Nale¿y prowadziæ dzia³ania stabilizuj¹ce poprzez nasadzenia rolinnoci.
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
przewidywany wzrost maksymalnych pozimów wody
w morzu powoduje zagro¿enie terenów o rzêdnych
poni¿ej 2,0 m n.p.m.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren strefy stanowi fragment uk³adu urbanistycznego starej Oliwy wraz z zespo³em Oliwskiego, wpisanego do rejestru zabytków decyzj¹ nr 730/14.09.76
b) obszar po³o¿ony w zewnêtrznym terenie ochrony poredniej (rejon I) ujêæ wody Czarny Dwór
i Zaspa.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJON
ULICY BA£TYCKIEJ Nr 0108
1. NUMER TERENU 016
2. POWIERZCHNIA 0,4 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
61 ZIELEÑ CHRONIONA  wydmy
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
suszarnia sieci, punkt sprzeda¿y ryb (obiekt do rekompozycji)
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy
ü
2) zasady podzia³u terenu
ï
3) udzia³ powierzchni zabudowanej ý nie ustala siê
4) dopuszczalna wys. zabudowy
ï
5) linie zabudowy
þ
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi
ü
2) woda
ï
3) elektrycznoæ
ï
4) gaz
ý nie ustala siê
5) ogrzewanie
ï
6) cieki
ï
7) wody opadowe
ï
8) utylizacja odpadów sta³ych þ

Poz. 1526

 3925 

10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) strefa po³o¿ona w obszarze pasa technicznego brzegu morskiego  przeznaczona do utrzymania brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeñstwa
i ochrony rodowiska
2) ochrona wydm, nale¿y prowadziæ dzia³ania stabilizuj¹ce poprzez nasadzenia rolinnoci
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
przewidywany wzrost maksymalnych pozimów wody
w morzu powoduje zagro¿enie terenów o rzêdnych
poni¿ej 2,0 m n.p.m.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce: nie ustala siê
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren strefy stanowi fragment uk³adu urbanistycznego starej Oliwy wraz z zespo³em Potoku
Oliwskiego, wpisanego do rejestru zabytków
decyzj¹ nr 730/14.09.76.
b) obszar po³o¿ony w zewnêtrznym terenie ochrony poredniej (rejon I) ujêæ wody Czarny Dwór
i Zaspa
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJON
ULICY BA£TYCKIEJ Nr 0108
1. NUMER TERENU 017
2. POWIERZCHNIA 2,48 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
52 FUNKCJE WYDZIELONE NIECHRONIONE  pla¿a
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
nie ustala siê
5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
teren do suszenia sieci rybackich
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy
ü
2) zasady podzia³u terenu
ï
3) udzia³ powierzchni zabudowanej ý nie ustala siê
4) dopuszczalna wys. zabudowy
ï
5) linie zabudowy
þ
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.
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1) drogi
ü
2) woda
ï
3) elektrycznoæ
ï
4) gaz
ý nie ustala siê
5) ogrzewanie
ï
6) cieki
ï
7) wody opadowe
þ
8) utylizacja odpadów sta³ych  po segregacji wywóz
na miejskie sk³adowisko
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) strefa po³o¿ona w obszarze pasa technicznego brzegu morskiego  przeznaczona do utrzymania brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeñstwa
i ochrony rodowiska
2) ochrona istniej¹cych drzew i krzewów z dopuszczeniem ciêæ sanitarnych
OBSZARY ZAGRO¯EÑ
przewidywany wzrost maksymalnych pozimów wody
w morzu powoduje zagro¿enie terenów o rzêdnych
poni¿ej 2,0 m n.p.m.
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) do zachowania utwardzone ci¹gi piesze na przed³u¿eniu ul. Ba³tyckiej i Jantarowej
b) do zachowania o widokowa na przed³u¿eniu ul.
Jantarowej
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren strefy stanowi fragment uk³adu urbanistycznego starej Oliwy wraz z zespo³em Potoku
Oliwskiego, wpisanego do rejestru zabytków
decyzj¹ nr 730/14.09.76.
b) obszar po³o¿ony w zewnêtrznym terenie ochrony poredniej (rejon I) ujêæ wody Czarny Dwór
i Zaspa
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJON
ULICY BA£TYCKIEJ Nr 0108
1. NUMER TERENU 018
2. POWIERZCHNIA 0,14 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
85 TEREN OBS£UGI KOMUNIKACJI  parking
4. FUNKCJE WY£¥CZONE JAKO NIEPO¯¥DANE
wszystkie za wyj¹tkiem parkingu
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5. FUNKCJE ISTNIEJ¥CE NIE MIESZCZ¥CE SIÊ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy
ü
2) zasady podzia³u terenu
ï
3) udzia³ powierzchni zabudowanej ý nie ustala siê
4) dopuszczalna wys. zabudowy
ï
5) linie zabudowy
þ
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
nie ustala siê
8. PARKINGI
maks. 50 miejsc parkingowych
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) drogi  dojazd z ul. Kaplicznej
2) woda  z sieci wodoci¹gowej
3) elektrycznoæ  z sieci elektroenergetycznej redniego lub niskiego napiêcia
4) gaz  nie ustala siê
5) ogrzewanie  nie ustala siê
6) cieki  nie ustala siê
7) wody opadowe  do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej i rowów melioracyjnych
8) utylizacja odpadów sta³ych  po wstêpnej segregacji wywóz na miejskie sk³adowisko
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) zakaz wycinki wartociowego drzewostanu oraz innej zieleni, je¿eli jest ona elementem kompozycji
zespo³u, za wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych
2) nowe nasadzenia 1 drzewo na 5 miejsc postojowych
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHÊTY DLA INWESTORÓW
nie ustala siê
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowi¹ce:
a) w obrêbie parkingu zlokalizowaæ stacjê transformatorow¹ 15/04 kV
2) Postanowienia wynikaj¹ce z przepisów szczególnych:
a) teren strefy stanowi fragment uk³adu urbanistycznego starej Oliwy wraz z zespo³em Potoku
Oliwskiego, wpisanego do rejestru zabytków
decyzj¹ nr 730/14.09.76
a) obszar po³o¿ony w zewnêtrznym terenie ochrony poredniej (rejon I) ujêæ wody Czarny Dwór
i Zaspa.
3) Zalecenia nie bêd¹ce podstaw¹ wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala siê
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJON
ULICY BA£TYCKIEJ Nr 0108
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 019
2. POWIERZCHNIA 0,54 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
81 ULICA BA£TYCKA
CI¥G PIESZO  JEZDNY
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZJACYCH
zgodnie z rysunkiem planu,
1) nie mniej ni¿ 19,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych
2) nie mniej ni¿ 6,0 m pomiêdzy istniej¹cymi obiektami wpisanymi do rejestru zabytków a lini¹ rozgraniczaj¹c¹
5. PARKINGI
miejsca postojowe tylko dla mieszkañców domów rybackich (004-31,005-31,006-31,007-31)
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) ochrona istniej¹cego drzewostanu z dopuszczeniem ciêæ sanitarnych
2) zakaz wycinki (za wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych) i koniecznoæ pielêgnacji pomnikowych rozmiarów
okazu topoli czarnej rosn¹cego na zaplaeczu budynku gospodarczego pomiêdzy budynkami na ul.
Ba³tyckiej Nr 29 i 30.
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) wyburzenie wszelkiej zabudowy substandardowej
2) zaleca siê niewyodrêbnienie jezdni i chodników w
ci¹gu ulicy
3) zaleca siê zastosowanie nawierzchni typu brukowego
4) dojcie piesze od ul. Kaplicznej
5) dojazd dla mieszkañców od ul. Ba³tyckiej 022-81
i ul. Morskiej 021-81
6) wody opadowe o jakoci odpowiadaj¹cej obowi¹zuj¹cym przepisom odprowadziæ do kanalizacji
deszczowej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJON
ULICY BA£TYCKIEJ Nr 0108
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 020
2. POWIERZCHNIA 0,5 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
81 ULICA JANTAROWA  CI¥G PIESZO ROWEROWY
(miêdzynarodowy szlak rowerowy)
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZJACYCH
8,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych  szer. min drogi rowerowej (cie¿ki) 3,0 m
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5. PARKINGI
Dopuszcza siê wy³¹cznie rowerowe poza drog¹ rowwerow¹ i chodnikiem.
Lokalizacja zespolonych parkingów rowerowych:
1. w rejonie skrzy¿owania ul. Morskiej (021-81) z ci¹giem pieszo  rowerowym ul. Jantarowej (020-81)
2. w ramach zieleni dostêpnej (001-62)
3. w rejonie skrzy¿owania z ul. Jantarow¹ (023-81)
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
ochrona istniej¹cego drzewostanu z dopuszczeniem
ciêæ sanitarnych
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) zaleca siê wyodrêbnienie drogi (cie¿ki) rowerowej i chodnika w ci¹gu pieszym
2) wody opadowe o jakoci odpowiadaj¹cej obowiazuj¹cym przepisom odprowadziæ czêciowo powierzchniowo i do kanalizacji deszczowej

3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
81 ULICA BA£TYCKA
CI¥G PIESZO  JEZDNY
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZJACYCH
7,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych
5. PARKINGI
wy³¹cznie w czêci ulicy o szer. 10,0 m w uk³adzie
równoleg³ym, tylko dla mieszkañców
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
ochrona istniej¹cego drzewostanu z dopuszczeniem
ciêæ sanitarnych
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
wody opadowe o jakoci odpowiadaj¹cej obowi¹zuj¹cym przepisom odprowadziæ do kanalizacji deszczowej

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJON
ULICY BA£TYCKIEJ Nr 0108
DLA ULIC I DRÓG

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJON
ULICY BA£TYCKIEJ Nr 0108
DLA ULIC I DRÓG

1. NUMER TERENU 021
2. POWIERZCHNIA 0,14 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
81 ULICA MORSKA
CI¥G PIESZO  JEZDNY
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZJACYCH
10,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych
5. PARKINGI
nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
ochrona istniej¹cego drzewostanu z dopuszczeniem
ciêæ sanitarnych
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
wody opadowe o jakoci odpowiadaj¹cej obowi¹zuj¹cym przepisom odprowadziæ do kanalizacji deszczowej z wylotem do Potoku

1. NUMER TERENU 023
2. POWIERZCHNIA 0,12 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM
81 ULICA JANTAROWA
CI¥G PIESZO  JEZDNY
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZJACYCH
10,0 m
5. PARKINGI
wy³¹cznie dla rowerów w rejonie skrzy¿owania z ul.
Jantarow¹ (020-81)
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
nie ustala siê
8. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
1) zchowanie osi widokowej wzd³u¿ ulicy
2) wody opadowe o jakoci odpowiadaj¹cej obowi¹zuj¹cym przepisom odprowadziæ do kanalizacji
deszczowej

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJON
ULICY BA£TYCKIEJ Nr 0108
DLA ULIC I DRÓG
1. NUMER TERENU 022

2. POWIERZCHNIA 0,09 ha

§5
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego rejon ul.
Ba³tyckiej w skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
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2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) obiekty o wartociach kulturowych podlegaj¹ce
ochronie,
2) linia podzia³u wewnêtrznego, cile okrelona,
3) linia podzia³u wewnêtrznego (orientacyjna),
4) linia zabudowy, nieprzekraczalna,
5) linia zabudowy, cile okrelona,
6) pierzeja eksponowana, wymagaj¹ca specjalnego
opracowania,
7) o widokowa,
8) szpaler zieleni wysokiej,
9) ci¹g pieszy,
10) cie¿ka rowerowa,
§6
Zobowi¹zuje siê Prezydenta Miasta Gdañska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
§7
Trac¹ moc we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu:
1) miejscowy ogólny plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gdañska, zatwierzony Uchwa³¹
Nr LXV/484/93 Rady Miasta Gdañska z dnia 29 czerwca 1993 r. (Dz.Urz. Woj. Gd. Nr 18 z 30 wrzenia
1993 r. poz. 102),
2) miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania
przestrzennego  Zachodnia Czêæ Pasa Nadmorskiego, zatwierdzony Uchwa³¹ Nr LXXII/553/93 Rady
Miasta Gdañska z dnia 15 grudnia 1993 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. Nr 34 z 8 grudnia 1994 r. poz. 177).
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 6, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

1527
UCHWA£A Nr VIII/179/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa rejon ulicy Poznañskiej
w miecie Gdañsku.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.

Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112),
art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Oliwa rejon ulicy Poznañskiej w miecie Gdañsku obejmuj¹cy obszar o powierzchni 5,33 ha w dzielnicy urbanistycznej Oliwa Dolna, ograniczony:
1) od pó³nocy  ul. Boles³awa Krzywoustego,
2) od wschodu  ul. Poznañsk¹,
3) od zachodu  ul. Mciwoja II,
4) od po³udnia  ul. Gen. Bora  Komorowskiego
jak na rysunku planu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 5 terenów (oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od 001
do 005) wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz
ich przeznaczenie wed³ug klasyfikacji strefowej. Pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod okrelon¹ grupê funkcji,
oznaczon¹ symbolem dwucyfrowym oraz pod sieci
i urz¹dzenia sieciowe infrastruktury technicznej.
2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
strefa 22  zabudowa mieszkaniowa ekstensywna 
domy mieszkalne do 4 mieszkañ dostêpnych z jednej
klatki schodowej.
W terenach mieszkaniowych dopuszcza siê:
1) us³ugi spe³niaj¹ce równoczenie poni¿sze warunki:
a) brak kolizji z funkcj¹ mieszkaniow¹,
b) mieszcz¹ce siê w lokalach u¿ytkowych do 100 m2
powierzchni u¿ytkowej,
c) dysponuj¹cych odrêbnym wejciem z zewn¹trz
lub wejciem z zewn¹trz wspólnym z najwy¿ej jednym mieszkaniem,
2) wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyjne z funkcj¹ mieszkaniow¹, np.: schronisko socjalne, internat, dom studencki, dom rencistów, dom
zakonny, dom dziecka, z wy³¹czeniem obiektów hotelarskich,
3) zieleñ z zakresu strefy 64.
W terenach mieszkaniowych wyklucza siê stacje
przekanikowe telefonii komórkowej.
Strefa 31  zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa zawieraj¹ca wybrane strefy mieszkaniowe 21,22 lub
23 i us³ugow¹ 33 lub 34. W planie mo¿na ustaliæ proporcjê miêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹ a us³ugow¹.
Strefa 33  us³ugi, z wy³¹czeniem:
1) rzemios³a produkcyjnego,
2) stacji paliw,
3) warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych,
4) stacji obs³ugi samochodów ciê¿arowych i autobusów.
Dopuszcza siê:
1) parkingi i gara¿e dla samochodów osobowych,
2) salony samochodowe (z serwisem),
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3) ma³e hurtownie do 2000 m2 powierzchni,
4) budynki zamieszkania zbiorowego,
5) mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹.
W terenach us³ugowych i mieszkaniowo  us³ugowych
dopuszcza siê zieleñ z zakresu strefy 64.
Strefa 64  zieleñ krajobrazowo  ekologiczna: np.:
zbiorniki wodne (za wyj¹tkiem retencyjnych), drobne
cieki wraz z zieleni¹ przywodn¹, miêdzywala, tereny
podmok³e, ¿arnowczyska, zieleñ na skarpach, naturalne zadrzewienia i zakrzewienia.
Strefa 81  ulice lokalne, ulice dojazdowe.
Strefa 86  wydzielone ci¹gi: piesze, pieszo-jezdne, pieszo-rowerowe, rowerowe, ulice o równoprawnym ruchu pieszym, rowerowym i ko³owym.
W terenach transportu drogowego dopuszcza siê
obiekty stanowi¹ce tradycyjne wyposa¿enie ulic, np.:
kioski z pras¹, punkty sprzeda¿y biletów, budki telefoniczne, wiaty przystankowe, noniki reklamowe.
§3
1. Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni ca³kowitej wszystkich kondygnacji naziemnych po obrysie z wy³¹czeniem tarasów i balkonów do powierzchni
dzia³ki,

wysokoæ zabudowy  wysokoæ mierzona od naturalnej warstwicy terenu w najni¿szym punkcie obrysu
budynku do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury bez masztów odgromnikowych, anten
i kominów,
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 bliskim s¹siedztwie projektowanej (we wnêtrzu urbanistycznym). Na fragmentach niezabudowanych, poza bezporednim s¹siedztwem zabudowy istniej¹cej  ustalenie typu zabudowy nie obowi¹zuje, chyba ¿e tak¿e te fragmenty zosta³y w³¹czone
odpowiednim zapisem.
2. Ustalone w planie zasady podzia³u terenów na dzia³ki
nie dotycz¹ wydzieleñ geodezyjnych dla sieci i urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej.
3. Wody opadowe lub roztopowe ujête w systemy kanalizacyjne, pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczonych
wymagaj¹ oczyszczenia, zgodnie z przepisami szczególnymi.
§4
1. Ustala siê wskaniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

Wskaniki miejsc postojowych
Lp

Rodzaj funkcji

1
1.

2
Budynki mieszkalne jednorodzinne

2.

Restauracje, kawiarnie, bary

3.

Biura, urzêdy, poczty, banki

5.

Przychodnie, gabinety lekarskie,
kancelarie adwokackie
Przedszkola, wietlice

6.

Rzemios³o us³ugowe

7.

Baseny p³ywackie, si³ownia
Inne ma³e obiekty sportu i rekreacji

4.

