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1581
UCHWA£A Nr II/14/02
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania cieków na terenie Gminy Borzytuchom.
Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzeniu cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) oraz art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy
uchwala, co nastepuje:
§1
Uchwala siê regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków na terenie Gminy Borzytuchom jak w za³¹czniku do uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
I. Sa³ak
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr II/14/02
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 9 grudnia 2002 r.
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA CIEKÓW NA TERENIE
GMINY BORZYTUCHOM
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1
Celem niniejszego regulaminu jest:
1) okrelenie praw i obowi¹zków Zak³adu Us³ug Wodnych
dla Potrzeb Rolnictwa w S³upsku ul.Szczeciñska 86 76200 S³upsk oraz odbiorców us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych wiadczonych przez ten Zak³ad, wynikaj¹cych z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodê i odprowadzeniu cieków (Dz. U.
Nr 72, poz. 747) oraz przepisów wykonawczych tej
ustawy,
2) ustanowienie warunków przy³¹czenia do sieci, zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy,
3) udostêpnienie wszystkim potencjalnym odbiorcom
us³ug informacji o mo¿liwociach dostêpu i warunkach
przy³¹czenia do sieci,
4) udostêpnienie istniej¹cym i przysz³ym odbiorcom informacji nt. wzajemnych praw i obowi¹zków Zak³adów
wodoci¹gowo- kanalizacyjnych i odbiorców us³ug.

ROZDZIA£ II
Minimalny poziom us³ug wiadczonych
przez Zak³ad Us³ug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa
w S³upsku
§2
Zak³ad Us³ug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w S³upsku zgodnie z przepisami ustawy
ma obowi¹zek zapewniæ:
1) zdolnoæ posiadanych urz¹dzeñ wodoci¹gowych
i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganych ilociach oraz dostaw wody i odprowadzania cieków w sposób ci¹g³y i niezawodny, a tak¿e zapewniæ nale¿yt¹ jakoæ dostarczanej wody i odprowadzanych cieków,
2) spe³nienie wymagañ w zakresie jakoci us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych, okrelonych w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w
wodê i zbiorowego odprowadzania cieków,
3) spe³nienie warunków wprowadzania ograniczeñ
dostarczania wody w przypadku wyst¹pienia jej niedoboru, okrelonych w zezwoleniu, o którym mowa
w pkt 2.
§3
Odbiorcy us³ug zobowi¹zani s¹ do korzystania z zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków w sposób
zgodny z przepisami ustawy i nie powoduj¹cy pogorszenia jakoci us³ug wiadczonych przez Zak³ady wodoci¹gowo-kanalizacyjne oraz nie utrudniaj¹cy dzia³alnoci
Zak³adu, a w szczególnoci do:
1) u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób eliminuj¹cy mo¿liwoæ wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na skutek cofniêcia siê wody z instalacji
wodoci¹gowej powrotu ciep³ej wody lub wody z
instalacji centralnego ogrzewania,
2) zabezpieczenia przed dostêpem osób nie uprawnionych do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest
wodomierz,
3) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie
powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
4) umo¿liwienia upowa¿nionym przedstawicielom Zak³ad Us³ug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w S³upsku wstêpu na teren nieruchomoci i do pomieszczeñ w celach okrelonych przepisami ustawy oraz
niniejszego regulaminu,
5) poinformowania Zak³adu o w³asnych ujêciach wody,
w celu prawid³owego ustalenia op³at za odprowadzenie cieków,
6) wykorzystania wody z sieci wodoci¹gowej i przy³¹cza kanalizacyjnego, wy³¹cznie w celach okrelonych
w warunkach przy³¹czenia do sieci.
ROZDZIA£ III
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów
z odbiorcami us³ug
§4
Warunki i tryb zawierania umów o zaopatrzenie w wodê
i odprowadzenie cieków okrelaj¹ przepisy art. 6 ustawy.
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Dostarczenie wody lub odprowadzanie cieków odbywa siê na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodê lub
odprowadzenie cieków zawartej miêdzy Zak³adem, a
odbiorc¹ us³ug.

nicy wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym, a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania,
5) mo¿liwe jest przerwanie dostarczania wody do lokalu
bez zak³óceñ dostaw wody w pozosta³ych lokalach.