Podstawa
odniesienia

3
1 mieszkanie
100 miejsc
konsumpc.
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1000 m2
pow. u¿ytkowej
1 oddzia³
100 m2
pow. u¿ytkowej
100 m2
pow. u¿ytkowej

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powy¿sze wskaniki stosuje siê odpowiednio.
§5
Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEWGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OLIWA REJON ULICY POZNAÑSKIEJ
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 0114
1. KARTA TERENU NUMER 001

Strefa C
Obszary ekstensywnej zabudowy
miejskiej
Strefa nieograniczonego
parkowania
4
MIN 2

Uwagi

5

MIN 24
MIN 30
MIN 30
MIN 3
MIN 3
MIN 10

2. POWIERZCHNIA 2,01 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 31
ZABUDOWA MIESZKANIOWO  US£UGOWA
zawieraj¹ca strefê mieszkaniow¹ 22 i us³ugow¹ 33
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
1) nowa zabudowa: jednorodzinna szeregowa, domy
mieszkalne od 3 do 4 mieszkañ dostêpnych z jednej
klatki schodowej,
2) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2,
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3) wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyjne z funkcj¹ mieszkaniow¹, np.: schronisko socjalne, internat, dom studencki, dom rencistów, dom
zakonny, dom dziecka, z wy³¹czeniem obiektów hotelarskich,
4) us³ugi wymagaj¹ce poziomu ha³asu jak dla budynków zwi¹zanych ze sta³ym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y, szpitale i domy starców.
ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
1) warsztat samochodowy przy ul. Boles³awa Krzywoustego 36,
2) budynki wielorodzinne przy  ul. Mciwoja II nr 46,
ul. Poznañskiej nr 20,
WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 50%
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
25%
4) wielkoæ dzia³ki:
a) do zachowania podzia³y istniej¹ce w pierzejach
ulic: Boles³awa Krzywoustego, Poznañskiej, Czerwony Dwór i Mciwoja II;
b) we wnêtrzu kwarta³u: minimalna 500 m2
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu: zalecany
podzia³ terenu jak na rysunku planu
6) inne: ci¹g pieszy jak na rysunku planu
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy:
a) na terenach zabudowanych dla nowych budynków, liniê zabudowy obowi¹zuj¹c¹ i nieprzekraczaln¹, wyznacza siê odpowiednio w oparciu o
liniê zabudowy budynków istniej¹cych w bezporednim s¹siedztwie;
b) we wnêtrzu kwarta³u 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej projektowanej drogi
2) wysokoæ zabudowy: minimalna: nie ustala siê
maksymalna: 10,0 m dla zabudowy nowoprojektowanej
3) formy zabudowy: zabudowa wolno stoj¹ca
4) kszta³t dachu: dwuspadowy o k¹cie nachylenia od
40°
PARKINGI
zgodnie z § 4 uchwa³y
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa: dostêpnoæ z ulic Boles³awa Krzywoustego, Mciwoja II i Poznañskiej (poza
planem), Morawskiej 003-86, Czerwony Dwór 004
 81
2) zaopatrzenie w wodê: z sieci wodoci¹gowej
3) odprowadzenie cieków komunalnych: do kanalizacji sanitarnej
4) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
7) zaopatrzenie w ciep³o: z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
8) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie

Poz. 1527

10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
1) strefy ochrony dóbr kultury: nie ustala siê
2) zasady kszta³towania struktury przestrzennej:
a) nowa zabudowa w typie zabudowy istniej¹cej 
maksymalnie 2 kondygnacje z dachem dwuspadowym o minimalnym spadku 40o kryty dachówk¹ ceramiczn¹,
b) w pierzejach ulic Czerwony Dwór i Boles³awa
Krzywoustego, Poznañskiej, Gen. Bora Komorowskiego, Mciwoja II (poza planem) zachowaæ
uk³ad kalenic równoleg³y do ulicy,
3) zasady ochrony istniej¹cych obiektów:
Obiekty architektoniczne o wartociach kulturowych:
budynki przy  ul. Boles³awa Krzywoustego Nr 32,
33, 36, 38, 39
 ul. Poznañskiej Nr 16,18,20, 22,24
 ul. Czerwony Dwór Nr 7,9,11
 ul. Mciwoja II Nr 40, 42
Zakres ochrony: zachowanie charakteru budynku
z mo¿liwoci¹ adaptacji, przebudowy lub rozbudowy od strony wnêtrza dzia³ki i wystroju elewacji
frontowej
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Przyjmuje siê poziom ha³asu w rodowisku jak dla
zabudowy mieszkaniowej.
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Zewnêtrzny teren ochrony poredniej rejon II ujêæ
wody Czarny Dwór i Zaspa Wodna  decyzja Wojewody Gdañskiego P-V-7622/2/96 z dnia 19 stycznia
1996 r.
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
1) drobne obiekty np. gara¿e, kioski itp. mog¹ byæ lokalizowane w g³êbi dzia³ki lub obok budynku w linii zabudowy,
2) maksymalna wysokoæ nie odnosi siê do stanu istniej¹cego gdzie zosta³a ona przekroczona (odtworzenie wg stanu istniej¹cego),
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej,
2) przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowani terenu nale¿y dokonaæ scalenia dzia³ek we wnêtrzu kwarta³u i ponownego podzia³u zgodnego z ustaleniami planu.

Poz. 1527

 3931 

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEWGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OLIWA REJON ULICY POZNAÑSKIEJ
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 0114
1. KARTA TERENU NUMER 002
2. POWIERZCHNIA 2,92 ha
3. STREFA LUB FUNKCJA
Nr strefy 31
ZABUDOWA MIESZKANIOWO  US£UGOWA
zawieraj¹ca strefê mieszkaniow¹ 22 i us³ugow¹ 33
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
1) nowa zabudowa jednorodzinna szeregowa, domy
mieszkalne od 3 do 4 mieszkañ dostêpnych z jednej
klatki schodowej,
2) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2,
3) wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyjne z funkcj¹ mieszkaniow¹, np.: schronisko socjalne, internat, dom studencki, dom rencistów, dom
zakonny, dom dziecka, z wy³¹czeniem obiektów hotelarskich,
4) us³ugi wymagaj¹ce poziomu ha³asu jak dla budynków zwi¹zanych ze sta³ym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y, szpitale i domy starców.
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 50%
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹:
25%
4) wielkoæ dzia³ki:
a) do zachowania podzia³y istniej¹ce w pierzejach
ulic: Gen. Bora  Komorowskiego, Poznañskiej,
Czerwony Dwór i Mciwoja II;
b) we wnêtrzu kwarta³u minimalna 500 m2
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu: zalecany
podzia³ parcelacyjny jak na rysunku planu
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy:
a) na terenach zabudowanych dla nowych budynków, liniê zabudowy obowi¹zuj¹c¹ i nieprzekraczaln¹, wyznacza siê odpowiednio w oparciu o
liniê zabudowy budynków istniej¹cych w bezporednim s¹siedztwie;
b) we wnêtrzu kwarta³u 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej projektowanej drogi
2) wysokoæ zabudowy: minimalna: nie ustala siê
maksymalna: 10,0 m dla zabudowy nowoprojektowanej
3) formy zabudowy: zabudowa wolnostoj¹ca
4) kszta³t dachu: dwuspadowy o k¹cie nachylenia od
40°
8. PARKINGI
zgodnie z § 4 uchwa³y
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
1) dostêpnoæ drogowa: obs³uga z ulic: Gen. Bora 
Komorowskiego, Mciwoja II,Poznañskiej (poza planem), Obotryckiej 005-86, Czerwony Dwór 004-81

10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.

17.
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2) zaopatrzenie w wodê: z sieci wodoci¹gowej
3) odprowadzenie cieków komunalnych: do kanalizacji sanitarnej
4) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elektroenergetycznej
6) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy
7) zaopatrzenie w ciep³o: z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub z niskoemisyjnych róde³ lokalnych
8) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
1) strefy ochrony dóbr kultury: nie ustala siê
2) zasady kszta³towania struktury przestrzennej:
a) nowa zabudowa w typie zabudowy istniej¹cej 
maksymalnie 2 kondygnacje z dachem dwuspadowym o minimalnym spadku 40o kryty dachówk¹ ceramiczn¹,
b) w pierzejach ulic Czerwony Dwór i Boles³awa
Krzywoustego, Poznañskiej, Gen. Bora  Komorowskiego, Mciwoja II (poza planem) zachowaæ
uk³ad kalenic równoleg³y do ulicy,
3) zasady ochrony istniej¹cych obiektów:
Obiekty architektoniczne o wartociach kulturowych:
budynki przy:  ul. Gen. Bora  Komorowskiego
Nr 13
 ul. Poznañskiej Nr 26, 28, 30, 32, 34
 ul. Czerwony Dwór Nr 4, 6, 10
 ul. Mciwoja II Nr 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
Zakres ochrony: zachowanie charakteru budynku
z mo¿liwoci¹ adaptacji, przebudowy lub rozbudowy od strony wnêtrza dzia³ki i wystroju elewacji
frontowej
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Przyjmuje siê poziom ha³asu w rodowisku jak dla
zabudowy mieszkaniowej.
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
1) zewnêtrzny teren ochrony poredniej rejon II ujêæ
wody Czarny Dwór i Zaspa Wodna  decyzja
Wojewody Gdañskiego P-V-7622/2/96 z dnia 19
stycznia 1996 r.
2) pomnik przyrody Nr 1097 orzech w³oski na posesji ul. Czerwony Dwór nr 10  strefa ochronna o
rednicy do 15,0 m od pnia drzewa  decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
1) po³¹czenie wlotów (z ulic: Mciwoja II i Gen. Bora
 Komorowskiego) ulicy Obotryckiej Nr 005-81,
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2) drobne obiekty np. gara¿e, kioski itp. mog¹ byæ lokalizowane w g³êbi dzia³ki lub obok budynku w linii zabudowy,
3) maksymalna wysokoæ nie odnosi siê do stanu istniej¹cego gdzie zosta³a ona przekroczona (odtworzenie wg stanu istniej¹cego),
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej,
2) przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowani terenu nale¿y dokonaæ scalenia dzia³ek we wnêtrzu kwarta³u i ponownego podzia³u zgodnego z ustaleniami planu
KARTA TERENU DROGOWA DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OLIWA REJON ULICY POZNAÑSKIEJ
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 0114
1. KARTA TERENU NUMER 003
2. POWIERZCHNIA 0,08 ha
3. NAZWA I KLASA ULICY
Nr strefy 86
WYDZIELONY CI¥G PIESZO  JEZDNY  UL. MORAWSKA
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Nie mniej ni¿ 6,0 m
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa: nie ustala siê
2) szerokoæ pasa ruchu: 3,0 m
2) przekrój: 1/1 jeden pas ruchu z mijankami
3) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych: bez ograniczeñ
4) wyposa¿enie: nie ustala siê
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Dopuszcza siê odprowadzenie wód opadowych do
gruntu
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Nie ustala siê
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Zewnêtrzny teren ochrony poredniej rejon II ujêæ
wody Czarny Dwór i Zaspa Wodna  decyzja Wojewody Gdañskiego P-V-7622/2/96 z dnia 19 stycznia
1996 r.
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê

Poz. 1527

KARTA TERENU DROGOWA DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OLIWA REJON ULICY POZNAÑSKIEJ
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 0114
1. KARTA TERENU NUMER 004
2. POWIERZCHNIA 0,21 ha
3. NAZWA I KLASA ULICY
Nr strefy 81
ULICA DOJAZDOWA  UL. CZERWONY DWÓR
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Nie mniej ni¿ 12,0 m
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa: 30 km/h
2) szerokoæ pasa ruchu: 3,0 m
3) przekrój: 1/2 jedna jezdnia dwa pasy ruchu
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych: bez ograniczeñ
5) wyposa¿enie: chodniki
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
1) Zachowanie historycznego przekroju ulicy wraz ze
starodrzewem,
2) Zachowanie historycznej nawierzchni ulicy (bruk)
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
1) Wody opadowe do kanalizacji deszczowej
2) Zachowanie i uzupe³nienie zieleni przyulicznej
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Nie ustala siê
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Zewnêtrzny teren ochrony poredniej rejon II ujêæ
wody Czarny Dwór i Zaspa Wodna  decyzja Wojewody Gdañskiego P-V-7622/2/96 z dnia 19 stycznia
1996 r.
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê
KARTA TERENU DROGOWA DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OLIWA REJON ULICY POZNAÑSKIEJ
W MIECIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 0114
1. KARTA TERENU NUMER 005
2. POWIERZCHNIA 0,10 ha
3. NAZWA I KLASA ULICY
Nr strefy 86
WYDZIELONY CI¥G PIESZO  JEZDNY  UL. OBOTRYCKA
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Nie mniej ni¿ 6,0 m
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
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6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

1) prêdkoæ projektowa: nie ustala siê
2) szerokoæ pasa ruchu: 3,0 m
3) przekrój: jeden pas ruchu z mijankami
4) dostêpnoæ do terenów przyleg³ych: bez ograniczeñ
5) wyposa¿enie: nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA KULTUROWEGO
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Dopuszcza siê odprowadzenie wód opadowych do
gruntu.
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Zewnêtrzny teren ochrony poredniej rejon II ujêæ
wody Czarny Dwór i Zaspa Wodna  decyzja Wojewody Gdañskiego P-V-7622/2/96 z dnia 19 stycznia
1996 r.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Po³¹czenie wlotów (z ulic: Mciwoja II i Gen. Bora 
Komorowskiego) ulicy Obotryckiej Nr 005-81
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê
§6

1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa rejon ul.
Poznañskiej w miecie Gdañsku, w skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granicê planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
zasadach zagospodarowania terenu,
3) przeznaczenie terenów wg klasyfikacji strefowej,
4) obiekty o wartociach kulturowych podlegaj¹ce
ochronie,
5) ci¹g pieszy.
§7
Zobowi¹zuje siê Prezydenta Miasta Gdañska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
§8
Traci moc we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu:

Dziennik Urzêdowy
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1) miejscowy ogólny plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gdañska, zatwierdzony Uchwa³¹ Nr LXV/
484/93 Rady Miasta Gdañska z dnia 29 czerwca 1993 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 18 z 30 wrzenia 1993 r. poz. 102),
2) miejscowy plan szczegó³owy zagospodarowania przestrzennego Gdañsk  Oliwa Dolna zatwierdzony Uchwa³¹ Nr IX/100/94 Rady Miasta Gdañska z dnia 8 grudnia
1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 37 z 14 grudnia 1994 r.
poz. 195),
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 7, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

1528
UCHWA£A Nr VI/56/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod us³ugi turystyczne
dzia³ki nr 680 w Kokoszce obrêb wsi Swornegacie gm.
Chojnice.
Na podstawie art. art. 7-11, art. 18 ust. 3, art. 25, art. 26-29 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139,
zm. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, z 2001 r. Nr 14, poz. 124) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.
z 2002 r. Nr 23 poz. 220) Rada Gminy uchwala:
§1
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu pod us³ugi turystyczne dzia³ki nr 680 w Kokoszce
obrêb wsi Swornegacie gm. Chojnice, zwany dalej planem.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§2
Plan obejmuje obszar dzia³ki nr 680 po³o¿onej przy
pó³nocno  zachodnim brzegu jeziora Karsiñskiego (D³ugiego), oko³o 2,5 km na po³udnie od centrum wsi Swornegacie gm. Chojnice.
§3
Przedmiotem ustaleñ planu jest teren us³ug turystycznych, oznaczony na rysunku planu literami UT.
§4
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Do obowi¹zuj¹cych ustaleñ planu nale¿¹ nastêpuj¹ce
oznaczenia graficzne:
1) granica uchwalenia planu;
2) nieprzekraczalna linia zabudowy okrelaj¹ca mini-
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maln¹ odleg³oæ projektowanego obiektu budowlanego
od linii brzegowej jeziora.
§5
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu
okrelone w Rozdziale 2 uchwa³y;
2) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Gminy;
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali
1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej
uchwa³y;
4) terenie  nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony na rysunku planu granicami uchwalenia planu,
oznaczony literami okrelaj¹cymi rodzaj przeznaczenia i sposób zagospodarowania terenu.
Rozdzia³ 2
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu
§6
1. Wyznacza siê teren us³ug turystycznych, oznaczony na
rysunku planu literami UT.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza siê:
1) realizacjê pola biwakowego pod warunkiem zapewnienia ujêcia wody pitnej oraz odpowiednich urz¹dzeñ higieniczno  sanitarnych (umywalnie, WC);
2) budowê wy³¹cznie jednego budynku z pomieszczeniami higieniczno  sanitarnymi, z uwzglêdnieniem
nieprzekraczalnej linii zabudowy od strony jeziora;
3) wszelkie formy zagospodarowania terenu zwi¹zane
z letnim wypoczynkiem (m. in. k¹pielisko, pla¿a, place sportowe, urz¹dzenia sportowe oraz inne towarzysz¹ce);
4) usytuowanie obiektów ma³ej architektury niezbêdnych dla obs³ugi dziennego pobytu turystów;
5) realizacjê sieci uzbrojenia terenu;
6) wydzielenie max. 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych;
7) obs³ugê komunikacyjn¹ na zasadzie s³u¿ebnoci na
podstawie przepisów szczególnych, poprzez dzia³kê nr 312/2 LP z wykorzystaniem istniej¹cej drogi,
pod warunkiem spe³nienia wymogu okrelonego w
ust. 5 pkt 2;
8) realizacjê ogrodzenia o wysokich walorach estetycznych, którego wygl¹d bêdzie harmonizowa³ z otoczeniem.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, nakazuje siê:
1) uwzglêdniæ nakazy, zakazy i ograniczenia wynikaj¹ce z po³o¿enia na obszarze Zaborskiego Parku Krajobrazowego i w otulinie Parku Narodowego Bory
Tucholskie;
2) wyznaczyæ miejsca do czasowego gromadzenia odpadów sta³ych z mo¿liwoci¹ ich ³atwego wywozu
na teren przeznaczony do ich gromadzenia lub utylizacji wskazany przez w³adze administracyjne gminy  gospodarka odpadami musi byæ zgodna z ustaw¹ o odpadach, a wygl¹d pojemników do gromadzenia odpadów nie powinien wp³ywaæ niekorzystnie na walory estetyczno  widokowe otaczaj¹cego
krajobrazu;
3) odprowadzaæ wody opadowe z po³aci dachowych
bezporednio do gruntu w granicach dzia³ki.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1:
1) nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy wykrelono na rysunku planu  od pozosta³ych granic terenu budynek nale¿y zlokalizowaæ zgodnie z aktualnie obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi;
2) istnieje obowi¹zek swobodnego dostêpu do wód,
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa wodnego  wprowadza siê zakaz grodzenia nieruchomoci w odleg³oci mniejszej ni¿ 1,5 m od linii brzegowej jeziora;
3) zaopatrzenie w wodê odbywaæ siê bêdzie z istniej¹cego wodoci¹gu;
4) do czasu objêcia terenu ogólnowiejskim uk³adem kanalizacyjnym, cieki mo¿na gromadziæ w szczelnych
bezodp³ywowych wybieralnych zbiornikach przeznaczonych na cieki, po uzyskaniu pozytywnej opinii
w³aciwego terenowo pañstwowego inspektora sanitarnego, z udokumentowaniem ich wywozu na
oczyszczalniê;
5) pobór energii elektrycznej z sieci energetyki zawodowej jest nieekonomiczne ze wzglêdu na brak sieci
elektroenergetycznej  nale¿y rozwa¿yæ zasilanie z
agregatu pr¹dotwórczego lub innego ród³a energii;
6) nale¿y przewidzieæ ogrzewanie budynku nieuci¹¿liwe dla rodowiska (np. olejowe lub elektryczne).
5. Na inwestora, realizuj¹cego zagospodarowanie terenu okrelonego w ust. 1, oraz jego nastêpców prawnych nak³ada siê obowi¹zek:
1) wprowadzenia, zw³aszcza od strony jeziora, zieleni
izolacyjnej i ozdobnej gatunków rodzimych, zgodnych z wystêpuj¹cymi na terenie siedliskami (w
szczególnoci wokó³ budynku);
2) formalnego uzgodnienia z w³acicielem drogi, o której mowa w ust. 2 pkt 7, sposobu z jej korzystania,
³¹cznie z zabezpieczeniem terenu lenego przyleg³ego do drogi przed ewentualnymi szkodami oraz zabezpieczeniem przeciwpo¿arowym;
3) ponoszenia wy³¹cznego ryzyka w przypadku wyst¹pienia ewentualnych szkód spowodowanych przez
wysoki poziom wody;
4) zaopiniowania projektu budowlanego w fazie koncepcji z jednostkami okrelonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
6. Formê budynku na terenie, okrelonym w ust. 1, nale¿y kszta³towaæ z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
1) budynek parterowy o powierzchni zabudowy maks.
42 m2;
2) architektura budynku musi nawi¹zywaæ do wzorców
architektury regionalnej;
3) dach wysoki o spadku po³aci od 45o do 50o kryty
materia³em nie rozprzestrzeniaj¹cym ognia (trzcina
specjalnie impregnowana lub inny materia³ nawi¹zuj¹cy do wzorców architektury regionalnej);
4) zaleca siê drewnian¹ elewacjê z kamienn¹ podmurówk¹.
Rozdzia³ 3
Przepisy koñcowe
§7
W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc
ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice, uchwalonego uchwa-
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³¹ Nr XIV/75/91 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 wrzenia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 2, poz. 29 z dnia
30 stycznia 1992 r. z pón. zm.), w granicach okrelonych
na za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y.
§8
Ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 30%.
§9
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Chojnice.
§ 10
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Górny

1529
UCHWA£A Nr VI/57/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ i us³ugi czêci dzia³ki nr 208 we wsi Klawkowo
gm. Chojnice.
Na podstawie art. art. 7-11, art. 18 ust. 3, art. 25, art. 26-29 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139,
zm. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, z 2001 r. Nr 14, poz. 124) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.
z 2002 r. Nr 23 poz. 220) Rada Gminy uchwala:
§1
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ i us³ugi czêci dzia³ki
nr 208 we wsi Klawkowo gm. Chojnice, zwany dalej planem.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§2
Plan obejmuje czêæ dzia³ki nr 208 po³o¿onej w pó³nocnej czêci wsi Klawkowo gm. Chojnice, oko³o 300 m
na pó³nocny wschód od granic administracyjnych miasta Chojnice i oko³o 500 m na po³udniowy wschód od
drogi wojewódzkiej nr 235 Korne  Chojnice.
§3
Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) teren zabudowy mieszkaniowej, oznaczony na rysunku planu literami MN;
2) tereny zabudowy mieszkaniowej i us³ug, oznaczone na
rysunku planu literami MU;
3) tereny dróg dojazdowych wewnêtrznych, oznaczone
na rysunku planu literami KD.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§4

1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Do obowi¹zuj¹cych ustaleñ planu nale¿¹ nastêpuj¹ce
oznaczenia graficzne:
1) granica uchwalenia planu;
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania  cile okrelone;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy okrelaj¹ce minimaln¹ odleg³oæ projektowanych obiektów od linii
rozgraniczaj¹cych dróg i osi linii elektroenergetycznej WN  110 kV.
§5
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu
okrelone w Rozdzia³ach 2 i 3 uchwa³y;
2) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Gminy;
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali
1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej
uchwa³y;
4) uci¹¿liwoci  nale¿y przez to rozumieæ przekroczenie standardów jakoci rodowiska okrelonych w
obowi¹zuj¹cych przepisach;
5) terenie  nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczony symbolem sk³adaj¹cym siê z liczby wskazuj¹cej kolejny numer terenu oraz liter okrelaj¹cych
rodzaj przeznaczenia i sposób zagospodarowania
terenu.
Rozdzia³ 2
Ustalenia ogólne dla terenów objêtych planem
§6
1. Formê budynków nale¿y kszta³towaæ z uwzglêdnieniem
nastêpuj¹cych zasad:
1) budynki mieszkalne i us³ugowe o wysokoci do
II kondygnacji (parter + poddasze u¿ytkowe  dopuszcza siê ciankê kolankow¹ poddasza do 1,2 m);
2) budynki gospodarcze parterowe  dopuszcza siê
poddasze u¿ytkowe;
3) dachy wysokie o preferowanym spadku po³aci od
45o do 50o kryte gontem, dachówk¹ ceramiczn¹ lub
materia³ami przypominaj¹cymi wygl¹dem w/w pokrycia  w kolorach naturalnej ceg³y, br¹zowym lub
grafitowym  zakaz stosowania kolorów jaskrawo
czerwonych;
4) poziom posadowienia parteru budynków  maks. 1,0 m
powy¿ej redniej pierwotnej wysokoci terenu;
5) architektura projektowanych budynków oraz elementy ma³ej architektury musz¹ nawi¹zywaæ do form
wystêpuj¹cych w architekturze regionalnej, a architektura projektowanych budynków gospodarczych
i us³ugowych musi harmonizowaæ z architektur¹
budynków mieszkalnych;
6) zaleca siê stosowanie w elewacjach naturalnych materia³ów wykoñczeniowych takich jak: kamieñ, drewno.
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2. Nieprzekraczalne linie zabudowy wykrelono na rysunku planu.
3. Dopuszcza siê realizacjê ogrodzeñ o wysokich walorach estetycznych i wygl¹dzie zharmonizowanym z
otoczeniem.
4. Przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowê wymagane jest w zale¿noci od potrzeb, ucilenie warunków geologicznych pod³o¿a.
5. Na inwestorów nak³ada siê obowi¹zek zaopiniowania projektu budowlanego w fazie koncepcji z jednostkami okrelonymi w decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu.
6. Dzia³alnoæ us³ugowa musi spe³niaæ wymóg zastosowania takich rozwi¹zañ technologicznych, aby spe³nione zosta³y wymagania ochrony rodowiska zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, tzn. uci¹¿liwoæ tej
dzia³alnoci nie mo¿e wykraczaæ poza granice zewnêtrzne terenu, do którego inwestor posiada tytu³
prawny  dotyczy to równie¿ uci¹¿liwoci z tytu³u
parkowania pojazdów, oraz nie mo¿e powodowaæ
uci¹¿liwoci dla funkcji mieszkaniowej s³u¿¹cej zaspokojeniu potrzeb w³asnych inwestora  pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoci prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki
ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.
7. Na ka¿dej dzia³ce lub terenie stanowi¹cym w³asnoæ
jednego inwestora nale¿y:
1) przewidzieæ co najmniej 1 miejsce postojowe dla
samochodów u¿ytkowników sta³ych i 1 miejsce
postojowe dla samochodów u¿ytkowników przebywaj¹cych okresowo, a w przypadku dzia³alnoci us³ugowej, w iloci niezbêdnej dla profilu prowadzonej dzia³alnoci, w tym dla us³ugobiorców,
aby uci¹¿liwoæ z tytu³u parkowania nie przenosi³a
siê poza granice terenu;
2) wyznaczyæ miejsce do czasowego gromadzenia odpadów sta³ych z mo¿liwoci¹ ich ³atwego wywozu
na teren przeznaczony do ich gromadzenia lub utylizacji wskazany przez w³adze administracyjne gminy  gospodarka odpadami musi byæ zgodna z
obowi¹zuj¹cymi przepisami.
8. Ustala siê obs³ugê komunikacyjn¹ dzia³ek bezporednio z przylegaj¹cych do nich dróg dojazdowych wewnêtrznych.
9. Zaopatrzenie w wodê z rozbudowanej wiejskiej sieci
wodoci¹gowej.
10. Odprowadzenie wód opadowych z po³aci dachowych
bezporednio do gruntu w granicach dzia³ki lub do
odbiornika.
11. Odprowadzenie cieków projektowan¹ kanalizacj¹
sanitarn¹ poprzez przepompowniê zlokalizowan¹
poza granicami uchwalenia planu do oczyszczalni
cieków w Chojnicach. Nie dopuszcza siê rozwi¹zañ
tymczasowych.
12. Pobór energii elektrycznej z projektowanej linii niskiego napiêcia, wyprowadzonej w uk³adzie wrzecionowym miêdzy stacjami transformatorowymi Klawkowo Wie i Klawkowo Wybudowanie, przebudowanymi na stacje o wiêkszych gabarytach.
Owietlenie wewnêtrzne i zewnêtrzne nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ z mo¿liwoci¹ przystosowania dla
potrzeb OC.
13. Nale¿y przewidzieæ ogrzewanie budynków nieuci¹¿-

liwe dla rodowiska  ekologicznie czyste (np.: elektryczne, olejowe lub gazowe).
Rozdzia³ 3
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów
§7
1. Wyznacza siê teren zabudowy mieszkaniowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1 MN.
2. Wyznacza siê tereny zabudowy mieszkaniowej i us³ug,
oznaczone na rysunku planu symbolami 2 MU, 3 MU
i 4 MU.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 dopuszcza siê:
1) zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wolno stoj¹c¹;
2) ³¹czenie dzia³ek w celu realizacji potrzeb jednego inwestora  w przypadku orientacyjnych linii podzia³u
wewnêtrznego, ³¹czna liczba dzia³ek mo¿e ulec
zmniejszeniu;
3) lokalizacjê budynków gospodarczych (wzglêdnie gara¿y) wolno stoj¹cych lub dobudowanych do budynków mieszkalnych, tworz¹cych z nimi jednolit¹ bry³ê architektoniczn¹.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza siê
wydzielenie w budynkach mieszkalnych pomieszczeñ
handlowych lub o innym profilu us³ug nieuci¹¿liwych
dla mieszkalnictwa, z dzia³alnoci¹ us³ugow¹ prowadzon¹ jedynie wewn¹trz pomieszczeñ us³ugowych.
5. Na terenach, o których mowa w ust. 2, dopuszcza siê:
1) budowê obiektów us³ugowych (w tym handlowych)
wolno stoj¹cych;
2) ³¹czenie funkcji mieszkaniowej i us³ugowej w jednym
obiekcie;
3) dzia³alnoæ us³ugow¹ spe³niaj¹c¹ wymóg okrelony w § 6 ust. 6.
6. Na terenach, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, wprowadza siê nakaz:
1) uwzglêdnienia minimalnych szerokoci dzia³ek okrelonych na rysunku planu;
2) pozostawienia co najmniej 40% powierzchni dzia³ki
biologicznie czynnej  niezabudowanej i nieutwardzonej.
7. Na terenach, o których mowa w ust. 2, nakazuje siê
podczyszczaæ wody opadowe z utwardzonych nawierzchni dróg, parkingów i placów manewrowych
przed odprowadzeniem do odbiornika, w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach.
8. Na terenach 2MU i 4 MU:
1) wyznacza siê strefê uci¹¿liwego oddzia³ywania istniej¹cej linii napowietrznej elektroenergetycznej WN
 110 kV, w odleg³oci 17,5 m (licz¹c w poziomie) od
osi linii, tak jak wrysowano na rysunku planu, któr¹
nale¿y braæ pod uwagê przy projektowaniu i realizacji zabudowy oraz planowaniu nasadzeñ  wewn¹trz strefy wprowadza siê zakaz lokalizacji jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej przeznaczonej na
sta³y pobyt ludzi;
2) dopuszcza siê mo¿liwoæ zmniejszenia strefy, o której mowa w punkcie 1, pod warunkiem wykonania
pomiarów lub obliczeñ natê¿enia pola elektromagnetycznego i spe³nieniu wymagañ dotycz¹cych szkodliwego promieniowania zawartych w przepisach
szczególnych;
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3) strefa, okrelona w punkcie 1, ma jedynie charakter
orientacyjny i nie zwalnia z obowi¹zku wykonania obliczeñ lub pomiarów natê¿enia pola elektromagnetycznego przez inwestorów dzia³ek zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
§8
1. Wyznacza siê tereny komunikacji  dróg dojazdowych
wewnêtrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 5 KD i 6 KD.
2. Ustala siê linie rozgraniczaj¹ce dróg dojazdowych, o
których mowa w ust. 1, w pasach o szerokociach zgodnych z rysunkiem planu, odpowiednio 10,0 m (jezdnia
szerokoci min. 5,0 m oraz co najmniej jednostronny
chodnik szerokoci min. 2,0 m) i 7,5 m (jezdnia szerokoci min. 5,0 m oraz jednostronny chodnik szerokoci min. 2,0 m).
3. Na terenach, okrelonych w ust. 1, dopuszcza siê realizacjê sieci uzbrojenia terenu i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
Rozdzia³ 4
Przepisy koñcowe
§9
W zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc
ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice, uchwalonego uchwa³¹ Nr XIV/75/91 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 wrzenia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 2, poz. 29 z dnia
30 stycznia 1992 r. z pón. zm.), w granicach okrelonych
na za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y.
§ 10
Ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 30%.
§ 11
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Chojnice.
§ 12
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Górny

1530
UCHWA£A Nr VII/66/03
Rady Miejskiej we W³adys³awowie
z dnia 30 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegó³owych zasad utrzymywania czystoci i porz¹dku na terenie administracyjnym Miasta W³adys³awowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 4 ustawy
z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i po-
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rz¹dku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622 z pón. zm.) 
Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Niniejsze zasady dotycz¹ w³acicieli nieruchomoci,
wspó³w³acicieli, u¿ytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadaj¹cych nieruchomoci w zarz¹dzie, u¿ytkowaniu lub posiadaj¹ce inny
tytu³ prawny do nieruchomoci (dzier¿awa, najem, u¿yczenie itp.), a tak¿e inne podmioty w³adaj¹ce nieruchomociami  w skrócie zwanymi w treci uchwa³y w³acicielami nieruchomoci.
Je¿eli nieruchomoæ jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrêbn¹ w³asnoæ lokali, obowi¹zki w³aciciela nieruchomoci obci¹¿aj¹ osoby sprawuj¹ce zarz¹d nieruchomoci¹
wspóln¹ w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.
o w³asnoci lokali (Dz. U. Nr 85 poz. 388) lub w³acicieli lokali je¿eli zarz¹d nie zosta³ wybrany.
2. Przez odpady komunalne nale¿y rozumieæ sta³e i ciek³e odpady powstaj¹ce w gospodarstwach domowych,
obiektach u¿ytecznoci publicznej i obs³ugi ludnoci,
w tym nieczystoci gromadzone w zbiornikach bezodp³ywowych, porzucone wraki pojazdów mechanicznych oraz odpady uliczne z wyj¹tkiem odpadów niebezpiecznych z zak³adów opieki zdrowotnej i zak³adów
weterynaryjnych.
§2
1. W³aciciele nieruchomoci zabudowanych po³o¿onych
w granicach administracyjnych Miasta W³adys³awowa
obowi¹zani s¹ do:
1) wyposa¿enia nieruchomoci w znormalizowane
urz¹dzenia s³u¿¹ce do gromadzenia odpadów komunalnych oraz gromadzenia powsta³ych na terenie nieruchomoci odpadów komunalnych w tych
urz¹dzeniach;
2) utrzymywanie urz¹dzeñ w odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym;
3) usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
4) oczyszczania ze niegu i lodu oraz usuwania b³ota
i innych zanieczyszczeñ z chodników po³o¿onych
wzd³u¿ nieruchomoci;
2. W³aciciele nieruchomoci na których prowadzona jest
dzia³alnoæ gastronomiczna lub handel artyku³ami spo¿ywczymi  obowi¹zani s¹ do wystawienia dodatkowych pojemników na odpady sta³e (o pojemnoci nie
mniejszej ni¿ 100 litrów) do u¿ytku publicznego oraz
usuwania i unieszkodliwiania gromadzonych w nich
odpadów komunalnych.
3. W³aciciele nieruchomoci prowadz¹cy dzia³alnoæ o
charakterze kulturalnym, rozrywkowym lub rekreacyjnym obowi¹zani s¹ do wystawienia na terenie, na którym prowadzona jest ta dzia³alnoæ, pojemników na
odpady sta³e i toalet publicznych oraz do usuwania
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
4. Wykonywanie obowi¹zków okrelonych w ust. 1 na
terenie budowy nale¿y do kierownika budowy.
5. Wyposa¿enie w urz¹dzenia do gromadzenia odpadów
komunalnych przystanków komunikacyjnych, parkingów oraz innych terenów zwi¹zanych z komunikacj¹
i transportem oraz oczyszczanie ze niegu i lodu, usuwanie odpadów komunalnych, b³ota i innych zanie-
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czyszczeñ na tych terenach nale¿y do obowi¹zków jednostek u¿ytkuj¹cych tereny s³u¿¹ce komunikacji publicznej i transportowi.
6. Obowi¹zki utrzymania czystoci i porz¹dku oraz usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, wyposa¿enia w urz¹dzenia do gromadzenia odpadów komunalnych  terenów nie wymienionych w ust. 1  5
nale¿¹ w odniesieniu do dróg publicznych  do zarz¹du drogi, a w odniesieniu do pozosta³ych terenów 
do gminy.
7. Gmina tworzy warunki niezbêdne do budowy sieci kanalizacji sanitarnej. W³aciciele nieruchomoci obowi¹zani s¹ przy³¹czyæ nieruchomoæ do sieci kanalizacji
sanitarnej na wezwanie organu gminy w terminie 6 miesiêcy od oddania do u¿ytkowania elementów sieci kanalizacji sanitarnej. Przy³¹czenie nie jest obowi¹zkowe
dla nieruchomoci wyposa¿onych w przydomow¹
oczyszczalnie cieków spe³niaj¹c¹ wymagania okrelone w odrêbnych przepisach.
§3
1. W zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów sta³ych, w³aciciele nieruchomoci zobowi¹zani s¹ do
zawarcia umów na wywóz odpadów w iloci odpowiedniej dla liczby osób przebywaj¹cych na terenie nieruchomoci na pobyt sta³y lub czasowy albo posiadania rachunków b¹d dowodów p³acenia za sk³adowanie odpadów w wy¿ej okrelonej iloci na sk³adowisku odpadów lub w punktach skupu surowców wtórnych.
2. W zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów
p³ynnych, w³aciciele nieruchomoci zabudowanych
winni wykazaæ siê rachunkami za usuwanie tych odpadów.
3. Rachunki i dowody wp³aty nale¿y przechowywaæ nie
krócej ni¿ przez okres 1 roku.
§4
Adresaci obowi¹zku usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zobowi¹zani s¹ do udokumentowania korzystania z us³ug wykonywanych przez zak³ad bêd¹cy gminn¹ jednostk¹ organizacyjn¹ lub podmiot posiadaj¹cy zezwolenie na wykonywanie us³ug usuwania
odpadów komunalnych, przez okazanie umowy i dowodów p³acenia za us³ugi lub okazanie na ¿¹danie Burmistrza Miasta W³adys³awowa lub osoby przez niego upowa¿nionej dowodów p³acenia za sk³adowanie odpadów
na sk³adowisku odpadów komunalnych, oczyszczalni
cieków, b¹d w punktach skupu surowców wtórnych.
§5
W przypadku gdy w³aciciele nieruchomoci nie udokumentuj¹ korzystania z us³ug podmiotów posiadaj¹cych
zezwolenie o którym mowa w § 6 lub nie oka¿¹ dowodów op³at za sk³adowanie odpadów na sk³adowisku odpadów komunalnych lub oczyszczalni cieków, o których
mowa w § 3 i § 4 obowi¹zek usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z nieruchomoci przejmuje
gmina, realizuj¹c go za porednictwem podmiotu wyznaczonego przez organ gminy do czasu spe³nienia przez
w³aciciela nieruchomoci obowi¹zków okrelonych w §
2 i § 3.
W przypadku takim od w³acicieli nieruchomoci pobiera siê op³aty stosowane dla tego rodzaju us³ug przez
wyznaczony podmiot.