§6

§ 11

§5

Zak³ad jest zobowi¹zany do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzenie cieków z osob¹, której nieruchomoæ zosta³a przy³¹czona do sieci i która
wyst¹pi³a z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.
§7
1. Umowa, o której mowa w § 5 zawiera w szczególnoci
postanowienia dotycz¹ce:
1) iloci i jakoci wiadczonych us³ug wodoci¹gowych
lub kanalizacyjnych oraz warunków ich wiadczenia,
2) sposobów i terminów wzajemnych rozliczeñ,
3) praw obowi¹zków stron umowy,
4) procedur i warunków kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
5) dokumentów upowa¿niaj¹cych do wstêpu na teren
nieruchomoci i do pomieszczeñ odbiorcy us³ug,
6) ustaleñ zawartych w zezwoleniu, o którym mowa w
art. 18 ustawy,
7) okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoci stron za niedotrzymanie warunków umowy,
w tym warunków wypowiedzenia.
2. Dokumenty o których mowa w ust. 1 pkt 5 stanowi¹
delegacja i upowa¿nienie podpisane przez kierownika
Zak³adu okrelaj¹ce czynnoci, których wykonanie
wymaga wstêpu na teren nieruchomoci us³ug, w
szczególnoci obejmuj¹ce:dokonanie odczytu i sprawdzenia prawid³owoci dzia³ania urz¹dzenia pomiarowego i wodomierza g³ównego lub wodomierzy w lokalach, wykonanie prac konserwacyjno-remontowych
oraz kontrolê korzystania z us³ug zgodnie z umow¹.
§8
Umowa, o której mowa w § 5, mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada tytu³ prawny do korzystania z obiektu
budowlanego,do którego ma byæ dostarczana woda lub
z którego maj¹ byæ odprowadzane cieki albo z osob¹
korzystaj¹c¹ z nieruchomoci o nieuregulowanym stanie
prawnym.
§9
Je¿eli nieruchomoæ jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, umowa, o której mowa w § 4 zawierana
jest z w³acicielem budynku lub z zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej.
§ 10
Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego Zak³ad zawiera umowy z korzystaj¹cymi z lokali osobami, o których mowa w 8 i 9, je¿eli:
1) we wszystkich lokalach s¹ zainstalowane wodomierze w sposób uzgodniony z Zak³adem,
2) zainstalowane wodomierze spe³niaj¹ wymagania
Polskich Norm oraz wymagania uzgodnione z Zak³adem odnonie ich typu,
3) mo¿liwy jest odczyt wskazañ wodomierzy,
4) wnioskodawca i Zak³ad ustali sposób rozliczeñ ró¿-

Zak³ad mo¿e wyraziæ zgodê na zawarcie umów z korzystaj¹cymi z lokali osobami, o których mowa w § 8 i 9
równie¿ w przypadku gdy nie s¹ spe³nione warunki, o
których mowa w § 10.
§ 12
Podpisanie umowy o dostarczenie wody i odprowadzenie cieków nastêpuje po podpisaniu przez strony
protoko³ów z prób i odbiorów prac budowlano-monta¿owych wykonanych w zwi¹zku z przy³¹czeniem do sieci.
§ 13
Treæ umowy o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie cieków nie mo¿e ograniczaæ praw i obowi¹zków
stron, wynikaj¹cych z przepisów ustawy, z przepisów
wykonawczych do ustawy oraz z niniejszego regulaminu.
§ 14
W przypadku zmiany odbiorcy us³ug nastêpuje wyganiêcie umowy zawartej z dotychczasowym odbiorc¹.
§ 15
Taryfowe ceny i stawki op³at jako okrelane, zgodnie z
przepisami ustawy przez Zak³ad i zatwierdzane uchwa³¹
rady gminy, nie podlegaj¹ ustaleniu w oparciu o umowê
o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie cieków.
§ 16
Integraln¹ czêci¹ umowy o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie cieków stanowi za³¹cznik sk³adny przez
odbiorcê us³ug przy zawieraniu umowy i aktualizowany
ka¿dorazowo po zmianie warunków korzystania z us³ug,
okrelaj¹cy charakterystykê zu¿ycia wody oraz rodzaj,
iloæ, a w przypadku przemys³owych odbiorców us³ug,
równie¿ jakoæ odprowadzanych cieków.
ROZDZIA£ IV
Sposób rozliczeñ w oparciu
o ceny i stawki op³at ustalone w taryfach
§ 17
Podstawowe zasady rozliczeñ aa zaopatrzenie w wodê
i zbiorowym zaopatrzeniu cieków stanowi¹, ¿e:
1) rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzenie cieków s¹ prowadzone przez
Zak³ad z odbiorcami us³ug na podstawie okrelonych w taryfach cen i stawek op³at oraz iloci dostarczonej wody i odprowadzonych cieków,
2) iloæ wody dostarczonej do nieruchomoci ustala
siê na podstawie wskazania wodomierza g³ównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciêtne normy zu¿ycia wody, ustalone na podstawie rozporz¹dzenia o którym mowa w art. 27 ustawy,
3) iloæ odprowadzanych cieków ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych,
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4) w razie braku urz¹dzeñ pomiarowych iloæ odprowadzanych cieków ustala siê na podstawie umowy jako
równ¹ iloæ wody pobranej lub okrelonej w umowie,
5) w rozliczeniach odprowadzanych cieków, iloæ bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie w
przypadkach, gdy wielkoæ jej zu¿ycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy us³ug,
6) je¿eli odprowadzaj¹cym cieki jest zak³ad produkcyjny nie posiadaj¹cy urz¹dzeñ pomiarowych, iloæ odprowadzanych cieków ustala siê w umowie miêdzy
dostawc¹, a odbiorc¹ cieków z uwzglêdnieniem udokumentowanej iloci bezpowrotnie zu¿ytej wody do
celów produkcyjnych i technologicznych.
§ 18
Zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia, o którym mowa
w art. 27 ustawy:
1) odbiorca us³ug dokonuje zap³aty za dostarczon¹
wodê i odprowadzone cieki w terminie 7 dni od daty
dostarczenia rachunku,
2) zg³oszenie przez odbiorcê us³ug zastrze¿eñ do wysokoci rachunku nie wstrzymuje jego zap³aty,
3) w przypadku stwierdzenia nadp³aty, zostanie ona
zaliczona na poczet przysz³ych nale¿noci, a na ¿¹danie odbiorcy us³ug jej zwrot nastêpuje w ci¹gu
14 dni od daty z³o¿enia wniosku w tej sprawie.
ROZDZIA£ V
Warunki przy³¹czenia do sieci
§ 19
Zakres budowy urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych realizowanej i finansowanej przez Zak³ad Us³ug
Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w S³upsku oraz przez
osobê ubiegaj¹c¹ siê o przy³¹czenie nieruchomoci do
sieci okrelaj¹ przepisy ustawy, stanowi¹c:
1) realizacjê budowy przy³¹czy do sieci oraz studni
wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do
lokalizacji wodomierza g³ównego i urz¹dzenia pomiarowego zapewnia na koszt w³asny osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci,
2) koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza g³ównego pokrywa Zak³ad, a urz¹dzenia pomiarowego
odbiorca us³ug.
§ 20
1. W przypadkach, gdy plany inwestycyjne w³acicieli lub
zarz¹dców nieruchomoci wyprzedzaj¹ plan inwestycyjny Zak³adu, mog¹ oni wybudowaæ na w³asny koszt,
w porozumieniu z Zak³adem i gmin¹, urz¹dzenia wodoci¹gowe i kanalizacyjne niezbêdne do korzystania z
us³ug.
2. Urz¹dzenia, o których mowa w ust. 1 podlegaj¹ przekazaniu gminie na zasadach okrelonych w art. 31 ustawy.
§ 21
Przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej nastêpuje na podstawie umowy o przy³¹czenie i po spe³nieniu technicznych warunków przy³¹czenia, okrelonych
przez Zak³ad, zwanych dalej warunkami przy³¹czenia.
§ 22
1. Z wnioskiem o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej

i kanalizacyjnej mo¿e wystêpowaæ osoba, posiadaj¹ca tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, która
ma byæ przy³¹czona do sieci.
2. Osoba, o której mowa w ust. 1 sk³ada w Zak³adzie
wniosek o okrelenie warunków przy³¹czenia.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2 ustala Zak³ad.
§ 23
1. Wniosek o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) oznaczenie wnioskodawcy
2) okrelenie:
a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
b) charakterystki zu¿ycia wody,
c) rodzaju i iloci, a w przypadku przemys³owych odbiorców us³ug równie¿ jakoci odprowadzanych
cieków,
d) przeznaczenia wody,
3) informacje okrelaj¹ce charakterystykê techniczn¹
obiektu, do którego bêdzie dostarczana woda, a w
szczególnoci:
a) powierzchniê u¿ytkow¹ i rodzaj lokali (mieszkalne,
u¿ytkowe ) w budynkach zasilanych w wodê,
b) wyposa¿enie lokali i obiektów w urz¹dzenia zu¿ywaj¹ce wodê i odprowadzaj¹ce cieki,
4) proponowany termin rozpoczêcia poboru wody.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie do sieci powinna za³¹czyæ:
1) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, której dotyczy wniosek,
2) mapê sytuacyjn¹, okrelaj¹c¹ usytuowanie nieruchomoci, o której mowa w ust. 1, wzglêdem istniej¹cej
sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz innych
obiektów i urz¹dzeñ uzbrojenia terenu.
§ 24
1. Zak³ad Us³ug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w S³upsku okrela warunki przy³¹czenia i przekazuje wnioskodawcy w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia z³o¿enia wniosku, o którym mowa w § 17.
2. Warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne dwa lata od dnia ich
okrelenia.
3. Warunki przy³¹czenia powinny okrelaæ w szczególnoci:
1) miejsca i sposób przy³¹czenia sieci wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy,
2) przyp³yw obliczeniowy wody lub urz¹dzenia sanitarne i techniczne, w których zu¿ywana jest woda
i odprowadzane cieki,
3) wymagania dotycz¹ce:
a) miejsca zainstalowania wodomierza g³ównego
b) miejsca zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego,
c) jakoci odprowadzanych cieków,
4) termin wa¿noci warunków przy³¹czenia.
ROZDZIA£ VI
Mo¿liwoci dostêpu
do us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych
§ 25
Potencjalni odbiorcy us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych mog¹ uzyskaæ informacje dotycz¹ce dostêpnoci
tych us³ug:
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1) w urzêdach gmin, które udostêpniaj¹ nieodp³atnie
wgl¹d:
a) w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
b) w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
c) w regulamin wiadczenia us³ug,
d) w warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie
zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków,
2) w Zak³adzie udostêpnia siê nieodp³atnie:
a) wgl¹d w wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,
b) w plany inwestycyjne,
c) w regulamin wiadczenia us³ug.
ROZDZIA£ VII
Sposób postêpowania w przypadku
niedotrzymania ci¹g³oci us³ug i odpowiednich
parametrów dostarczanej wody i odprowadzanych
cieków, a w szczególnoci sposoby za³atwiania
reklamacji i wymiany informacji
§ 26
1. Zak³ad Us³ug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w S³upsku jest zobowi¹zany do udzielania odbiorcom us³ug
informacji dotycz¹cych wystêpuj¹cych zak³óceñ zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków oraz awarii
urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
cieków mo¿e nast¹piæ bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy wystêpuj¹ warunki stwarzaj¹ce zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia i rodowiska lub uniemo¿liwiaj¹ce wiadczenia us³ug, w szczególnoci gdy:
1) z powodu awarii nie ma mo¿liwoci prowadzenia
zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania cieków,
2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezporednie
zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia lub rodowiska,
3) o wstrzymaniu zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków, o którym mowa w ust. 2 Zak³ad niezw³ocznie informuje odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 27
Je¿eli strony nie ustali³y w umowie o zaopatrzenie w
wodê i odprowadzanie cieków inaczej, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wymagania w zakresie udzielania informacji
i odpowiedzi, w zwi¹zku z niedotrzymaniem ci¹g³oci
us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej wody
i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej cieków:
1) udzielenie informacji na ¿¹danie odbiorców nastêpuje w ci¹gu:
a) 12 godzin  na telefoniczne ¿¹danie okrelenia przewidywanych przerw i zak³óceñ w wiadczeniu us³ug,
terminu usuniêcia przerw i zak³óceñ w wiadczeniu
us³ug,
b) 7 dni  na pisemne ¿¹danie usuniêcia przerw i zak³óceñ o których mowa w pkt a,
c) 14 dni  na pisemne i telefoniczne skargi i za¿alenia,
wymagaj¹ce przeprowadzenia postêpowania wyjaniaj¹cego.
§ 28
Zak³ad Us³ug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w S³up-
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sku zobowi¹zane jest do zawiadomienia odbiorców us³ug
o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodê i odprowadzanie cieków z wyprzedzeniem umo¿liwiaj¹cym dostosowanie instalacji do nowych
warunków, nie krótszym ni¿ 12 miesiêcy.
§ 29
1. Odbiorca us³ug ma prawo zg³aszania reklamacji dotycz¹cych iloci i jakoci wiadczonych us³ug oraz wysokoci op³at za us³ugi.
2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone s¹ na
pimie osobicie przez zainteresowanego w siedzibie
Zak³adu, listem poleconym lub za pomoc¹ poczty elektronicznej i rozpatrywane s¹ przez dyrekcjê Zak³adu.
3. Zak³ad Us³ug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w S³upsku zobowi¹zany jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie za³atwienia reklamacji w terminie
14 dni od daty wp³ywu.