§6
1. Na prowadzenie przez podmioty dzia³alnoci polegaj¹cej na usuwaniu, wykorzystywaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych, prowadzeniu dzia³alnoci
ochronnej przed bezdomnymi zwierzêtami oraz prowadzeniu schronisk dla bezdomnych zwierz¹t wymagane jest uzyskanie zezwolenia.
2. Gminne jednostki organizacyjne, podmioty ubiegaj¹ce siê o uzyskanie zezwolenia oraz podmioty prowadz¹ce dzia³alnoæ, o której mowa w ust. 1 winny wykazaæ siê:
1) aktualn¹ umow¹ z administratorem sk³adowiska odpadów lub oczyszczalni cieków;
2) posiadaniem niezbêdnych rodków technicznych w
celu zapewnienia prawid³owego wykonywania dzia³alnoci;
3) posiadaniem aktualnych badañ technicznych sprzêtu, o którym mowa w pkt 2;
4) prawem do terenu (znajduj¹cego siê poza zabudow¹ osiedlow¹), który wykorzystywany bêdzie jako
baza dla sprzêtu  wraz z opini¹ Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
5) potwierdzeniem terminowego regulowania i nie zalegania z p³atnociami wobec ZUS, Urzêdu Skarbowego oraz podatkami lokalnymi wobec gminy.
3. Podmioty, o których mowa w ust. 2 obowi¹zane s¹ do:
1) terminowego wykonywania us³ug zgodnie z § 7 ust.
3, ust. 4 pkt 1, ust. 5 pkt 1;
2) prowadzenia ewidencji odpadów odbieranych od
w³acicieli, o których mowa w § 2 oraz odpadów
sk³adowanych na sk³adowisku odpadów lub oczyszczalni cieków;
3) oznakowania sprzêtu s³u¿¹cego wykonywaniu dzia³alnoci trwa³ymi i widocznymi znakami identyfikacyjnymi;
4. Nie spe³nienie wymogów, o których mowa w ust 2 i 3
skutkuje nie wydaniem b¹d odebraniem zezwolenia
na prowadzenie dzia³alnoci, o której mowa w ust. 1,
bez odszkodowania.
§7
1. Typ (pojemnoæ) pojemnika przeznaczonego do gromadzenia odpadów sta³ych, ustawionego na terenie
nieruchomoci zale¿ny jest od liczby osób korzystaj¹cych z niego, przebywaj¹cych na terenie nieruchomoci na pobyt sta³y lub czasowy  oraz od wymaganej
czêstotliwoci usuwania odpadów.
2. W³aciciele nieruchomoci niemieszkalnych winni wyposa¿yæ nieruchomoci w odpowiednie pojemniki do
sk³adowania odpadów komunalnych tak, aby zapobiec
zanieczyszczaniu rodowiska z dostosowaniem do czêstotliwoci usuwania.
3. Usuwanie odpadów z terenów okrelonych w ust. 1
i 2 powinno odbywaæ siê nie rzadziej ni¿:
1) od 1 czerwca do 1 wrzenia  raz w tygodniu;
2) od 2 wrzenia do 31 maja  raz na dwa tygodnie;
4. Na drogach publicznych, ogólnodostêpnych placach
i parkingach pojemniki na odpady komunalne winny
byæ rozstawione wg potrzeb.
1) usuwanie odpadów z terenów wymienionych w
ust. 4 powinno siê odbywaæ conajmniej:
a) raz dziennie  od 15 czerwca do 1 wrzenia;
b) dwa razy w tygodniu  od 2 wrzenia do 14 czerwca;
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5. Adresaci obowi¹zków wymienionych w § 2 ust. 2 i 3
winni wyposa¿yæ posesje w odpowiednie pojemniki
tak, aby zapobiec zanieczyszczeniu rodowiska:
1) usuwanie odpadów z terenów wymienionych w ust.
5 powinno siê odbywaæ raz dziennie;
6. Pojemniki na odpady winny byæ ustawione w miejscach
utwardzonych, ³atwo dostêpnych, w niezabudowanej
czêci nieruchomoci. Miejsce ich ustawienia oraz
warunki techniczne tego miejsca podlegaj¹ uzgodnieniu z jednostk¹ wiadcz¹c¹ us³ugi w zakresie usuwania odpadów. Miejsce ich ustawienia nie mo¿e stwarzaæ uci¹¿liwoci dla s¹siadów oraz u¿ytkowników
dróg.
7. Transport odpadów mo¿e odbywaæ siê tylko w sposób nie zagra¿aj¹cy bezpieczeñstwu ruchu, nie powoduj¹cy zanieczyszczania i zamiecania terenu.
§8
1. Obszary podlegaj¹ce obowi¹zkowej deratyzacji wyznaczone s¹ w uzgodnieniu z Pañstwowego Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym. Deratyzacjê przeprowadza
siê w zale¿noci od potrzeb.
2. Zwierzêta gospodarskie na terenach wy³¹czonych z
produkcji rolnej winny byæ utrzymywane w pomieszczeniach zamkniêtych. Odchody powstaj¹ce przy hodowli zwierz¹t gospodarskich musz¹ byæ sk³adowane
w zbiornikach lub silosach wykonanych z trwa³ych
materia³ów umo¿liwiaj¹cych odprowadzenie odcieków
do instalacji kanalizacji sanitarnej lub bezodp³ywowego, szczelnego zbiornika na odchody p³ynne. Odpady
nie stwarzaj¹ce zagro¿enia dla rodowiska, mog¹ byæ
wykorzystywane rolniczo.
3. Osoby bêd¹ce w³acicielami lub dzier¿ycielami zwierz¹t gospodarskich s¹ zobowi¹zane do zachowania
rodków ostro¿noci przy ich utrzymaniu i przepêdzaniu. Osoby posiadaj¹ce zwierzêta s¹ zobowi¹zane do
usuwania zanieczyszczenia spowodowanego przez nie
na drogach, ulicach, chodnikach i innych terenach s³u¿¹cych do wspólnego u¿ytku.
4. Osoby utrzymuj¹ce zwierzêta gospodarskie s¹ obowi¹zane do zapewnienia im opieki i w³aciwych warunków bytowania.
§9
1. Osoby bêd¹ce w³acicielami lub dzier¿ycielami psów
i innych zwierz¹t domowych s¹ zobowi¹zane do zachowania rodków ostro¿noci przy ich utrzymaniu.
W tym celu zabrania siê:
1) pozostawiania zwierz¹t bez dozoru, je¿eli zwierzê to
nie jest nale¿ycie uwi¹zane lub nie znajduje siê w
pomieszczeniu zamkniêtym albo na terenie nale¿ycie ogrodzonym;
2) szczucia lub doprowadzania zwierzêcia przez dra¿nienie albo p³oszenie do tego stopnia, ¿e staje siê
on niebezpieczny i agresywny;
2. Zwierzê na spacer nale¿y wyprowadzaæ na smyczy.
Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach ma³o uczêszczanych pod warunkiem, ¿e jest on
w kagañcu, a dzier¿yciel psa ma mo¿liwoæ sprawowania bezporedniej kontroli nad jego zachowaniem.
3. Osoby posiadaj¹ce zwierzê s¹ zobowi¹zane do usuwania zanieczyszczenia spowodowanego przez nie na
klatce schodowej, w innych pomieszczeniach budynku s³u¿¹cych do wspólnego u¿ytku oraz na chodnikach
i ulicach.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

4. Zabrania siê wprowadzania zwierz¹t do sklepów, zak³adów produkcji spo¿ywczej, lokali gastronomicznych,
aptek, pomieszczeñ obiektów u¿ytecznoci publicznej
w przypadku widocznego oznakowania przez w³aciciela lub zarz¹dcy lokalu i obiektów. Zabrania siê równie¿ wprowadzania psów do piaskownic. Pla¿e w obrêbie k¹pielisk strze¿onych objête s¹ zakazem wprowadzania psów w okresie od 24 czerwca do 31 sierpnia.
5. W³aciciel psa zobowi¹zany jest do jego rejestracji
i poddania oznakowaniu umo¿liwiaj¹cemu identyfikacjê psa.
6. Na terenie Gminy W³adys³awowo bêd¹ okresowo wy³apywane bezdomne zwierzêta przez podmiot prowadz¹cy schronisko dla zwierz¹t, z którym Gmina zawrze
umowê na przeprowadzanie wy³apywania zwierz¹t
bezdomnych.
7. Ka¿dorazowo przed wy³apywaniem bezdomnych zwierz¹t organ gminy poda do publicznej wiadomoci co
najmniej na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczêcia wy³apywania bezdomnych zwierz¹t, w którym zostanie okrelone:
1) termin ich wy³apywania,
2) teren, na których bêd¹ wy³apywane,
3) adres schroniska, w którym umieszczone zostan¹
zwierzêta po wy³apaniu,
4) podmiot wykonuj¹cy wy³apanie.
8. Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywn¹ wymaga zezwolenia organu gminy, wydawanego na wniosek osoby zamierzaj¹cej prowadziæ tak¹ hodowlê lub utrzymywaæ takiego psa.
§ 10
Naruszenie obowi¹zków okrelonych niniejsz¹ uchwa³¹
powoduje odpowiedzialnoæ karn¹ zgodnie z kodeksem
postêpowania w sprawach o wykroczenie.
§ 11
1. Uchyla siê uchwa³ê Nr XXXI/239/97 Rady Miejskiej we
W³adys³awowie z dnia 14 maja 1997 r. w sprawie szczegó³owych zasad utrzymania czystoci i porz¹dku na
terenie administracyjnym Miasta W³adys³awowa.
2. Uchwa³a obowi¹zuje w 14 dni od daty opublikowania
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
S. Klein

1531
UCHWA£A Nr X/85/03
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 30 kwietnia 2003 r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych przez
Gminê Miejsk¹ S³upsk na gor¹ce posi³ki przyznane
uczniom szkó³ podstawowych i gimnazjalnych w 2003 r.
Dzia³aj¹c 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, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806), art. 34 ust. 5 i art. 41 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64,
poz. 414, Nr 206, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162,
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poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885,
Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 238,
z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973,
Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349, Nr 154 poz. 1792
oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79) oraz § 2 ust. 3 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie
szczegó³owych zasad i trybu udzielania pomocy w do¿ywianiu uczniów w 2003 r. (Dz. U. Nr 13, poz. 133) Rada
Miejska w S³upsku uchwala, co nastêpuje:
§1
Wydatki na wiadczenia w formie gor¹cego posi³ku
przyznane uczniom uczêszczaj¹cym do szkó³ podstawowych i gimnazjalnych ponosi w ca³oci wiadczeniobiorca, je¿eli dochód na osobê w rodzinie ucznia przekracza
200% dochodu okrelonego w art. 4 ust. l ustawy z dnia
29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej.
§2
1. wiadczeniobiorca mo¿e ubiegaæ siê o odst¹pienie
¿¹dania zwrotu dochodzonych kwot w przypadku
szczególnie uzasadnionym sytuacj¹ materialn¹ i osobist¹.
2. Oceny sytuacji, o której mowa w ust. 1 dokonuje Dyrektor Miejskiego Orodka Pomocy Rodzinie w S³upsku w oparciu o aktualny wywiad rodowiskowy.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Dyrektorowi Miejskiego Orodka Pomocy Rodzinie w S³upsku.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej
A. Bogucka-Skowroñska

1532
UCHWA£A Nr XII/97/03
Rada Miejskiej w S³upsku
z dnia 28 maja 2003 r.
w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego dla
zasobów mieszkaniowych stanowi¹cych w³asnoæ
S³upskiego Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego
 Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w S³upsku.
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; Nr 153, poz. 1271; Nr 214,
poz. 1806) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1070; z 2001 r. Nr 4, poz. 27; Nr 16, poz. 167; Nr 154,
poz. 1800; z 2002 r. Nr 216, poz. 1824; Nr 240, poz. 2058)
Rada Miejska w S³upsku uchwala, co nastêpuje:
§1
Dla lokali mieszkalnych po³o¿onych w zasobach mieszkaniowych S³upskiego Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego  Spó³ka z o.o. w S³upsku, ustala siê stawkê

czynszu regulowanego w wysokoci 6,64 z³ za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokalu mieszkalnego.
§2
Czynsz o którym mowa w § 1 obejmuje pokrycie kosztów eksploatacji i remontów oraz sp³atê kredytów zaci¹gniêtych na budowê budynków mieszkalnych.
§3
Kalkulacjê stawki czynszu regulowanego zawiera za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta S³upska.
§5
Traci moc uchwa³a Nr XLII/538/02 Rady Miejskiej w
S³upsku z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia stawki
czynszu regulowanego dla zasobów mieszkaniowych przy
ul. Fa³ata w S³upsku stanowi¹cych w³asnoæ S³upskiego Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego  Spó³ka z
o.o. z siedzib¹ w S³upsku.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 lipca 2003 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w S³upsku
A. Bogucka-Skowroñska
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XII/97/03
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 28 maja 2003 r.
Kalkulacja stawki czynszu regulowanego
dla lokali mieszkalnych po³o¿onych w zasobach
mieszkaniowych S³upskiego Towarzystwa
Budownictwa Spo³ecznego  Spó³ka z o.o.
z siedzib¹ w S³upsku
Ustalenie stawki czynszu regulowanego
Zgodnie z art. 28, ust. 2 Ustawy o niektórych formach
popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz. U. Nr
98 z 2000 r., poz. 1070.) stawka czynszu nie mo¿e przekroczyæ 4% wartoci odtworzeniowej lokalu.
Wartoæ odtworzeniowa wg wskanika dla powiatu
grodzkiego  dla miasta S³upska, og³oszona przez Wojewodê Pomorskiego w formie Obwieszczenia z dnia
26.11.2002 r. (Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego Nr 79, poz. z dnia 27.11. 2002 r.) wynosi:
2. 039,26 z³/m2
st¹d:
2. 039,26 z³ l m2 x 4% = 81,57 z³/m2/rok: 12 m-cy =
6,80 z³/m2/m-c
Zarz¹d S³upskiego Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego  Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w S³upsku proponuje stawkê czynszu regulowanego w wysokoci 6,64
z³/m2/m-c, co stanowi 3,91% w/w wartoci odtworzeniowej lokalu wg wskanika powiatowego.
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Elementy czynszu wg stawki  6,64 z³/m2/m-c:
pokrycie kosztów eksploatacji  1,59 z³/m2,
odpis na fundusz remontowy  1,00 z³/m2,
sp³ata kredytu z KFM  3,85 z³/m2,
rezerwa na podwy¿szenie sp³aty kredytu oraz dzia³ania inflacyjne  0,20 z³/m2.
Razem 6,64 z³/m2.
Na koszty eksploatacyine sk³adaj¹ siê:
1) koszty administracyjne  0,70 z³/m2,
2) koszty utrzymania urz¹dzeñ technicznych (konserwacje)  0,45 z³/m2,
3) podatek od nieruchomoci  0,15 z³/m2,
4) ubezpieczenie budynku  0,05 z³/m2,
5) koszty energii elektrycznej  0,08 z³/m2,
6) koszty utrzymania zieleni i porz¹dku  0,16 z³/m2.
Razem  1,59 z³/m2.
1)
2)
3)
4)

1533
UCHWA£A Nr XII/102/03
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 28 maja 2003 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w
sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta S³upska.
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz. U. Nr 71, poz. 733 zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984,
Nr 168 poz. 1383), oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; 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:
Rozdzia³ 1
WSTÊP
§1
W celu realizacji zadañ tworzenia warunków do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorz¹dowej tworzy siê mieszkaniowy zasób gminy.
§2
Ilekroæ w Uchwale mowa jest o Ustawie oznacza to
ustawê z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz. U. Nr 71 poz. 733 ze zm.).
Rozdzia³ 2
Przepisy ogólne
§3
1. Gmina zaspokaja potrzeby mieszkaniowe wspólnoty
samorz¹dowej wykorzystuj¹c mieszkaniowy zasób
gminy przez wynajmowanie lokali:
1) osobom spe³niaj¹cym warunki okrelone w Uchwale
-na czas nieoznaczony,
2) socjalnych  na czas oznaczony,
3) wydzielonych  na czas trwania stosunku pracy,
4) w ramach zamiany.

Dziennik Urzêdowy
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2. Gmina wydziela z mieszkaniowego zasobu gminy czêæ
lokali, które spe³niaj¹ kryteria okrelone w art. 2 ust. 1
pkt 5 Ustawy i przeznacza je na wynajem jako lokale
socjalne.
3. Rada Miejska wydziela z mieszkaniowego zasobu gminy lokale, które przeznacza na najem zwi¹zany ze stosunkiem pracy. Wykaz lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy stanowi
za³¹cznik nr 1 do Uchwa³y.
§4
Gmina mo¿e wyodrêbniæ poszczególne lokale w celu
ich zbycia, na zasadach okrelonych odrêbnymi przepisami, kieruj¹c siê wzglêdami racjonalnej gospodarki zasobem mieszkaniowym.
§5
Lokale w nowo wybudowanych budynkach gmina
wynajmuje najemcom lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy w drodze zamiany, na warunkach okrelonych w Uchwale.
§6
Zasady i tryb wynajmowania lokali wchodz¹cych
w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy w systemie szczególnym (mieszkania w systemie chronionym) reguluj¹
odrêbne przepisy
Rozdzia³ 3
Wysokoæ dochodu gospodarstwa domowego
uzasadniaj¹ca oddanie w najem lokalu
na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego
oraz kryteria umieszczenia na licie,
o której mowa w § 20 ust. 1
§7
1. Lokal mieszkalny wynajmuje siê na czas nieoznaczony
osobie, której redni, miesiêczny dochód na jednego
cz³onka gospodarstwa domowego w okresie trzech
miesiêcy poprzedzaj¹cych dzieñ zawarcia umowy najmu nie przekracza kwoty stanowi¹cej iloczyn kwoty
najni¿szej emerytury i procentowego wskanika okrelonego w § 10
2. O kolejnoci umieszczenia na licie oczekuj¹cych decyduje:
1) w pierwszej kolejnoci zamieszkiwanie w lokalu nie
nadaj¹cym siê na sta³y pobyt ludzi
2) w drugiej kolejnoci decyduje brak posiadania przez
rodzinê samodzielnego pokoju w zajmowanym lokalu,
3) w trzeciej kolejnoci decyduje powierzchnia mieszkalna przypadaj¹ca na jedn¹ uprawniona osobê, tutaj pierwszeñstwo przypada powierzchni mniejszej.
§8
1. Lokal socjalny wynajmuje siê na czas oznaczony osobie, której redni miesiêczny dochód na jednego cz³onka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych dzieñ zawarcia umowy najmu nie
przekracza kwoty stanowi¹cej iloczyn najni¿szej emerytury i wskanika okrelonego w § 10
2. O kolejnoci umieszczenia na licie oczekuj¹cych decyduje:
1) w pierwszej kolejnoci zamieszkiwanie w lokalu nie
nadaj¹cym siê na sta³y pobyt ludzi;
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2) w drugiej kolejnoci decyduje brak przez rodzinê samodzielnego pokoju w zajmowanym lokalu;
3) w trzeciej kolejnoci decyduje powierzchnia mieszkalna przypadaj¹ca na jedn¹ uprawniona osobê w
zajmowanym gospodarstwie domowym, tutaj
pierwszeñstwo przypada powierzchni mniejszej (w
przypadku gospodarstwa jednoosobowego przypadaj¹c¹ powierzchniê pomniejsza siê o 5m2).
3. Przy obliczaniu nale¿nej powierzchni mieszkalnej
uwzglêdnia siê:
1) normy zaludnienia przys³uguj¹ce najemcy i innym
osobom stale z nim zamieszkuj¹cym, wywodz¹cym
swoje prawa do zamieszkania z prawa najemcy,
2) szczególne potrzeby najemcy wynikaj¹ce z uzasadnionych sytuacji ¿yciowych uzasadnione w szczególnoci dobrem ma³oletnich dzieci, nieporadnych
osób starszych lub osób bliskich tworz¹cych odrêb-