1582
UCHWA£A Nr V/37/03
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 18 marca 2003 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Borzytuchom.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2, art. 40
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.)
i § 28 Statutu Gminy Borzytuchom Rada Gminy uchwala,
co nastêpuje:
§1
W za³¹czniku Nr 2 do Statutu Gminy Borzytuchom Wykaz jednostek organizacyjnych podporz¹dkowanych Radzie Gminy skrela siê pkt 7.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 31 marca 2003 r. po
uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
I. Sa³ak

1583
UCHWA£A Nr I/3/03
Rady Gminy Stary Dzierzgoñ
z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie ustalenia bud¿etu gminy na rok 2003.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z pón. zm.) art. 122 i art. 128 ust 2 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 155, poz. 1014 z 1998 r z pón. zm.) art. 3,4 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego w latach 1999-2003 (Dz. U. Nr 150
poz. 983 z pón. zm.) Rada Gminy Stary Dzierzgoñ uchwala, co nastêpuje:
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§1

§9

Ustala siê dochody bud¿etu Gminy Stary Dzierzgoñ w
wysokoci z³otych 6.061.934 zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 1*
do niniejszej uchwa³y.

Ustala siê dochody w wysokoci z³otych 499.180,00
na realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych jednostce samorz¹du terytorialnego ustawami.

§2
Ustala siê wydatki bud¿etu Gminy Stary Dzierzgoñ w
wysokoci z³otych 5.802.636,00 zgodnie z Za³¹cznikiem
Nr 2* do niniejszej uchwa³y.
1. Wyodrêbnia siê wydatki bie¿¹ce w wysokoci z³otych
5.531.977,00 w tym:
 Wynagrodzenia z³otych
2.450.077,00
 Pochodne od wynagrodzeñ z³otych
533.887,00
 Dotacje dla jednostek organizacyjnych wysokoci
z³otych
317.610,00
 Dotacje dla instytucji kultury w wysokoci z³otych
155.144,00
 Wydatki na obs³ugê d³ugu jednostki w wysokoci
z³otych
48.000,00
2. Wyodrêbnia siê wydatki maj¹tkowe w wysokoci z³otych 270.659,00 zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 3* do niniejszej uchwa³y.

§ 10
Ustala siê wydatki w wysokoci z³otych 499.180,00
zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych jednostce Samorz¹du Terytorialnego ustawami.
§ 11
Ustala siê prognozê d³ugu zgodnie z Za³¹cznikiem
Nr 10* do niniejszej uchwa³y.
§ 12
Upowa¿nia siê Wójta Gminy Stary Dzierzgoñ do zaci¹gania kredytów i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w
ci¹gu roku bud¿etowego deficytu bud¿etowego jednostki Samorz¹du Terytorialnego w wysokoci 100.000,00 z³otych.

§3

§ 13

Ustala siê plan przychodów zak³adu bud¿etowego
Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Starym
Dzierzganiu w wysokoci z³otych 1.408.585,00 oraz plan
wydatków tego zak³adu w wysokoci z³otych 1.410.555,00
zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 4* do niniejszej uchwa³y.

Upowa¿nia siê Wójta Gminy Stary Dzierzgoñ do dokonywania zmian w bud¿ecie w zakresie:
 dokonywania zmian w planie wydatków z wy³¹czeniem przeniesieñ wydatków miêdzy dzia³ami.

§4

Ustala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych w wysokoci z³otych
40.000,00.

Ustala siê plan przychodów rodka specjalnego (do¿ywianie w szko³ach) w wysokoci z³otych 105.800,00 oraz
plan wydatków tego rodka w wysokoci z³otych 105.800,00
zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 5* do niniejszej uchwa³y.
§5
Ustala siê plan przychodów funduszu celowego Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoci z³otych 4.700,00 oraz plan wydatków
tego¿ funduszu w wysokoci z³otych 6.700,00 zgodnie z
Za³¹cznikiem Nr 6* do niniejszej uchwa³y.
§6
Ustala siê dotacje przedmiotow¹ dla Gminnego Zak³adu
Gospodarki Komunalnej w wysokoci z³otych 317.610,00
zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 7* w tym dotacje:
 do kosztów poniesionych na wyprodukowanie wody
i utrzymanie oczyszczalni cieków z³otych 171.930,00,
 do centralnego ogrzewania, oraz kosztów eksploatacji budynków mieszkalnych z³otych 145.680,00.
§7
Ustala siê dotacjê dla instytucji kultury w wysokoci
z³otych 155.144,00 zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 8* do niniejszej uchwa³y.
§8

§ 14

§ 15
Ustala siê wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w
programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w wysokoci z³otych 40.000,00.
§ 16
Ustala siê rezerwê ogóln¹ w wysokoci z³otych 10.000,00.
§ 17
Uchyla siê limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ustalone Za³¹cznikiem Nr 7* do Uchwa³y Rady
Gminy Stary Dzierzgoñ Nr V/23/02 z dnia 2002-08-30.
Ustala siê limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 11* do niniejszej
uchwa³y.
§ 18
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Gida

Nadwy¿kê bud¿etow¹ w kwocie 259.298,00 z³otych przeznacza siê na sp³atê zaci¹gniêtych wczeniej kredytów
zgodnie z Za³¹cznikiem Nr 9* do niniejszej uchwa³y.