L.p.
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n¹ rodzinê, która wymaga samodzielnego pokoju
(lokalu).
§9
1. Najemca, który spe³nia warunki okrelone w § 8 ust. 1,
a zajmowany przez niego lokal spe³nia kryteria okrelone w art. 2 ust. 1 pkt 5 Ustawy, mo¿e wyst¹piæ do
Prezydenta Miasta o przekszta³cenie zajmowanego lokalu w lokal socjalny.
2. Przepisu tego nie stosuje siê do lokalu znajduj¹cego
siê w budynku wspólnoty mieszkaniowej.
§ 10
Ustala siê nastêpuj¹ce kategorie gospodarstw domowych, rodzaje lokali i wskanik procentowy najni¿szej
emerytury do ustalania wysokoci dochodu uzasadniaj¹cego oddanie lokalu w najem:

Wskanik% najni¿szej emerytury dla lokali:
Komunalnych
Inne formy
Socjalnych
z umow¹ na czas
budownictwa
nieoznaczony
pow.175%
do 125%
pow.125% do 175%

1.

gospodarstwo jednoosobowe

2.

gospodarstwo 2-4 osobowe

do 100%

pow.100% do 150%

3.

gospodarstwo 5 osobowe
i wiêksze

do 75%

pow,75% do 125%

§ 11
Za dochód, o którym mowa w § 7 ust. 1 i § 8 ust. 1
Uchwa³y uwa¿a siê dochód przypadaj¹cy na jednego
cz³onka gospodarstwa domowego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734).
Rozdzia³ 4
Warunki zamieszkiwania
i inne kryteria kwalifikuj¹ce do ich poprawy
§ 12
1. Umowê najmu na czas nieoznaczony dotycz¹c¹ lokalu
nowo wybudowanego, adaptowanego lub po³o¿onego w zmodernizowanym budynku zawieraæ siê bêdzie
z osob¹, która:
1) posiada tytu³ prawny do zajmowanego lokalu w zasobie mieszkaniowym Gminy Miasta S³upsk,
2) sama ani jej ma³¿onek nie posiada tytu³u prawnego
do innego lokalu mieszkalnego,
3) opró¿ni i wyda wynajmuj¹cemu lokal dotychczas zajmowany,
4) zwróci lokal w stanie niepogorszonym,
5) w okresie jednego roku poprzedzaj¹cego rozpatrzenie wniosku nie mia³a zaleg³oci wzglêdem wynajmuj¹cego a czynsz i op³aty niezale¿ne od w³aciciela wnosi³a bez nieuzasadnionej zw³oki,
6) posiada sta³e ród³o dochodów, a redni miesiêczny dochód na jednego cz³onka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych
z³o¿enie wniosku nie przekracza progu dochodu
okrelonego w § 7 ust. 1,
7) wywi¹zuje siê z obowi¹zku utrzymywania dotych-

pow.150%
pow.125%

czas zajmowanego lokalu we w³aciwym stanie technicznym i sanitarnym oraz przestrzega regulaminu porz¹dku domowego (administrator nie wniós³ uwag dotycz¹cych przestrzeganiu regulaminu porz¹dku domowego).
2. Warunki okrelone w ust. 1 powinny byæ spe³nione ³¹cznie.
§ 13
1. Przy wyborze kandydatów do dokonania zamiany, o
których mowa w § 12, stosowane bêd¹ preferencje do
pierwszeñstwa:
1) najemcom lokali o najwy¿szych dochodach, o których mowa w § 7 ust. 1 i § 10,
2) najemcom samodzielnych lokali mieszkalnych w
rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o w³asnoci lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903).
2. W przypadku braku ofert dotycz¹cych lokali okrelonych w pkt 2, najemcom lokali niesamodzielnych.
3. W przypadku braku ofert dotycz¹cych lokali wymienionych w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 uwzglêdnione bêd¹ oferty najemców lokali przeznaczonych na lokale socjalne.
§ 14
Zwolnione lokale przyleg³e mog¹ byæ po³¹czone z lokalem najemcy na jego wniosek po spe³nieniu ³¹cznie
nastêpuj¹cych warunków:
1) najemca posiada sta³e ród³o dochodów a redni
miesiêczny dochód na jednego cz³onka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych z³o¿enie wniosku nie przekracza progu
dochodu okrelonego w § 7 ust. 1,
2) je¿eli w lokalu zajmowanym przez wiêcej ni¿ jednego najemcê zostanie opró¿niona czêæ tego lokalu,
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prawo do po³¹czenia przys³uguje najemcy, jeli zajmuje
powierzchniê mniejsz¹ od przys³uguj¹cej mu maksymalnej powierzchni mieszkaniowej w przeliczeniu na liczbê
cz³onków gospodarstwa domowego, okrelonej w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
Rozdzia³ 5
Kryteria wyboru osób, którym przys³uguje
pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu lokalu
na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego
§ 15
1. Pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas
nieoznaczony lub lokalu socjalnego przys³uguje osobie, która:
1) jest lokatorem lokalu:
a) nie nadaj¹cego siê na sta³y pobyt ludzi a stan techniczny lokalu nie jest przez niego zawiniony,
b) po³o¿onego w budynku przeznaczonym do rozbiórki, b¹d zagro¿onym katastrof¹ budowlan¹,
2) zajmuje na podstawie umowy najmu na czas nieoznaczony lokal znajduj¹cy siê w mieszkaniowym
zasobie gminy,
3) zajmuje lokal socjalny znajduj¹cy siê w mieszkaniowym zasobie gminy,
4) posiada orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoci
lub o niezdolnoci do pracy,
5) uzyska³a w trybie odrêbnych przepisów pozwolenie
na nadbudowê, rozbudowê lub przebudowê pomieszczeñ niemieszkalnych na cele mieszkalne w
obiektach budowlanych stanowi¹cych mieszkaniowy zasób Gminy Miasta S³upsk.
2. Poza kolejnoci¹ Gmina Miasta S³upsk zapewnia lokal
socjalny osobom uprawnionym do otrzymania lokalu
socjalnego na podstawie art. 14 i art. 35 Ustawy.
3. Poza kolejnoci¹ Gmina Miasta S³upsk powinna zapewniæ lokal socjalny osobie, która:
1) opuci³a dom dziecka w zwi¹zku z uzyskaniem pe³noletnoci a ostatnim miejscem zamieszkania przed
pobytem w domu dziecka by³o miasto S³upsk,
2) utraci³a w miecie S³upsku mieszkanie wskutek klêski ¿ywio³owej, katastrofy, po¿aru lub innych zdarzeñ losowych, (w przypadku osób bêd¹cych w³acicielami lokalu, lokal socjalny zapewnia siê na czas
niezbêdny do uzyskania mieszkania),
3) jest osob¹ niepe³nosprawn¹ poruszaj¹c¹ siê na
wózku lub niepe³nosprawn¹ ruchowo, je¿eli niepe³nosprawnoæ wymaga zamieszkania przez ni¹
w oddzielnym pokoju, w stosunku do której s¹d w
wyroku nakazuj¹cym opró¿nienie lokalu orzek³ o
uprawnieniu do lokalu socjalnego.
4. Umowa najmu nie mo¿e byæ zawarta a zawarta mo¿e
byæ wypowiedziana, jeli wynajmuj¹cy ustali, ¿e istnieje dysproporcja miêdzy dochodem deklarowanym
przez najemcê a faktycznym.
5. Umowê wypowiada siê, jeli po jej zawarciu najemca
nie zajmie lokalu ze swej winy w ci¹gu 30 dni albo w
tym terminie od niej odst¹pi.
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Rozdzia³ 6
Warunki dokonywania zamiany lokali
wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy
oraz zamiany miêdzy najemcami lokali nale¿¹cych
do tego zasobu a osobami zajmuj¹cymi lokale
w innych zasobach
§ 16
1. Zamiana lokali mieszkalnych wymaga zgody wynajmuj¹cego lub innej osoby, z któr¹ wi¹¿e lokatora stosunek prawny uprawniaj¹cy go do u¿ywania lokalu.
2. Zgoda na zamianê lokali stanowi podstawê do zawarcia umowy najmu lokalu uzyskanego w wyniku zamiany.
3. Przy zamianie lokali umowa najmu mo¿e byæ zawarta
z jedna z osób bliskich wskazanych przez najemcê, która
dotychczas stale z nim zamieszkiwa³a. Dotyczy
to wstêpnych, pe³noletnich zstêpnych i przysposobionych oraz rodzeñstwa najemcy.
§ 17
Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zamiany lokali wchodz¹cych w sk³ad zasobu mieszkaniowego gminy:
1. Zamiana pomiêdzy najemcami lokali na ich wniosek w
trybie porozumienia stron:
1) dokonanie zamiany poprzedziæ winno uregulowanie
zobowi¹zañ obci¹¿aj¹cych najemców lokali, zwi¹zanych z korzystaniem z lokali,
2) zamiana nie powinna prowadziæ do naruszenia norm
zagêszczenia powierzchni mieszkalnej, chyba, ¿e
osoby zainteresowane wyra¿¹ na to zgodê,
3) gdy jest to uzasadnione s³usznym interesem stron,
w szczególnoci w razie:
a) nadmiernego zagêszczenia jednego lokalu,
b) mo¿liwoci uzyskania lokalu po³o¿onego w pobli¿u
miejsca pracy strony,
c) powstania warunków rodzinnych uzasadniaj¹cych
zamianê,
d) wzglêdów zdrowotnych i ekonomicznych.
2. Zamiana na wniosek wynajmuj¹cego (zarz¹dcy) na lokal wolny w celu poprawy warunków mieszkaniowych
najemcy za jego zgod¹ albo na wniosek najemcy
w nastêpuj¹cych przypadkach:
1) w razie zajmowania lokalu mieszkalnego w którym
powierzchnia normatywna przekracza wskaniki
okrelone w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r.
o dodatkach mieszkaniowych a sytuacja materialna
najemcy nie pozwala na bie¿¹ce op³acanie wydatków mieszkaniowych i op³at niezale¿nych od w³aciciela,
2) w razie zajmowania lokalu mieszkalnego wyposa¿onego we wszystkie media, o wysokich kosztach
utrzymania a sytuacja materialna najemcy nie pozwala na bie¿¹ce op³acanie wydatków mieszkaniowych i op³at niezale¿nych od w³aciciela,
3) gdy na koszt najemcy wynajmuj¹cy wykonuje remont lokalu, naprawê lub wymianê instalacji i elementów wyposa¿enia technicznego, które zgodnie
z przepisami winny obci¹¿aæ wynajmuj¹cego,
4) w razie zajmowania lokalu mieszkalnego o powierzchni normatywnej nie przekraczaj¹cej wskaników okrelonych w ustawie z dnia 21 czerwca
2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, najemca, którego sytuacja materialna pozwala na op³acanie na
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bie¿¹co wydatków mieszkaniowych i op³at niezale¿nych od w³aciciela, mo¿e ubiegaæ siê o zamianê na
lokal w budynku, w którym wyodrêbniono lokale w³asnociowe a którego powierzchnia normatywna przekracza wskaniki pod warunkiem z³o¿enia owiadczenia notarialnego o zamiarze wykupienia mieszkania w
terminie 3 miesiêcy od zawarcia umowy najmu.
3. Koszty przeprowadzki do lokalu zamienianego ponosz¹ osoby, na której wniosek nastêpuje zamiana, chyba, ¿e strony umówi¹ siê inaczej.
4. W przypadku uzasadnionym wzglêdami zdrowotnymi
najemcy lub cz³onka jego gospodarstwa domowego
udokumentowanymi wed³ug zasad z § 15 ust. 1 pkt 4
Uchwa³y  mo¿e byæ dokonana zamiana lokalu na inny
wolny lokal.
5. Odmowa udzielenia zgody na zamianê lokalu mo¿e
nast¹piæ w przypadku, gdy:
1) zamiana spowodowa³aby naruszenie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa lub istotne pogorszenie warunków mieszkaniowych osób zajmuj¹cych czêæ
lokalu, która nie jest objêta zamian¹,
2) najemca wykracza w ra¿¹cy sposób przeciwko porz¹dkowi domowemu albo czyni uci¹¿liwym korzystanie z innych lokali w budynku.
§ 18
Warunkiem uzyskania uprawnienia do zawarcia umowy najmu lokalu nale¿¹cego do zasobu mieszkaniowego
gminy w drodze zamiany przez osoby zajmuj¹ce lokale
w innych zasobach jest przekazanie dotychczasowemu
najemcy lokalu w zasobie mieszkaniowym gminy posiadanego tytu³u prawnego do zamienianego lokalu.
Rozdzia³ 7
Tryb rozpatrywania i za³atwiania wniosków
o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony
i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych
spraw kontroli spo³ecznej
§ 19
1. Prezydent Miasta S³upska powo³uje Spo³eczn¹ Komisjê Mieszkaniow¹ oraz okrela regulamin jej dzia³ania.
2. Zadaniem Komisji jest weryfikacja wniosków o najem
lokali oraz wybór osób, którym przys³uguje prawo
pierwszeñstwa zawarcia umowy najmu lokalu na czas
nieoznaczony i umowy najmu lokalu socjalnego.
3. Spo³eczna Komisja Mieszkaniowa dzia³a we wspó³pracy z w³aciwym rzeczowo wydzia³em Urzêdu Miejskiego i Zarz¹dc¹ gminnego zasobu mieszkaniowego.
4. Prezydent mo¿e w trybie doranym zwo³ywaæ posiedzenia Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej.
§ 20
1. Ustala siê nastêpuj¹cy tryb rozpatrywania i za³atwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych:
1) wnioski s¹ przyjmowane i rozpatrywane wstêpnie
przez w³aciwy wydzia³ Urzêdu Miejskiego,
2) weryfikacjê wniosków przeprowadza Spo³eczna Komisja Mieszkaniowa przy wspó³udziale w³aciwego
do spraw lokalowych wydzia³u Urzêdu Miejskiego
i Zarz¹dcy wed³ug kryteriów przyjêtych w Uchwale,
3) projekty list, osób oczekuj¹cych na zawarcie umowy najmu zatwierdza Prezydent Miasta S³upska po

rozpatrzeniu przez Spo³eczn¹ Komisjê Mieszkaniow¹ wniesionych uwag i zastrze¿eñ,
4) listy podaje siê do publicznej wiadomoci na tablicy
og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim w S³upsku.
2. Zawieranie umów najmu na podstawie nowej listy zatwierdzonej przez Prezydenta Miasta S³upska odbywaæ
siê bêdzie po wyczerpaniu poprzedniej listy oczekuj¹cych.
Rozdzia³ 8
Zasady postêpowania w stosunku do osób,
które pozosta³y w lokalu opuszczonym
przez najemcê lub w lokalu, w którego najem
nie wst¹pi³y po mierci najemcy
§ 21
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady postêpowania wobec
osób, które pozosta³y w lokalu opuszczonym przez najemcê lub nie wst¹pi³y w stosunek najmu po mierci
najemcy na podstawie art. 691 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze
zm.).
2. Umowa mo¿e byæ zawarta z wnukami, które by³y zameldowane i zamieszkiwa³y z najemc¹ przez okres nie
krótszy ni¿ 10 ostatnich lat.
3. Osoby korzystaj¹ce z lokalu bez tytu³u prawnego uiszczaj¹ odszkodowanie w wysokoci 3% wartoci odtworzeniowej lokalu w stosunku rocznym
4. Wobec osób nie wymienionych w ust. 1 podejmowane bêdzie postêpowanie zmierzaj¹ce do opró¿nienia
lokalu.
Rozdzia³ 9
Kryteria oddawania w najem lokali
o powierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹cej 80 m2
§ 22
1. Lokale o powierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹cej 80 m2
mog¹ byæ oddawane w najem:
1) osobom prowadz¹cym gospodarstwa domowe 5osobowe i wiêksze, spe³niaj¹cym warunki do zawarcia umowy o najem lokalu na czas nieoznaczony,
2) w przypadku nadwy¿ki takich lokali, w drodze zamiany osobom, których dochód zapewni terminowe regulowanie wydatków mieszkaniowych i op³at
niezale¿nych od w³aciciela.
2. Czynsz najmu lokali, o których mowa w ust. 1, zostanie okrelony na poziomie 6% wartoci odtworzeniowej lokalu, ustalanej na podstawie odrêbnych przepisów.
3. Kryteria oddawania w najem okrelone w ust. 1 nie
dotycz¹ lokali powsta³ych w drodze scalenia.
Rozdzia³ 10
Zasady najmu lokali na czas trwania stosunku pracy.
§ 23
1. Wynajmowanie lokali na czas trwania stosunku pracy
po wejciu w ¿ycie niniejszej uchwa³y odbywa siê z
zasobu S³upskiego Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego (STBS) na zasadach okrelonych w jego Statucie.
2. O wyborze najemcy zwolnionego lokalu, o którym
mowa w § 3 ust. 3 decyduje Prezydent Miasta S³upska.
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3. Lokale, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, przeznaczone
s¹ dla osób, których zatrudnienie na terenie Gminy Miasta S³upsk ma szczególne znaczenie dla ogó³u cz³onków wspólnoty samorz¹dowej.
Rozdzia³ 11
Przepisy upowa¿niaj¹ce, przejciowe i koñcowe
§ 24
W przypadkach szczególnie uzasadnionych, nie objêtych regulacj¹ niniejszej Uchwa³y, decyzje w sprawie uzyskania tytu³u prawnego do lokalu podejmuje Prezydent
Miasta S³upska.
§ 25
W sprawach wszczêtych przed dniem wejcia w ¿ycie
Uchwa³y i jeszcze nie zakoñczonych stosuje siê przepisy
Uchwa³y, chyba ¿e uprzednio obowi¹zuj¹ce przepisy s¹
korzystniejsze dla strony.
§ 26
Traci moc uchwa³a Nr XXXV/414/01 Rady Miejskiej w
S³upsku z dnia 1 padziernika 2001 r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta S³upska.
§ 27
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta S³upska.
§ 28
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej
A. Bogucka-Skowroñska
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XII/102/03
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 28 maja 2003 r.
Wykaz lokali przeznaczonych
do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ul. Konarskiego
ul. Konarskiego
ul. Konarskiego
ul. Konarskiego
ul. Mochnackiego
ul. Szymanowskiego
ul. Szymanowskiego
ul. Wiatraczna
ul. Wiatraczna
ul. Wiatraczna
ul. Sienkiewicza
ul. Wiatraczna

8/9
10/11
10/24
10/42
10/35
8/4
8/6
5c/27
5c/55
4/17
5a/7
4/25
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ZARZ¥DZENIE Nr 2182/2003/IV/R
Prezydenta Miasta Gdyni
z dnia 17 czerwca 2003 r.
w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania
mieszkañca w Domu Pomocy Spo³ecznej w Gdyni przy
ul. Legionów 121 w 2003 r.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 32 ust 2 pkt 4 w zwi¹zku
z art. 92 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1592,
z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 35 ust. 2i
ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej
(Dz. U. Nr 64/98 poz. 414 z póñ. zm.) zarz¹dza siê, co
nastêpuje:
§1
Ustala siê miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca
w Domu Pomocy Spo³ecznej w Gdyni przy ul. Legionów
121 w 2003 r. na kwotê 1. 938,34 z³.
§2
Nadzór nad wykonaniem zarz¹dzenia powierza siê 
Wiceprezydentowi Miasta Gdyni Panu Micha³owi Guciowi.
§3
Zarz¹dzenie podlega og³oszeniu i publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i wchodzi
w ¿ycie 14 dni po jego og³oszeniu.
Prezydent
Miasta Gdyni
W. Szczurek

1535
UCHWA£A Nr XI/73/2003 r.
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 25 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdañski.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806) Rada Miasta uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Gminy Miejskiej Pruszcz Gdañski,
stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y.
§2
Traci moc:
1) Uchwa³a Nr XXV/153/96 Rady Miasta Pruszcz Gdañski, z dnia 14 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdañski,
2) Uchwa³a Nr XXIX/186/96 Rady Miasta Pruszcz Gdañski, z dnia 22 maja 1996 r. w sprawie zmiany statutu
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdañski,
3) Uchwa³a Nr XXXIV/224/96 Rady Miasta Pruszcz Gdañski, z dnia 6 listopada 1996 r. w sprawie zmiany statutu
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdañski,
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Rozdzia³ II. Gmina

4) Uchwa³a Nr XXXVII/250/97 Rady Miasta Pruszcz Gdañski z dnia 3 lutego 1997 r. w sprawie zmiany statutu
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdañski,
5) Uchwa³a Nr XV/104/99 Rady Miasta Pruszcz Gdañski,
z dnia 13 padziernika 1999 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Miejskiej,
6) Uchwa³a Nr XL/311/2001 Rady Miasta Pruszcz Gdañski, z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdañski,
7) Uchwa³a Nr XLI/322/2001 Rady Miasta Pruszcz Gdañski, z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany statutu
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdañski.

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

§3

§4

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

1. Miasto po³o¿one jest w Powiecie Gdañskim, w Województwie Pomorskim i obejmuje obszar 16,47 km2.
2. Granice terytorialne Miasta okrela mapa w skali 1:10
000, stanowi¹ca za³¹cznik nr 1 do Statutu.
3. W Miecie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze
 osiedla oraz  stosownie do potrzeb lub tradycji 
inne jednostki pomocnicze.
4. Rejestr jednostek pomocniczych Gminy prowadzi Burmistrz.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Wasilewski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XI/73/2003 r.
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 25 czerwca 2003 r.
STATUT GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAÑSKI
Rozdzia³ I. Postanowienia ogólne

§6

§1

Herbem Miasta jest wizerunek lwa trzymaj¹cego lew¹
³ap¹ literê P z g³ow¹ zwrócon¹ w prawo, w kolorze z³ocistym, z czarnymi konturami, w czerwonym polu tarczy.
Wzór herbu okrela za³¹cznik nr 3 do Statutu.

§2

2)
3)
4)
5)
6)

§5
1. W celu wykonywania swych zadañ Miasto tworzy jednostki organizacyjne. Wykaz jednostek Miasta zawiera
za³¹cznik nr 2 do niniejszego Statutu.
2. Burmistrz prowadzi rejestr jednostek Miasta.

Statut okrela:
1) ustrój Gminy Miejskiej Pruszcz Gdañski,
2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udzia³u przewodnicz¹cych tych jednostek w pracach rady gminy,
3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Miasta
Pruszcz Gdañski i komisji Rady Miasta Pruszcz Gdañski,
4) tryb pracy Burmistrza Pruszcza Gdañskiego,
5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Miasta Pruszcz
Gdañski,
6) zasady: dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej
komisji i Burmistrza Pruszcza Gdañskiego oraz korzystania z nich.

1)

§3

Ilekroæ w niniejszym statucie jest mowa o:
Miecie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê Miejsk¹
Pruszcz Gdañski,
Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Miasta Pruszcz
Gdañski,
komisji  nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Miasta Pruszcz Gdañski,
Komisji Rewizyjnej  nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Miasta Pruszcz Gdañski,
Burmistrzu  nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Pruszcza Gdañskiego,
Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Miejskiej Pruszcz Gdañski.

§7
Postanawia siê, ¿e Dni Pruszcza Gdañskiego bêd¹ odbywa³y siê w miesi¹cu czerwcu danego roku w terminie
ustalonym przez Burmistrza i Przewodnicz¹cego Rady
Miasta.
§8
Pieczêci¹ urzêdow¹ Miasta jest pieczêæ, której wzór
stanowi za³¹cznik nr 4 do Statutu.
§9
Siedzib¹ organów Gminy jest Miasto Pruszcz Gdañski.
Rozdzia³ III. Jednostki pomocnicze Miasta
§ 10
1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy, a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada
w drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych
zasad:
1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub
zniesienia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma
obejmowaæ, albo organy Miasta, a tak¿e grupa osób
licz¹ca co najmniej 500 mieszkañców uprawnionych
do g³osowania, którzy zamieszkuj¹ obszar dotycz¹cy takiej inicjatywy oraz przed³o¿¹ w Urzêdzie stosowny wniosek. Liczba mieszkañców nowo tworzonej jednostki pomocniczej nie mo¿e byæ mniejsza
ni¿ 3000 osób,
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2) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami z mieszkañcami Miasta,
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej
jednostki,
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien
 w miarê mo¿liwoci  uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi
spo³eczne.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê odpowiednio ust. 1.
3. Konsultacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 odbywaj¹
siê w ramach:
1) zwo³ywanych na wniosek Burmistrza zebrañ mieszkañców zamieszka³ych na terenie danej jednostki pomocniczej, którzy poprzez g³osowanie i podjêcie
uchwa³y okrelaj¹ swoje stanowisko w sprawie,
2) zg³aszanych pisemnie do Urzêdu uwag i opinii do
projektu uchwa³y wywieszonego przez okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie i jednostkach pomocniczych,
3) o wynikach konsultacji Burmistrz informuje mieszkañców w formie komunikatu og³oszonego w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 11
Uchwa³y, o jakich mowa w § 10 ust. 1 powinny okrelaæ w szczególnoci:
1) obszar,
2) granice,
3) siedzibê w³adz,
4) nazwê jednostki pomocniczej.
§ 12
1. Jednostki pomocnicze gminy prowadz¹ gospodarkê
finansow¹ w ramach bud¿etu Miasta.
2. Jednostki pomocnicze Miasta gospodaruj¹ samodzielnie rodkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczaj¹c te rodki na realizacjê zadañ spoczywaj¹cych
na tych jednostkach.
3. Rada uchwala corocznie za³¹cznik do uchwa³y bud¿etowej, okrelaj¹cy wydatki jednostek pomocniczych w
uk³adzie dzia³ów lub rozdzia³ów klasyfikacji bud¿etowej.
4. Jednostki pomocnicze, decyduj¹c o przeznaczeniu
rodków, o których mowa w ust. 2, obowi¹zane s¹ do
przestrzegania podzia³u wynikaj¹cego z za³¹cznika do
bud¿etu Miasta.
§ 13
1. Kontrolê gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Miasta i przedk³ada informacje w tym zakresie Burmistrzowi.
2. Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów
Miasta na zasadach okrelonych w statutach tych jednostek.
§ 14
Reprezentant jednostki pomocniczej ma prawo:
1) uczestniczyæ w sesjach Rady bez prawa g³osowania,
2) otrzymywaæ zawiadomienia i materia³y dotycz¹ce sesji Rady na warunkach przys³uguj¹cych radnym, zgodnie ze statutem Miasta.

Rozdzia³ IV. Organizacja wewnêtrzna Rady
§ 15
1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w Miecie.
2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 21 radnych.
§ 16
1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje oraz
przez Burmistrza, w zakresie, w jakim wykonuje on
uchwa³y Rady.
2. Burmistrz i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady,
której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
§ 17
Organami Miasta s¹:
1) Rada Miasta,
2) Burmistrz.
§ 18
1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Rewizyjn¹,
2) Gospodarki Komunalnej,
3) Bud¿etow¹,
4) Owiaty, Kultury i Sportu,
5) Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych,
6) Ochrony rodowiska,
7) Bezpieczeñstwa i Przestrzegania Prawa.
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem co najmniej dwóch komisji sta³ych. Wybór komisji jest dobrowolny i radny mo¿e
w trakcie kadencji podj¹æ pracê w innej komisji po uzyskaniu zgody Rady.
3. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dorane komisje do wykonywania okrelonych zadañ, okrelaj¹c ich sk³ad i zakres dzia³ania.
§ 19
1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru Przewodnicz¹cego i dwóch Wiceprzewodnicz¹cych dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej
sesji.
3. Czynnoci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji obejmuj¹:
1) okrelenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji
nowo wybranej rady,
2) przygotowanie projektu porz¹dku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu
wiekiem sporód radnych obecnych na sesji.
4. Projekt porz¹dku obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt 2
powinien obejmowaæ sprawozdanie Burmistrza poprzedniej kadencji o stanie Miasta.
§ 20
Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci w³aciwy Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególnoci:
1) zwo³uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
4) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami uchwa³,
5) podpisuje uchwa³y Rady,
6) czuwa nad prawid³owym przebiegiem obrad sesji
i zapewnieniem warunków niezbêdnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.
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§ 21
W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d wyganiêcia
mandatu Przewodnicz¹cego lub jednego z Wiceprzewodnicz¹cych Rady przed up³ywem kadencji, Rada na swej
najbli¿szej sesji dokonuje wyboru na wakuj¹ce stanowisko.
§ 22
1. Przewodnicz¹cy, oprócz uprawnieñ przewidzianych w
§ 20 Statutu, jest upowa¿niony do reprezentowania
Rady na zewn¹trz.
2. Rada, na wniosek Przewodnicz¹cego, mo¿e upowa¿niæ w drodze uchwa³y inn¹, ni¿ Przewodnicz¹cy, osobê do reprezentowania jej na zewn¹trz.
3. W zakresie, o jakim mowa w ust. 1, Przewodnicz¹cy
mo¿e dzia³aæ przez pe³nomocnika.
4. Pe³nomocnikiem Przewodnicz¹cego mo¿e byæ wy³¹cznie radny.
§ 23
Do obowi¹zków Wiceprzewodnicz¹cych nale¿y wykonywanie zadañ zastrze¿onych przez ustawê lub Statut dla
Przewodnicz¹cego  w razie wakatu na stanowisku Przewodnicz¹cego.
§ 24
1. Pod nieobecnoæ Przewodnicz¹cego jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodnicz¹cy.
2. W przypadku niewyznaczenia Wiceprzewodnicz¹cego,
zadania Przewodnicz¹cego wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy najstarszy wiekiem.
§ 25
W razie jednoczesnego wakatu na stanowiskach Przewodnicz¹cego oraz Wiceprzewodnicz¹cego Rady, do
nastêpnego Wiceprzewodnicz¹cego § 23 stosuje siê odpowiednio.
§ 26
1. Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy Rady koordynuj¹ z ramienia Rady prac¹ komisji Rady.
2. Podzia³u zadañ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodnicz¹cy Rady.
§ 27
Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia Biuro Rady,
wchodz¹ce w sk³ad Urzêdu Miasta.
Rozdzia³ V. Regulamin pracy Rady Miasta
1. Sesje Rady
§ 28
1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa³
sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okrelone w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych ustawach,
a tak¿e w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
2. Oprócz uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje  zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê do
okrelonego postêpowania,
3) owiadczenia  zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej sprawie,

4) apele  zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania
adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcia inicjatywy czy zadania,
5) opinie  zawieraj¹ce owiadczenia wiedzy oraz oceny.
3. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ, apeli i opinii
ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zg³aszania inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania
uchwa³.
§ 29
1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwoci¹ potrzebn¹ do wykonania zadañ Rady, nie rzadziej jednak
ni¿ raz na kwarta³.
2. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje przewidziane w planie
pracy Rady.
3. Sesjami zwyczajnymi s¹ tak¿e sesje nieprzewidziane
w planie, ale zwo³ane w zwyk³ym trybie.
4. Sesje nadzwyczajne s¹ zwo³ywane w przypadkach
przewidzianych w ustawie.
2. Przygotowanie sesji
§ 30
1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w
tym projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych
punktów porz¹dku obrad.
3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady, lub z jego upowa¿nienia  jeden z Wiceprzewodnicz¹cych.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych powiadamia siê radnych najpóniej na 10
dni przed terminem obrad, za pomoc¹ listów poleconych lub w inny skuteczny sposób. Wraz z zawiadomieniem radni powinni otrzymaæ porz¹dek obrad, projekty uchwa³ i materia³y zwi¹zane z przedmiotem sesji. Projekty uchwa³ powinny byæ sprawdzone pod
wzglêdem formalnoprawnym i opatrzone stosown¹
adnotacj¹ radcy prawnego Urzêdu.
5. Powiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji
powiêconej uchwaleniu bud¿etu i sprawozdania z wykonania bud¿etu przesy³a siê radnym najpóniej na 14
dni przed sesj¹.
6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w
ust. 4 i 5 Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji mo¿e byæ zg³oszony przez radnego tylko na pocz¹tku obrad, przed g³osowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianê porz¹dku obrad.
7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci przez wywieszenie na tablicy og³oszeñ Urzêdu.
8. Terminy o jakich mowa w ust. 4 i 5 rozpoczynaj¹ bieg
od dnia nastêpnego po dorêczeniu powiadomieñ i nie
obejmuj¹ dnia odbywania sesji.
§ 31
1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiêgniêciu opinii Burmistrza, ustala listê osób zaproszonych
na sesjê.
2. W sesjach Rady uczestnicz¹  z g³osem doradczym 
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Burmistrz, jego Zastêpcy oraz Sekretarz i Skarbnik Miasta.
3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych kontroli Rady.
3. Przebieg sesji
§ 32
Burmistrz obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej
pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu
i odbyciu sesji.
§ 33
Publicznoæ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
§ 34
Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie w
przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie
obowi¹zuj¹cego prawa.
§ 35
1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodnicz¹cego obrad b¹d radnego,
Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1
Rada mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu
na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³aciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich
zakoñczeniem, odnotowuje siê w protokole.
§ 36
1. Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach ustalanych w planie pracy Rady lub w terminach okrelonych przez Przewodnicz¹cego Rady.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych,
o jakich mowa w § 29 ust. 4.
§ 37
1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecnoci co
najmniej po³owy swego ustawowego sk³adu.
2. Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba
radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia
Rady spadnie poni¿ej po³owy sk³adu; jednak¿e Rada
nie mo¿e wówczas podejmowaæ uchwa³.
§ 38
1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
Rady.
2. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego czynnoci
okrelone w ust. 1 wykonuje jeden z Wiceprzewodnicz¹cych Rady, upowa¿niony przez Przewodnicz¹cego.
3. Rada na wniosek Przewodnicz¹cego Rady mo¿e powo³aæ sporód radnych Sekretarza obrad i powierzyæ
mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zg³oszonych wniosków, obliczanie wyników g³osowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych
czynnoci o podobnym charakterze.
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§ 39

1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram.... sesjê Rady
Miasta Pruszcz Gdañski.
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad.
§ 40
Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia pytanie
o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku obrad.
§ 41
Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) informacje Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzysesyjnym,
3) interpelacje i zapytania radnych,
4) odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich
sesjach,
5) sprawozdanie z dzia³alnoci Burmistrza w okresie miêdzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,
6) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
7) wolne wnioski i informacje.
§ 42
1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 41 pkt 5 sk³ada Burmistrz lub wyznaczony przez niego zastêpca.
2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
§ 43
1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Burmistrza.
2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce zeñ pytania.
4. Interpelacje sk³ada siê w formie pisemnej na rêce Przewodnicz¹cego Rady; Przewodnicz¹cy niezw³ocznie
przekazuje interpelacjê adresatowi.
5. Odpowied na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 14 dni  na rêce Przewodnicz¹cego Rady i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê.
6. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Burmistrz lub w³aciwe rzeczowo osoby, upowa¿nione do tego przez Burmistrza.
7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady o nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.
8. Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych
interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbli¿szej
sesji Rady, w ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.
§ 44
1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych problemów Miasta, tak¿e w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady.
3. Jeli bezporednia odpowied na zapytanie nie jest
mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w ter-
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minie 7 dni. Paragraf 43 ust. 5, 6 i 7 stosuje siê odpowiednio.
§ 45
1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusje nad
ka¿dym z punktów.
2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ; w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹:
1) Burmistrzowi i jego Zastêpcom,
2) Radcy Prawnemu.
3. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia
Przewodnicz¹cego Rady.
4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.
5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie
bêd¹cej radnym, po uzyskaniu zgody Rady. O uzyskaniu zgody wiadczy niezg³oszenie sprzeciwu.
§ 46
1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ, a
w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ
mówcê do rzeczy.
3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy
Rady przywo³uje radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku mo¿e odebraæ mu g³os,
nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokóle.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publicznoci.
5. Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci, które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami
zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§ 47
Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje
do protokó³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie, lecz niewyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o tym
Radê.
§ 48
1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹
w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególnoci dotycz¹cych:
 stwierdzenia quorum,
 zakoñczenia dyskusji,
 ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
 zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
 zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
 zarz¹dzenia przerwy,
 odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
 przeliczenia g³osów,
 przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod
dyskusjê.

§ 49
1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoci zainteresowanego. Rada mo¿e jednak postanowiæ inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecnoci zainteresowanego na sesji.
§ 50
1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy Rady
zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê
w celu umo¿liwienia w³aciwej Komisji lub Burmistrzowi ustosunkowania siê do zg³oszonych w czasie debaty wniosków, a jeli zaistnieje taka koniecznoæ  przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna procedurê g³osowania.
3. Po rozpoczêciu procedury g³osowania, do momentu
zarz¹dzenia g³osowania, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
udzieliæ radnym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.
§ 51
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy Rady
koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê Zamykam
sesjê Rady Miasta Pruszcz Gdañski.
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.
§ 52
1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjêcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ
tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wczeniej, ni¿ na nastêpnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do
oczywistych omy³ek.
§ 53
Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie
ogólne przepisy porz¹dkowe w³aciwe dla miejsca, w
którym sesja siê odbywa.
§ 54
1. Pracownik Biura Rady, wchodz¹cego w sk³ad Urzêdu
Miasta, sporz¹dza z ka¿dej sesji protokó³.
2. Przebieg sesji nagrywa siê na tamê magnetofonow¹,
któr¹ przechowuje siê do czasu podjêcia uchwa³y, o
jakiej mowa w § 41 pkt 1.
§ 55
1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej przebieg.
2. Protokó³ z sesji powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej
rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery
uchwa³, imiê i nazwisko przewodnicz¹cego obrad
i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z
ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
4) odnotowanie przyjêcia protokó³u z poprzedniej sesji,
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5) ustalony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ albo
ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿
uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów
zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
7) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby g³osów: za, przeciw i wstrzymuj¹cych oraz g³osów
niewa¿nych,
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego do treci uchwa³y,
9) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.