* Za³¹czników Nr 1-11 nie publikuje siê.
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UCHWA£A Nr II/9/03
Rady Gminy Stary Dzierzgoñ
z dnia 28 marca 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³ki nr 5/1 w obrêbie Porzecze.
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. Nr 15 poz. 139
z 1999 r., ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j. t. Dz. U. Nr 142
poz. 1591 z 2001 r., ze zm.) Rada Gminy Stary Dzierzgoñ
uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cy teren dzia³ki nr 5/1 po³o¿ony w
obrêbie geodezyjnym Porzecze, zaznaczony na za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Przedmiotem ustaleñ planu jest teren dzia³alnoci gospodarczej oznaczony symbolem GG, na którym dopuszcza siê mo¿liwoæ eksploatacji kruszyw oraz zabudowê
mieszkaniow¹.
§3
Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek nr 1 w skali 1:5000,
który stanowi za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§4
Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia, o których
mowa w § 1, § 2, § 3 uchwa³y, o ile z treci przepisu nie
wynika inaczej;
2) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
nr II/9/03 Rady Gminy Stary Dzierzgoñ z dnia 28. marca 2003 r.;
3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunki wymienione w § 3 uchwa³y;
4) terenach, z podaniem ich numeru i symbolu  nale¿y
przez to rozumieæ tereny oznaczone takim samym numerem i symbolem na rysunku planu;
5) dopuszczeniu  nale¿y przez to rozumieæ zgodnoæ z
planem w szczególnych przypadkach, w zakresie nie
koliduj¹cym z ustaleniami planu, przy spe³nieniu warunków wymienionych w przepisach szczegó³owych.
§5
Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci, która wynosi 0%.
Rozdzia³ 2
Przepisy szczegó³owe
§6
Na planowanym terenie obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady uzbrojenia w infrastrukturê techniczn¹:
1) w zakresie zaopatrzenia w wodê: do czasu realizacji
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wodoci¹gu wiejskiego mo¿liwe jest rozwi¹zanie indywidualne, stosownie do potrzeb;
2) w zakresie gospodarki ciekami sanitarnymi:
a) mo¿liwe s¹ rozwi¹zania indywidualne, np. w postaci szczelnych zbiorników do gromadzenia nieczystoci p³ynnych, z udokumentowaniem wywozu cieków do oczyszczalni,
b) ze wzglêdu na znaczne oddalenie od najbli¿szych
skupisk zabudowy wiejskiej nie ma podstawy do
planowania kanalizacji sanitarnej w omawianym rejonie;
3) w zakresie zasilania w energiê elektryczn¹:  planowany teren nale¿y pod³¹czy do najbli¿szych urz¹dzeñ elektroenergetycznych obs³uguj¹cych pobliskie wsie i kolonie zabudowy;
4) w zakresie odprowadzenia wód opadowych:
a) z uwagi na ma³¹ skalê oraz indywidualny charakter
inwestycji nie wymaga siê realizacji systemu odwadniaj¹cego,
b) odprowadzenie wód opadowych w przypadku dzia³alnoci gospodarczej a tak¿e z parkingu okrelonego w § 8, pkt 2, lit. e nie mo¿e odbywaæ siê bezporednio do rzeki Dzierzgonki, bez uprzedniego
oczyszczenia w stopniu przewidzianym w przepisach
szczególnych;
5) w zakresie zasilania w ciep³o:
a) na terenach objêtych niniejszym planem nie maj¹
zastosowania systemy centralnego zaopatrzenia w
energiê ciepln¹; mo¿liwe jest stosowanie indywidualnych róde³ ciep³a,
b) preferowane jest ogrzewanie budynków z ekologicznych, niskoemisyjnych róde³ ciep³a;
6) w zakresie gospodarowania odpadami:
a) odpady nale¿y gromadziæ w sposób umo¿liwiaj¹cy
ich okresowe wywo¿enie na sk³adowisko odpadów,
z uwzglêdnieniem mo¿liwoci selektywnego zbierania odpadów, w nawi¹zaniu do stosowanej przez
gminê praktyki unieszkodliwiania odpadów oraz
zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami,
b) w przypadku wytwarzania odpadów innych ni¿ komunalne, powstaj¹cych w wyniku prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, na inwestorze mog¹ ci¹¿yæ
dodatkowe obowi¹zki wynikaj¹ce z Ustawy o odpadach, stosownie do iloci i rodzaju odpadów,
c) w warunkach gospodarowania odpadami nale¿y
równie¿ uwzglêdniæ fakt, ¿e fragment terenu objêtego niniejszym planem znajduje siê na obszarze o
wysokim stopniu zagro¿enia u¿ytkowego poziomu
wodononego wód podziemnych,
d) gospodarka odpadami musi byæ prowadzona zgodnie z ustaw¹ o odpadach.
§7
Na rysunku planu obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce oznaczenia
graficzne:
1) linia regulacyjna: rozgranicza tereny oznaczone na
rysunku planu numerem i symbolem, z których ka¿dy posiada odrêbne ustalenia w dalszych przepisach
niniejszej uchwa³y;
2) ograniczenia 1-stopnia, ograniczenia 2-stopnia, z³o¿e prognostyczne oraz adaptacja zieleni: zapisy ustaleñ w § 8;
3) obszar chronionego krajobrazu: w zagospodarowaniu terenów nale¿y uwzglêdniæ zasady funkcjono-
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wania obszaru chronionego krajobrazu, w tym miêdzy innymi:
 koniecznoæ zapewnienia wzglêdnej równowagi ekologicznej,
 ograniczenie do minimum kolizji ze rodowiskiem,
 zastosowanie bezpiecznych dla rodowiska parametrów technicznych planowanych obiektów i urz¹dzeñ.
§8
Na terenie 1GG obowi¹zuj¹:
1) program zagospodarowania:
a) dzia³alnoæ gospodarcza, ³¹cznie z mo¿liwoci¹ eksploatacji kruszyw budowlanych na warunkach okrelonych w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y;
wyklucza siê przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co
oddzia³ywaæ na rodowisko, które wymagaj¹ sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania przedsiêwziêcia na
rodowisko,
b) nale¿y uwzglêdniæ wymagania ustawy Prawo ochrony rodowiska, szczególnie w zakresie:
 emisji zanieczyszczeñ wymienionych w art. 3
pkt 49, która mog³aby m. in. pogorszyæ walory
estetyczne rodowiska b¹d kolidowaæ z zagospodarowaniem terenów s¹siednich,
 przekroczenia standardów emisyjnych, o których mowa w art. 141 ustawy,
 zapobiegania negatywnemu oddzia³ywaniu na
rodowisko, o którym mowa w art. 6 ustawy;
c) dopuszcza siê zabudowê mieszkaniow¹ w zakresie
nie koliduj¹cym z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ i z terenem z³o¿a prognostycznego;
2) warunki lokalizacji obiektów budowlanych:
a) usytuowanie zabudowy mo¿liwe jest wy³¹cznie poza
strefami ograniczeñ 1-stopnia i 2-stopnia oraz w
miejscach nie koliduj¹cych z warunkami zagospodarowania z³o¿a prognostycznego, przedstawionymi poni¿ej,
b) dojazd z drogi gminnej usytuowanej na dzia³ce nr 86,
c) skala zabudowy nie mo¿e przekroczyæ wielkoci tradycyjnych budynków siedliskowych w okolicznych
wsiach b¹d koloniach,
d) usytuowanie budynków, obiektów i urz¹dzeñ terenowych, a tak¿e ich forma architektoniczna, wymaga harmonijnego wkomponowania w eksponowany krajobraz zbocza doliny;
e) teren wydzielony pod tymczasowy parking dla ci¹gników i maszyn niezbêdnych do wydobywania surowca winien byæ utwardzony;
3) z³o¿e prognostyczne  warunki zagospodarowania:
a) warunkiem podjêcia eksploatacji kruszywa, rozpoznanego wstêpnie jako z³o¿e ¿wiru w formie pok³adowej i wykorzystywanego doranie dla lokalnych
potrzeb, jest przeprowadzenie postêpowania w sprawie uzyskania koncesji, w tym przebadanie i udokumentowanie z³o¿a, zgodnie z wymaganiami ustawy
Prawo geologiczne i górnicze,
b) przy prowadzeniu prac odkrywkowych wymagane
jest zdjêcie i zabezpieczenie humusu,
c) nale¿y zabezpieczyæ przed erozj¹ teren drogi publicznej w miejscu s¹siaduj¹cym z terenem przewidzianym do prowadzenia prac odkrywkowych,
d) konieczna jest rekultywacja terenów powyrobiskowych z uwzglêdnieniem zastosowania niwelacji
i wprowadzenia zieleni, przy czym nie mo¿na dopu-