3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarê potrzeby okrelenie ród³a sfinansowania
realizacji uchwa³y,
5) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wejcia w ¿ycie uchwa³y.
3. Projekt uchwa³y powinien zostaæ przed³o¿ony Radzie
wraz z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê podjêcia uchwa³y oraz informacjê o skutkach
finansowych jej realizacji.
4. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodnoci z
prawem przez radcê prawnego za porednictwem Sekretarza Miasta.

§ 56

§ 61

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

Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób
zwiêz³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwa³ nale¿y unikaæ pos³ugiwania siê wyra¿eniami specjalistycznymi, zapo¿yczonymi z jêzyków obcych i neologizmami.

§ 57
1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz
odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych
przez Radê uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce
Przewodnicz¹cego Rady.
2. Uchwa³y Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Burmistrzowi
najpóniej w ci¹gu 4 dni od dnia zakoñczenia sesji.
3. Wyci¹gi z protokó³u z sesji oraz kopie uchwa³ Przewodnicz¹cy Rady dorêcza tym jednostkom organizacyjnym,
które s¹ zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ, wynikaj¹cych z dokumentów.
§ 58
1. Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ, wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik Biura
Rady wchodz¹cego w sk³ad Urzêdu Miasta w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych Przewodnicz¹cemu Rady.
4. Uchwa³y
§ 59
1. Uchwa³y, o jakich mowa w § 28 ust. 1, a tak¿e deklaracje, owiadczenia apele i opinie, o jakich mowa w § 28
ust. 2 s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.
§ 60
1. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje:
1) Burmistrzowi,
2) komisjom Rady,
3) radnym.
2. Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,

§ 62
1. Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg dzia³ania
Rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu lub
w porozumieniu z organami administracji rz¹dowej lub
innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia
przedk³adany jest projekt uchwa³y przyjêty przez Radê.
2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, ¿e przed³o¿eniu podlega projekt
uchwa³y Rady, sporz¹dzony przez Burmistrza.
§ 63
1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady, o ile
ustawy nie stanowi¹ inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.
§ 64
1. Burmistrz ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w rejestrze
uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady.
2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomoci zale¿nie od ich treci.
5. Procedura g³osowania
§ 65
W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§ 66
1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodnicz¹cy obrad, przelicza oddane g³osy za, przeciw
i wstrzymuj¹ce siê, sumuje je i porównuj¹c z list¹ radnych obecnych na sesji, wzglêdnie ze sk³adem lub ustawowym sk³adem rady, nakazuje odnotowanie wyników
g³osowania w protokole sesji.
3. Do przeliczenia g³osów Przewodnicz¹cy obrad mo¿e
wyznaczyæ radnych.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.
§ 67
1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ ponumerowanych kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady,
przy czym ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przeprowadza wybrana z gro-
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na Rady Komisja Skrutacyjna z wy³onionym sporód
siebie przewodnicz¹cym.
Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania i przeprowadza je,
wyczytuj¹c kolejno radnych z listy obecnoci.
Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.
Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania, stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.
§ 68

1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wniosku pod
g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹
treæ wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by³a
przejrzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci co do
intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, jeli mo¿e
to wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi
wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy rozstrzyga Przewodnicz¹cy
obrad.
3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów, zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej,
poddaje pod g³osowanie zamkniêcie listy kandydatów,
a nastêpnie zarz¹dza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pimie.
§ 69
1. Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y
w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejnoci Rada g³osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y.
2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich kolejnoci, z tym, ¿e w pierwszej kolejnoci
Przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga o
innych poprawkach.
3. W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne
poprawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê pod g³osowanie.
4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê
okrelon¹ w § 69 ust. 2.
5. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹cznie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.
6. Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostatniej kolejnoci za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zm.
wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu
uchwa³y.
7. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e odroczyæ g³osowanie, o
jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjêtych poprawek nie zachodzi
sprzecznoæ pomiêdzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.

§ 70
1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a
wiêksz¹ liczbê g³osów za ni¿ przeciw. G³osów
wstrzymuj¹cych siê i niewa¿nych nie dolicza siê do
¿adnej z grup g³osuj¹cych za czy przeciw.
2. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z kilku osób
lub mo¿liwoci, przechodzi kandydatura lub wniosek,
na który oddano liczbê g³osów wiêksz¹ od liczby g³osów oddanych na pozosta³e.
§ 71
1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza,
¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyska³y co najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych
wa¿nie oddanych g³osów, to znaczy przeciwnych
i wstrzymuj¹cych siê.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego
sk³adu Rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego sk³adu Rady, a zarazem tej po³owie najbli¿sz¹.
3. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy parzystej liczbie
g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub
kandydatur¹ zosta³o oddanych 50% + 1 wa¿nie oddanych g³osów.
4. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy nieparzystej liczbie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem
lub kandydatur¹ zosta³a oddana liczba g³osów o 1 wiêksza od liczby pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.
6. Komisje Rady
§ 72
1. Do zadañ Komisji sta³ych nale¿y, w szczególnoci:
1) opiniowanie uchwa³ Rady oraz sprawowanie kontroli nad ich wykonaniem w zakresie kompetencji
Komisji,
2) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹,
3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych
Komisji przez Radê, oraz spraw przedk³adanych przez
cz³onków Komisji i mieszkañców.
2. Przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji sta³ych
i zakres zadañ komisji doranych oraz ich sk³ad osobowy okrela Rada w odrêbnych uchwa³ach.
3. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej
Rady.
§ 73
1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem pracy przed³o¿onym Radzie.
2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
3. Posiedzenia Komisji s¹ jawne.
§ 74
1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych, a nadto z innymi podmiotami, jeli jest to uzasadnione przedmiotem ich dzia³alnoci.
3. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je
Radzie.
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4. Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy lub
Wiceprzewodnicz¹cy Rady, koordynuj¹cy pracê komisji Rady, mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ
z³o¿enie Radzie sprawozdania.

3. Przed podjêciem uchwa³y w przedmiocie wskazanym
w ust. 1 Rada powinna umo¿liwiæ radnemu z³o¿enie
wyjanieñ.

§ 75

1. Burmistrz wystawia radnym legitymacje radnego, podpisane przez Przewodnicz¹cego Rady, w którym stwierdza siê pe³nienie funkcji radnego.
2. Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez
nich funkcji radnego.

Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub zastêpca przewodnicz¹cego komisji, wybrany przez cz³onków danej komisji.
§ 76
1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio
przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

§ 83

8. Wspólne sesje
z radami innych jednostek samorz¹du terytorialnego

§ 77

§ 84

1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych, co najmniej raz do
roku przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alnoci komisji.
2. Przepis ust 1 stosuje siê odpowiednio do doranych
komisji zespo³ów powo³anych przez Radê.

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

§ 78
Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu komisji.
7. Radni
§ 79
1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
2. Radny w ci¹gu 3 dni od daty odbycia siê sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecnoæ, sk³adaj¹c stosowne pisemne wyjanienia na
rêce Przewodnicz¹cego Rady lub przewodnicz¹cego
komisji.
3. Radnym przys³uguj¹ diety oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowych na zasadach okrelonych przez Radê.
§ 80
1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywaæ nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Dy¿ury radnych odbywaj¹ siê wed³ug miesiêcznego
harmonogramu ustalonego przez Przewodnicz¹cego
Rady, sporz¹dzonego w porz¹dku alfabetycznym nazwisk radnych. Dy¿ury pe³nione s¹ w dniach: od poniedzia³ku do pi¹tku od godz. 16.00 do godz. 18.00.
§ 81
1. W przypadku notorycznego uchylania siê przez radnego od wykonywania jego obowi¹zków, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e wnioskowaæ o udzielenie radnemu upomnienia.
2. Uchwa³ê w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada podejmuje po uprzednim umo¿liwieniu radnemu z³o¿enia wyjanieñ, chyba, ¿e nie oka¿e siê to mo¿liwe.
§ 82
1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj¹cego
radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy, Rada
mo¿e powo³aæ komisjê doran¹ do szczegó³owego
zbadania wszystkich okolicznoci sprawy.
2. Komisja przedk³ada swoje ustalenia i propozycje na
pimie Przewodnicz¹cemu Rady.

§ 85
1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie zainteresowane jednostki samorz¹du terytorialnego, chyba ¿e
radni uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem do obrad.
Rozdzia³ VI. Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
§ 86
1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z 7 osób, w tym Przewodnicz¹cego i Zastêpcy Przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków.
2. Przewodnicz¹cego wybiera Komisja Rewizyjna sporód
swoich cz³onków.
3. Zastêpcê Przewodnicz¹cego wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.
§ 87
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku
nieobecnoci Przewodnicz¹cego, jego zadania wykonuje Zastêpca.
§ 88
1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹czeniu
od udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach, w których
mo¿e powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ lub interesownoæ.
2. W sprawie wy³¹czenia Zastêpcy Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych cz³onków decyduje pisemnie Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.
3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.
4. Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e odwo³aæ
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siê na pimie od decyzji o wy³¹czeniu, do Rady  w
terminie 7 dni od daty powziêcia wiadomoci o treci
tej decyzji.
2. Zasady kontroli
§ 89
1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Burmistrza,
gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Miasta pod wzglêdem:
 legalnoci,
 gospodarnoci,
 rzetelnoci,
 celowoci,
oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególnoci gospodarkê
finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie bud¿etu Miasta.
§ 90
Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym w
uchwa³ach Rady.
§ 91
Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje
kontroli:
1) kompleksowe  obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ
tego podmiotu,
2) problemowe  obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub
zagadnienie z zakresu dzia³alnoci kontrolowanego
podmiotu, stanowi¹ce niewielki fragment w jego
dzia³alnoci,
3) sprawdzaj¹ce  podejmowane w celu ustalenia, czy
wyniki poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w
toku postêpowania danego podmiotu.
§ 92
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radê.
2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objêtej planem, o jakim
mowa w ust. 1.
§ 93
Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿
25 dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzaj¹ca  d³u¿ej ni¿ 7 dni roboczych.
§ 94
1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj¹ zamierzenia
przed ich zrealizowaniem, co w szczególnoci dotyczy
projektów dokumentów maj¹cych stanowiæ podstawê
okrelonych dzia³añ (kontrola wstêpna).
2. Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadzenia kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez Radê. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzaj¹cych.
§ 95
1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób
umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu fak-

tycznego w zakresie dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³alnoci wed³ug kryteriów ustalonych
w § 89 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów zebranych w toku postêpowania kontrolnego.
3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ wykorzystane w szczególnoci: dokumenty, wyniki oglêdzin, zeznania wiadków, opinie bieg³ych oraz pisemne wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych.
3. Tryb kontroli
§ 96
1. Kontroli kompleksowych dokonuj¹ w imieniu Komisji
Rewizyjnej zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê co najmniej
z dwóch cz³onków Komisji.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wyznacza na pimie
kierownika zespo³u kontrolnego, który dokonuje podzia³u czynnoci pomiêdzy kontroluj¹cych.
3. Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce mog¹ byæ przeprowadzane przez jednego cz³onka Komisji Rewizyjnej.
4. Kontrole przeprowadzane s¹ na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobê) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
5. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w
ust. 4 oraz dowody osobiste.
§ 97
1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Burmistrza, wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.
2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza, kontroluj¹cy zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 98
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
zapewniæ warunki i rodki dla prawid³owego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególnoci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych
dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia
kontroli oraz umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi
wykonania czynnoci, o których mowa w ust. 1 i 2, obowi¹zany jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce osoby
kontroluj¹cej pisemnego wyjanienia.
4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych wyjanieñ, tak¿e w przypadkach innych, ni¿ okrelone w ust. 3.
§ 99
Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego
podmiotu.
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4. Protoko³y kontroli
§ 100

1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli
 w terminie 7 dni od daty jej zakoñczenia  protokó³
pokontrolny, obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kontroluj¹cego (kontroluj¹cych),
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,
4) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹,
5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szczególnoci wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzenie nieprawid³owoci w dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte w protokole,
7) datê i miejsce podpisania protoko³u,
8) podpisy kontroluj¹cego (kontroluj¹cych) i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkê o odmowie podpisania protoko³u z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski oraz
propozycje co do sposobu usuniêcia nieprawid³owoci stwierdzonych w wyniku kontroli.
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troli kompleksowych mo¿e nast¹piæ po zatwierdzeniu
planu pracy lub jego czêci.
§ 105
1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie  w terminie do dnia
15 marca ka¿dego roku  roczne sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
1) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoci wykrytych
w toku kontroli,
3) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê Rewizyjn¹,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych kontroli,
5) ocenê wykonania bud¿etu Miasta za rok ubieg³y oraz
wniosek w sprawie absolutorium.
3. Poza przypadkiem okrelonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna sk³ada sprawozdanie ze swej dzia³alnoci, po podjêciu stosownej uchwa³y Rady, okrelaj¹cej przedmiot
i termin z³o¿enia sprawozdania.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§ 106

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

1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarê potrzeb.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej zwo³uje jej posiedzenia, które nie s¹ objête zatwierdzonym planem pracy Komisji, w formie pisemnej.
3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, mog¹ byæ zwo³ywane z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej, a tak¿e na pisemny umotywowany wniosek:
1) Przewodnicz¹cego Rady lub te¿ pisemny wniosek:
2) nie mniej ni¿ siedmiu radnych,
3) nie mniej ni¿ trzech cz³onków Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na
jej posiedzenia:
1) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze bieg³ych lub ekspertów.
5. W przypadku wy³¹czenia jawnoci obrad w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mog¹ braæ udzia³ tylko jej
cz³onkowie.
6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ
protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich
cz³onków komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.

5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

§ 107

§ 104

Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Komisji w g³osowaniu jawnym.

§ 101
1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowi¹zany do z³o¿enia  w terminie 3 dni od daty odmowy 
pisemnego wyjanienia jej przyczyn.
2. Wyjanienia, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê na
rêce Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.
§ 102
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ na
rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli
i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê w terminie
3 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.
§ 103

1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 15 stycznia ka¿dego
roku.
2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeñ,
2) terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane
kontroli kompleksowej.
3. Rada mo¿e zatwierdziæ jedynie czêæ planu pracy Komisji Rewizyjnej; przyst¹pienie do wykonywania kon-

§ 108
Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Burmistrz.
§ 109
1. Komisja Rewizyjna mo¿e korzystaæ z porad, opinii i ekspertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakre-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1535

 3956 

sie zwi¹zanym z przedmiotem jej dzia³ania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych
rodków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania wyp³aty wynagrodzenia ze rodków komunalnych, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej przedstawia
sprawê na posiedzeniu Rady, celem podjêcia uchwa³y
zobowi¹zuj¹cej osoby zarz¹dzaj¹ce mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Miasta.
§ 110
Komisja Rewizyjna mo¿e wystêpowaæ do organów Miasta w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez
Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli
lub inne organy kontroli.
Rozdzia³ VII. Zasady dzia³ania klubów radnych
§ 111
Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryteriów
przez siebie przyjêtych.
§ 112
1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w
nim udzia³u przez co najmniej czterech radnych.
2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.
3. W zg³oszeniu podaje siê:
1) nazwê klubu,
2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
4. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania przewodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego
poinformowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 113
1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.
3. Za pracê w klubie radnym nie przys³uguj¹ diety.
§ 114
1. Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.
2. Kluby mog¹ ulegaæ wczeniejszemu rozwi¹zaniu na
mocy uchwa³ ich cz³onków, podejmowanych bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ w obecnoci co najmniej po³owy cz³onków klubu.
3. Kluby podlegaj¹ rozwi¹zaniu uchwa³¹ Rady, gdy liczba ich cz³onków spadnie poni¿ej czterech radnych.
§ 115
Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów, wybierani przez cz³onków klubu.
§ 116
1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem Gminy Miejskiej Pruszcz Gdañski.
3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocznego przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmian regulaminów.
§ 117
1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia³ania Rady.

2. Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowisko na sesji
Rady wy³¹cznie przez swych przedstawicieli.
§ 118
Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Burmistrz obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w
zakresie niezbêdnym do ich funkcjonowania.
Rozdzia³ VIII. Tryb pracy Burmistrza
§ 119
1. Burmistrz jest organem wykonawczym Miasta.
2. Burmistrz w drodze zarz¹dzenia powo³uje oraz odwo³uje swoich Zastêpców.
§ 120
Burmistrz wykonuje:
1) uchwa³y Rady,
2) jemu przypisane zadania i kompetencje,
3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie  na mocy
przepisów obowi¹zuj¹cego prawa  nale¿y do niego,
4) inne zadania okrelone ustawami i niniejszym Statutem.
§ 121
Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady.
§ 122
Komisje Rady mog¹ zapraszaæ Burmistrza na ich posiedzenie.
§ 123
Zastêpcy Burmistrza przejmuj¹ wykonywanie zadañ
i kompetencji okrelonych w § 120  § 122 w przypadku
uzyskania upowa¿nienia od Burmistrza.
Rozdzia³ IX. Gospodarka finansowa Miasta.
§ 124
1. Miasto samodzielnie prowadzi gospodarkê finansow¹
na podstawie rocznego bud¿etu Miasta.
2. Projekt bud¿etu wraz z informacj¹ o stanie mienia gminnego i objanieniami, Burmistrz przedk³ada Radzie najpóniej do 15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy i przesy³a projekt do wiadomoci Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku.
3. Bud¿et jest uchwalany do koñca roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.
W przypadku nieuchwalenia bud¿etu przed koñcem
roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy, podstaw¹ gospodarki finansowej Miasta jest projekt bud¿etu, jednak nie d³u¿ej ni¿ do 31 marca roku nastêpnego.
4. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ Miasta odpowiada Burmistrz.
5. Gospodarka finansowa jest jawna. Burmistrz niezw³ocznie og³asza uchwa³ê bud¿etow¹ i sprawozdanie z jej
wykonania w sposób zwyczajowo przyjêty w Miecie.
6. Uchwa³y organów Miasta dotycz¹ce zobowi¹zañ finansowych wskazuj¹ ród³o dochodów, z których zobowi¹zania te zostan¹ pokryte.
7. Uchwa³y, o których mowa w ust. 6 zapadaj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady.
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§ 125