ciæ do degradacji krajobrazu oraz do pozostawienia niekontrolowanych i nie zagospodarowanych
zag³êbieñ terenu;
4) ograniczenia 1-stopnia:
a) ochrona terenów nisko po³o¿onych (dolnego tarasu) ze wzglêdów przyrodniczych i krajobrazowych,
b) zakaz lokalizacji budynków, dopuszcza siê usytuowanie placów, parkingów i urz¹dzeñ terenowych,
c) wymagany widoczny udzia³ zieleni w zagospodarowaniu terenu, obejmuj¹cy co najmniej 50% powierzchni terenu objêtego ograniczeniami;
5) ograniczenia 2-stopnia:
a) ochrona fitomelioracyjna w strefie bezporedniego
s¹siedztwa rzeki Dzierzgoñ,
b) zakaz lokalizacji jakichkolwiek obiektów budowlanych,
c) w zagospodarowaniu terenu nale¿y przewidzieæ zieleñ w dowolnych formach, w tym zieleñ wysok¹, z
uwzglêdnieniem ochronnej funkcji zieleni,
d) zachowanie i kszta³towanie trwa³ej pokrywy rolinnej powinno obejmowaæ co najmniej 75% powierzchni terenu objêtego ograniczeniami;
6) adaptacja zieleni: w wyznaczonych miejscach ustala
siê adaptacjê istniej¹cej zieleni, z dopuszczeniem mo¿liwoci wykorzystania jej i przekszta³cenia dla celów
u¿ytkowych, np. izolacyjnych, rekreacyjnych, estetyzacji zagospodarowania itp.;
7) poza wyznaczonymi miejscami adaptacji zieleni nale¿y zachowaæ istniej¹cy starodrzew, je¿eli nie bêdzie to
kolidowaæ z zagospodarowaniem z³o¿a perspektywicznego;
8) na wyznaczonym fragmencie terenu obowi¹zuj¹ zasady funkcjonowania obszaru chronionego krajobrazu,
wymienione w § 7.
Rozdzia³ 3
Przepisy koñcowe
§9
Uchyla siê ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Dzierzgoñ,
uchwalonego Uchwa³¹ Nr V/30/90 Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu, z dnia 30 listopada 1990 r., w zakresie
odnosz¹cym siê do terenu okrelonego w za³¹czniku nr 1
do uchwa³y.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Gida

1585
UCHWA£A Nr II/8/03
Rady Gminy Stary Dzierzgoñ
z dnia 28 marca 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrêbu Przezmark.
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. Nr 15, poz. 139
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z 1999 r., ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j. t. Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., ze zm.) Rada Gminy Stary
Dzierzgoñ uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obrêbu Przezmark, zaznaczony na
za³¹cznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§2
1. Przedmiotem ustaleñ planu jest okrelenie warunków
i zasad kompleksowego zagospodarowania przestrzennego terenów w obrêbie Przezmark. W ramach tych
uwarunkowañ uwzglêdnia siê nastêpuj¹ce rodzaje zagospodarowania terenów:
1) tereny komunikacji: drogi wojewódzkie KW i drogi
gminne KD;
2) tereny istniej¹cej b¹d planowanej zabudowy: zabudowy wiejskiej MR, zabudowy rekreacyjnej ML,
zabudowy mieszkaniowej MM, zabudowy rezydencyjnej MO, dzia³alnoci gospodarczej GG, dzia³alnoci gospodarczej z mieszkaniami GM, us³ug publicznych UP i obs³ugi rekreacji UL;
3) tereny infrastruktury technicznej JK;
4) tereny o przewadze zieleni: tereny zieleni ZZ, tereny
zieleni lenej ZL, tereny cmentarzy ZC, tereny strefy
ochronnej jeziora ZO;
5) tereny wód otwartych WW i tereny rekreacji wodnej UW;
6) tereny otwarte RO i tereny otwarte z zakazem zabudowy RZ;
2. Przyjmuje siê nastêpuj¹cy sposób zapisu ustaleñ planu:
1) ustalenia strefowe, które obowi¹zuj¹ na wszystkich
terenach oznaczonych takim samym symbolem, np.
MR;
2) ustalenia dla wskazanego terenu, które obowi¹zuj¹
wy³¹cznie na terenie oznaczonym numerem i symbolem, np. 1aMR, gdzie 1a oznacza numer terenu,
a MR  symbol strefy.
§3
1. Integraln¹ czêci¹ planu s¹ rysunki:
1) rysunek nr 1 w skali 1:5000, dla obrêbu Przezmark,
2) rysunek nr 2 w skali 1:2000, dla fragmentu wsi Przezmark, które stanowi¹ za³¹czniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwa³y.
2. Ustalenia planu dotycz¹ce poszczególnych rysunków
przedstawiono w oddzielnych rozdzia³ach niniejszej
uchwa³y:
1) dla rysunku nr 1: od § 6 do § 24, w rozdziale 2,
2) dla rysunku nr 2: od § 25 do § 40, w rozdziale 3.
§4
Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:
1) planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia, o których
mowa w § 1, § 2, § 3 uchwa³y, o ile z treci przepisu nie
wynika inaczej;
2) uchwale  nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Nr II/8/03 Rady Gminy Stary Dzierzgoñ z dnia 28 marca 2003 r.;