1. Bud¿et Miasta uchwala siê na specjalnie w tym celu
zwo³anej sesji bud¿etowej.
2. Projekt bud¿etu przed skierowaniem go na sesjê bud¿etow¹ Rady winien byæ przedstawiony:
1) komisjom Rady,
2) mieszkañcom Miasta przez wywieszenie na tablicy
og³oszeñ w Urzêdzie.
Informacja o wywieszeniu projektu bud¿etu wymaga rozpowszechnienia w prasie lokalnej.
3. Projekt uchwa³y bud¿etowej obejmuje:
1) zestawienie tabelaryczne dochodów bud¿etu Miasta wed³ug wa¿niejszych róde³ i dzia³ów klasyfikacji,
2) zestawienie tabelaryczne wydatków w szczególnoci do dzia³ów i rozdzia³ów klasyfikacji z wyodrêbnieniem:
a) wydatków bie¿¹cych, w tym:
 wynagrodzeñ i pochodnych od wynagrodzeñ,
 dotacji,
 wydatków na obs³ugê d³ugu,
 wydatków z tytu³u udzielonych porêczeñ i gwarancji,
b) wydatków maj¹tkowych,
3) ród³a pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwy¿ki,
4) wykaz realizowanych zadañ inwestycyjnych oraz wysokoci nak³adów inwestycyjnych na poszczególne
zadania,
5) plany przychodów i wydatków jednostek prowadz¹cych dzia³alnoæ w formie gospodarki pozabud¿etowej,
6) plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej,
7) zakres i kwoty dotacji przedmiotowych,
8) wyodrêbnienie dochodów i wydatków zwi¹zanych
z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej
i innych zleconych ustawami,
9) dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumieñ
miêdzy jednostkami samorz¹du gminnego,
10) upowa¿nienie dla Burmistrza do dokonywania zmian
w bud¿ecie w zakresie okrelonym przepisami,
11) rezerwê ogóln¹ do wysokoci 1% wydatków ogó³em,
12) rezerwy celowe do wysokoci 5% wydatków ogó³em,
13) upowa¿nienie dla Burmistrza do zaci¹gania kredytów i po¿yczek krótkoterminowych na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego deficytu,
14) dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych i wydatków na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych,
15) inne postanowienia wynikaj¹ce z obowi¹zuj¹cych
przepisów.
4. Do projektu uchwa³y bud¿etowej Burmistrz do³¹cza:
1) informacjê o stanie mienia gminnego,
2) informacjê o sytuacji finansowej Miasta w zakresie
zobowi¹zañ i wierzytelnoci,
3) objanienia.
5. Porz¹dek sesji bud¿etowej winien zawieraæ nastêpuj¹ce punkty:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1) odczytanie projektu uchwa³y bud¿etowej wraz z uzasadnieniem,
2) odczytanie opinii Komisji sta³ych i wniosków radnych,
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdañsku,
4) odczytanie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii
Komisji i wniosków radnych,
5) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przeg³osowanie,
6) g³osowanie nad projektem uchwa³y bud¿etowej.
6. Bez zgody Burmistrza Rada nie mo¿e wprowadziæ w
projekcie bud¿etu miasta zmian powoduj¹cych zwiêkszenie wydatków nie znajduj¹cych pokrycia w planowanych dochodach lub zwiêkszenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia róde³ tych
dochodów.
7. Zmiany bud¿etu w ci¹gu roku bud¿etowego nie wymagaj¹ zastosowania wy¿ej przedstawionej procedury.
8. Z bud¿etu Miasta mog¹ byæ udzielane dotacje na realizacjê zadañ. Sposób i termin rozliczenia z dotacji okrela Burmistrz w umowie zawartej z uprawnionym podmiotem.
§ 126
1. Sprawozdanie z wykonania bud¿etu Miasta podlega
sprawdzeniu oraz zaopiniowaniu przez Komisjê Rewizyjn¹ przed udzieleniem Burmistrzowi absolutorium.
2. Zakres i formê informacji o przebiegu bud¿etu za I pó³rocze okrela Rada w odrêbnej uchwale.
Rozdzia³ X. Zasady dostêpu i korzystania
przez obywateli z dokumentów Rady,
Komisji i Burmistrza
§ 127
Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okrelone w
ustawach.
§ 128
Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Miasta podlegaj¹ udostêpnieniu po ich
formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
§ 129
1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji udostêpnia siê w Biurze Rady wchodz¹cego w sk³ad Urzêdu
Miasta zajmuj¹cego siê obs³ug¹ Rady, w dniach pracy
Urzêdu Miasta, w godzinach przyjmowania interesantów.
2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Burmistrza oraz Urzêdu Miasta udostêpniane s¹ u Sekretarza Miasta oraz w
Referacie Organizacyjnym Urzêdu, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.
3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 s¹ równie¿ dostêpne w wewnêtrznej sieci informatycznej Urzêdu Miasta, nie póniej ni¿ po up³ywie 14 dni po posiedzeniu Komisji lub Rady oraz w powszechnie dostêpnych zbiorach danych.
4. Dostêp do informacji publicznej jest bezp³atny z zastrze¿eniem ust. 5.
5. Je¿eli w wyniku udostêpnienia informacji publicznej na

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1535, 1536
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wniosek Urz¹d Miasta poniesie dodatkowe koszty zwi¹zane ze wskazanym we wniosku sposobem udostêpnienia lub koniecznoci¹ przekszta³cenia informacji w
formie wskazanej we wniosku, pobiera siê op³atê w
wysokoci odpowiadaj¹cej tym kosztom.
§ 130
Realizacja uprawnieñ okrelonych w § 127 do 129 mo¿e
siê odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Miasta i w asycie
pracownika Urzêdu.
§ 131
Uprawnienia okrelone w § 127 do 129 nie znajduj¹
zastosowania:
1) w przypadku wy³¹czenia  na podstawie ustaw  jawnoci.
2) gdy informacje publiczne stanowi¹ prawem chronione tajemnice,
3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu
administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi
inaczej, ni¿ art. 73 Kodeksu postêpowania administracyjnego.
Rozdzia³ XI. Pracownicy samorz¹dowi
§ 132
1. Pracownikami samorz¹dowymi, zatrudnionymi w Urzêdzie s¹ osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy
na podstawie:
1) wyboru  Burmistrz,
2) powo³ania  Zastêpcy Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik Miasta oraz Kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego
i jego Zastêpca,
3) umowy o pracê  pozostali pracownicy.
2. Ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza dokonuje Rada
w drodze uchwa³y.
3. Burmistrz jest w³aciwym do nawi¹zania stosunku pracy z pracownikami samorz¹dowymi zatrudnionymi w
ramach stosunku pracy na podstawie umowy o pracê.
4. W imieniu Rady wszelkie dokumenty zwi¹zane ze stosunkiem pracy Burmistrza, podpisuje Przewodnicz¹cy
Rady; w stosunku do Zastêpców Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika Miasta czynnoci te wykonuje Burmistrz.
Rozdzia³ XII. Postanowienia koñcowe
§ 133
W celu dokonania zmian w Statucie, Rada podejmuje
uchwa³ê, w której okreli tryb wprowadzania poprawek
do obowi¹zuj¹cego Statutu oraz powo³a Komisjê Statutow¹ do opracowania zmian Statutu.
§ 134
1. Przepisy gminne og³asza siê w drodze obwieszczeñ w
miejscach publicznych lub w inny sposób zwyczajowo przyjêty, a tak¿e przez og³oszenie w lokalnej prasie, chyba ¿e przepisy prawa stanowi¹ inaczej.
Udostêpnia siê je równie¿ w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzêdu Miasta.
2. Przepisy gminne wchodz¹ w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

Za³¹cznik Nr 2
do statutu Gminy Miejskiej
Pruszcz Gdañski
WYKAZ JEDNOSTEK
GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAÑSKI
I. Jednostki organizacyjne:
1. Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej w Pruszczu
Gdañskim  jednostka bud¿etowa sporz¹dzaj¹ca bilans.
2. Miejski Orodek Sportu i Rekreacji w Pruszczu Gdañskim  jednostka bud¿etowa sporz¹dzaj¹ca bilans.
3. Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 1 w Pruszczu
Gdañskim  jednostka bud¿etowa sporz¹dzaj¹ca bilans.
4. Zespó³ Szkó³ Nr 2 w Pruszczu Gdañskim  jednostka
bud¿etowa sporz¹dzaj¹ca bilans.
5. Zespó³ Szkó³ Nr 4 w Pruszczu Gdañskim  jednostka
bud¿etowa sporz¹dzaj¹ca bilans.
6. Szko³a Podstawowa Nr 3 w Pruszczu Gdañskim 
jednostka bud¿etowa sporz¹dzaj¹ca bilans.
7. Przedszkole Publiczne Nr 3 w Pruszczu Gdañskim 
zak³ad bud¿etowy sporz¹dzaj¹cy bilans.
II. Pozosta³e jednostki:
1. Miejski Dom Kultury w Pruszczu Gdañskim  instytucja kultury.
2. Miejska Biblioteka Publiczna w Pruszczu Gdañskim
 instytucja kultury.
III. Jednoosobowe Spó³ki Gminy:
1. Pruszczañskie Przedsiêbiorstwo Ciep³ownicze PEC
Spó³ka z o.o. w Pruszczu Gdañskim.
2. Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji WiK
Spó³ka z o.o. w Pruszczu Gdañskim.
3. Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego  ABK
Spó³ka z o.o. w Pruszczu Gdañskim.

1536
UCHWA£A Nr XI/79/2003 r.
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 25 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków dla miasta
Pruszcz Gdañski do roku 2015.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806) w zwi¹zku z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. z 2001 r.
Nr 72, poz. 747 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984) Rada Miasta uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Wieloletni program zaopatrzenia w wodê
i odprowadzania cieków dla miasta Pruszcz Gdañski do
roku 2015, stanowi¹cy za³¹cznik* do niniejszej uchwa³y.

§ 135
W sprawach nieuregulowanych w Statucie, stosuje siê
przepisy ustaw szczegó³owych.

* Za³¹cznika nie publikuje siê, dostêpny do wgl¹du w Urzêdzie
Miasta Pruszcz Gdañski.
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Poz. 1536, 1537
§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Pruszcza Gdañskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Wasilewski

1537
UCHWA£A Nr XI/85/2003
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 25 czerwca 2003 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez
osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miejskiej
Pruszcz Gdañski.
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, Nr 253, poz. 1271, i Nr 214,
poz. 1806) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 67,
poz. 329, Nr 106, poz. 496, 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 113, poz. 984, Nr 141,
poz. 1185, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65) Rada
Miasta uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê szczegó³owe zasady udzielania i rozliczania
dotacji z bud¿etu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdañski dla
niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby
prawne i fizyczne, stanowi¹ce za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.
§2
Burmistrz Pruszcza Gdañskiego ustali w drodze zarz¹dzenia jednolite formularze druków wniosku o przekazanie dotacji oraz jej rozliczenia.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Wasilewski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XI/85/2003
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 25 czerwca 2003 r.

Szczegó³owe zasady udzielania
i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli
prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdañski
I. Postanowienia ogólne
1. Osoby prawne i fizyczne prowadz¹ce niepubliczne
przedszkola na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdañski otrzymuj¹ z bud¿etu miasta dotacjê.
2. Dotacja przeznaczona jest na dzia³alnoæ dydaktyczno
 wychowawcz¹.
3. Dotacji udziela siê na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadz¹cej przedszkole niepubliczne.
Wniosek powinien zawieraæ:
a) numer i datê wpisu do ewidencji szkó³ i placówek
niepublicznych,
b) planowan¹ liczbê uczniów,
c) zobowi¹zanie do informowania o zmianie liczby
uczniów uczêszczaj¹cych do przedszkola,
4. Wniosek powinien byæ przedstawiony Gminie Miejskiej
Pruszcz Gdañski (z³o¿ony w Referacie Spraw Spo³ecznych), zwanej dalej organem dotuj¹cym nie póniej ni¿
do 30 wrzenia roku poprzedzaj¹cego rok udzielenia
dotacji.
5. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli przys³uguje na
ka¿de dziecko zamieszka³e na terenie miasta Pruszcz
Gdañski w wysokoci 75% ustalonych w bud¿ecie miasta wydatków bie¿¹cych ponoszonych w przedszkolach publicznych, w przeliczeniu na jednego ucznia pomniejszonych o dochody w³asne przedszkoli.
II. Tryb postêpowania
1. Dotacjê przekazuje siê w miesiêcznych ratach do
10 dnia ka¿dego miesi¹ca na wskazany rachunek bankowy prowadz¹cego przedszkole niepubliczne.
2. Do 5 dnia ka¿dego miesi¹ca prowadz¹cy przedszkole
niepubliczne przedk³ada w Urzêdzie Miasta Pruszcz
Gdañski (w Referacie Spraw Spo³ecznych) informacjê
o liczbie dzieci zapisanych na dany miesi¹c.
3. Dotacja przys³uguje równie¿ w czasie przerwy wakacyjnej. Dotacjê na ten okres oblicza siê, a tak¿e dokonuje jej rozliczenia na podstawie redniej liczby dzieci
uczêszczaj¹cych do przedszkola w miesi¹cach od stycznia do czerwca.
4. Dotacjê na kolejny miesi¹c koryguje siê do liczby dzieci faktycznie uczêszczaj¹cych w miesi¹cu poprzednim.
III. Sposób rozliczania dotacji
1. Prowadz¹cy przedszkole niepubliczne rozlicza otrzymane rodki do 5 dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym otrzyma³ dotacjê.
2. Brak rozliczenia dotacji, o którym mowa w pkt 1 wstrzymuje przekazanie rodków na nastêpny okres.
3. Ostateczne rozliczenie udzielonych dotacji za okres
roczny organ prowadz¹cy sk³ada w terminie do
10 stycznia roku nastêpnego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1537, 1538, 1539

 3960 

4. Organowi dotuj¹cemu przys³uguje prawo kontroli wykorzystania dotacji.

1538
UCHWA£A Nr XI/88/2003
Rady Miasta Pruszcz Gdañski
z dnia 25 czerwca 2003 r.
w sprawie okrelenia liczby punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem
piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y dla miasta Pruszcz Gdañski.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; z 2002 Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113,
poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806) w zwi¹zku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r.
o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167,
poz. 1372 oraz z 2001 r. Dz. U. Nr 128, poz. 1401) Rada
Miasta uchwala, co nastêpuje:
§1
Liczbê punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych
powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y ustala siê dla
miasta Pruszcz Gdañski na 35 (trzydzieci piêæ).
§2
Traci moc uchwa³a Nr XXX/236/2001 r. Rady Miasta
Pruszcz Gdañski z dnia 21 lutego 2001 r. w sprawie okrelenia liczby punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych
powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y dla miasta
Pruszcz Gdañski.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
J. Wasilewski

1539
OBWIESZCZENIE
Komisarza Wyborczego w S³upsku
z dnia 14 lipca 2003 r.
Na podstawie art. 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z 1998r. z póniejszymi zmianami) Komisarz Wyborczy w S³upsku podaje do publicznej wiadomoci wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy Damnica w okrêgu wyborczym
nr 8 przeprowadzonych w dniu 13 lipca 2003 r.

2. Wybierano 1 radnego sporód 3 kandydatów zg³oszonych na 3 listach kandydatów.
3. Wybrano 1 radnego.
4. Uprawnionych do g³osowania by³o 236 osób.
5. W wyborach wziê³o udzia³ (osoby, którym wydano karty
do g³osowania) 118 osoby, to jest 50,00% uprawnionych.
6. Ogólna liczba g³osów oddanych w wyborach 118.
7. G³osów wa¿nych oddano 115, to jest 97,46 % ogólnej
liczby g³osów oddanych.
8. G³osów niewa¿nych oddano 3, to jest 2,54 % ogólnej
liczby g³osów oddanych.
9. G³osowanie przeprowadzono w 1 obwodzie g³osowania.
Wyniki
wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy Damnica
I. Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy Damnica przeprowadzono w okrêgu wyborczym nr 8, w którym wybierano 1 radnego.
Liczba uprawnionych do g³osowania wynosi³a 236.
W g³osowaniu wziê³o udzia³ 118 wyborców, którym wydano karty do g³osowania, co stanowi 50,00 % uprawnionych do g³osowania.
II. Wyniki wyborów w poszczególnych okrêgach wyborczych s¹ nastêpuj¹ce:
Okrêg wyborczy nr 8, w którym wybierano 1 radnego
A. Wybory odby³y siê.
B. G³osowanie przeprowadzono.
C. Ogólna liczba g³osów oddanych
118
D. G³osów wa¿nych oddano
115
E. Radnym zosta³ wybrany:
z listy nr 1 Komitet Wyborczy Wyborców Przyjazna
D³oñ
1) OSIÑSKA URSZULA MARIA
F. W okrêgu wszystkie mandaty zosta³y obsadzone.
Komisarz Wyborczy w S³upsku
A. Jastrzêbski

1540
OBWIESZCZENIE
Komisarza Wyborczego w S³upsku
z dnia 14 lipca 2003 r.
Na podstawie art. 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. 
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 160,
poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971
i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 127,
poz. 1087 i Nr 214, poz. 1806) Komisarz Wyborczy w S³upsku podaje do publicznej wiadomoci wyniki wyborów
uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy Borzytuchom w okrêgach wyborczych Nr 3 i Nr 7 przeprowadzonych w dniu
13 lipca 2003 r.

Dane ogólne dotycz¹ce wyborów
uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy Damnica

Dane ogólne dotycz¹ce wyborów
uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy Borzytuchom

1. Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy Damnica przeprowadzono w okrêgu wyborczym nr 8.

1. Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy Borzytuchom
przeprowadzono w okrêgach wyborczych Nr 3 i Nr 7.
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2. Wybierano 2 radnych sporód 4 kandydatów zg³oszonych na 4 listach kandydatów.
3. Wybrano 2 radnych.
4. Uprawnionych do g³osowania by³o 563 osób.
5. W wyborach wziê³o udzia³ (osoby, którym wydano karty do g³osowania) 193 osoby, to jest 34,28% uprawnionych.
6. Ogólna liczba g³osów oddanych w wyborach  193.
7. G³osów wa¿nych oddano 188, to jest 97,41% ogólnej
liczby g³osów oddanych.
8. G³osów niewa¿nych oddano 5, to jest 2,59% ogólnej
liczby g³osów oddanych.
9. G³osowanie przeprowadzono w 2 obwodach g³osowania.
Wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych
do Rady Gminy Borzytuchom
I. Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy Borzytuchom
przeprowadzono w okrêgach wyborczych Nr 3 i Nr 7,
w którym wybierano ³¹cznie 2 radnych.
Liczba uprawnionych do g³osowania wynosi³a 563.
W g³osowaniu wziê³o udzia³ 193 wyborców, którym wydano karty do g³osowania, co stanowi 34,28% uprawnionych do g³osowania.
II. Wyniki wyborów w poszczególnych okrêgach wyborczych s¹ nastêpuj¹ce:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Okrêg wyborczy Nr 3,
w którym wybierano 1 radnego

A. Wybory odby³y siê.
B. G³osowanie przeprowadzono.
C. Ogólna liczba g³osów oddanych 123.
D. G³osów wa¿nych oddano 120.
E. Radnym zosta³ wybrany:
z listy nr 2 Komitet Wyborczy Wyborców D¹brówka
2003
1) JE¯ TADEUSZ
F. W okrêgu wszystkie mandaty zosta³y obsadzone.
Okrêg wyborczy Nr 7,
w którym wybierano 1 radnego
A. Wybory odby³y siê.
B. G³osowanie przeprowadzono.
C. Ogólna liczba g³osów oddanych 70.
D. G³osów wa¿nych oddano 68.
E. Radn¹ zosta³a wybrana:
z listy nr 2 Komitet Wyborczy Wyborców Samorz¹d
Osieki
1) BYCZKOWSKA BARBARA ANIELA
F. W okrêgu wszystkie mandaty zosta³y obsadzone.
Komisarz Wyborczy w S³upsku
A. Jastrzêbski
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