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

3) rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ rysunki wymienione w § 3 uchwa³y;
4) terenach, z podaniem ich numeru i symbolu  nale¿y
przez to rozumieæ tereny oznaczone takim samym numerem i symbolem na rysunkach planu;
5) dopuszczeniu  nale¿y przez to rozumieæ zgodnoæ z
planem w szczególnych przypadkach, w zakresie nie
koliduj¹cym z ustaleniami planu, przy spe³nieniu warunków wymienionych w przepisach szczegó³owych.
§5
Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci, która wynosi:
1) 30% dla terenów planowanej zabudowy, wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2;
2) 0% dla pozosta³ych terenów objêtych niniejsz¹
uchwa³¹.
Rozdzia³ 2
Przepisy szczegó³owe dotycz¹ce rysunku planu nr 1
(obrêb Przezmark, skala 1:5000)
§6
Oznaczenia graficzne obowi¹zuj¹ce na rysunku planu
nr 1:
1) linia rozgraniczaj¹ca: rozgranicza tereny oznaczone
na rysunku planu numerem i symbolem, z których
ka¿dy posiada odrêbne ustalenia w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y;
2) linia rozgraniczaj¹ca orientacyjna, odpowiednio do
przepisu w pkt 1, dopuszcza mo¿liwoæ korekty podzia³u terenów w zakresie nie koliduj¹cym z dalszymi przepisami niniejszej uchwa³y;
3) pozosta³e oznaczenia graficzne okrelone s¹ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y.
§7
Ustalenia nadrzêdne w stosunku do niniejszej uchwa³y.
1. Na terenach Parku Krajobrazowego Pojezierza I³awskiego obowi¹zuj¹ ustalenia Planu Ochrony, w tym:
1) ustalenia Planu Ochrony obowi¹zuj¹ na mocy rozporz¹dzeñ Wojewody Olsztyñskiego i Wojewody
Elbl¹skiego w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Pojezierza I³awskiego;
2) zgodnie z rozporz¹dzeniami Wojewody Olsztyñskiego i Wojewody Elbl¹skiego w sprawie zatwierdzenia Planu Ochrony parku Krajobrazowego Pojezierza I³awskiego, ustalenia w nim zawarte stanowi¹
podstawê prowadzenia gospodarki przestrzennej na
terenie parku i jego otuliny;
3) w obrêbie Przezmark w granicach Parku Krajobrazowego Pojezierza I³awskiego znajduje siê fragment
obszaru lenego, wskazany w niniejszym planie do
adaptacji; potrzeby rozwojowe wsi Przezmark nie
koliduj¹ z warunkami ochrony parku krajobrazowego.
2. Na terenach otuliny Parku Krajobrazowego Pojezierza
I³awskiego obowi¹zuj¹:
1) w zakresie ochrony przyrody obowi¹zuje kszta³towanie jak najbardziej zró¿nicowanego krajobrazu
rolniczego z du¿ym udzia³em rolinnoci naturalnej,
a tak¿e utrzymanie i renaturalizacja zabagnieñ;
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2) w zakresie ochrony krajobrazu nale¿y zwróciæ uwagê
na kszta³towanie krajobrazu otuliny, nie dopuszczaj¹c
do rozpraszania zabudowy i realizowania obiektów nie
harmonizuj¹cych z otoczeniem;
3) w zakresie wypoczynku pobytowego dopuszcza siê
lokalizowanie orodków wypoczynkowych o charakterze pobytowym, zabudowê letniskow¹ i campingow¹ poza obszarami lenymi, zgodnie z planem ochrony Parku oraz planem zagospodarowania przestrzennego;
4) w zakresie obs³ugi turystyki krajoznawczej wycieczkowej mo¿liwe jest wyposa¿enie w parkingi, miejsca postojowe, us³ugi handlowe i higieniczno-sanitarne;
5) w zakresie turystyki krajoznawczej (np. pieszej, rowerowej, konnej itp.) za podstawowe obiekty obs³ugi szlaków uznaje siê: stacje turystyczne z miejscami noclegowymi, ma³e pola namiotowe i punkty odpoczynku;
na tworzenie stacji powinny byæ wykorzystywane istniej¹ce zagrody wiejskie dysponuj¹ce rezerwami kubaturowymi oraz by³e leniczówki, po odpowiedniej
adaptacji;
6) zwiêkszenie bazy pobytowej w Przezmarku nale¿y uzale¿niæ od stanu jeziora Mo³tawa; nowe obiekty wypoczynkowe z domami letniskowymi w³¹cznie nie mog¹
byæ lokalizowane miêdzy drog¹ Przezmark  Mort¹g a
kompleksem lenym, ograniczenie to nie dotyczy terenów wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
7) form¹ wypoczynku pobytowego uznan¹ na terenach
parku i otuliny jest agroturystyka; przystosowanie istniej¹cych zabudowañ rozumie siê jako adaptacjê
wzglêdnie rozbudowê budynków lub ich czêci albo
modernizacjê; w trakcie przystosowania powinien byæ
zachowany poprawny estetycznie, wiejski charakter
zabudowy;
8) na obszarze Parku i jego otuliny zabrania siê miêdzy
innymi:
a) prowadzenia dzia³alnoci inwestycyjnej poza miejscami do tego wyznaczonymi w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
b) umieszczania na terenach publicznych bez uzgodnienia Dyrektora ZPK tablic, og³oszeñ reklamowych
i innych znaków, z wyj¹tkiem znaków drogowych i innych znaków zwi¹zanych z ochron¹ porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa oraz zwi¹zanych z gospodark¹ len¹,
c) dzia³añ mog¹cych zniszczyæ i zmieniæ w istotny sposób istniej¹cy krajobraz lub jego poszczególne elementy,
d) dzia³añ mog¹cych spowodowaæ obni¿enie walorów
estetycznych otoczenia;
9) w gospodarce rolnej nale¿y uwzglêdniæ ekologiczne
zasady gospodarowania:
a) maksymalna dopuszczalna koncentracja zwierz¹t hodowlanych w gospodarstwie nie mo¿e przekroczyæ
2 SD na 1 ha u¿ytków rolnych,
b) zakaz realizacji obiektów inwentarskich opartych o
bezció³kowy system chowu zwierz¹t,
c) fermy trzody i drobiu nie mog¹ byæ realizowane w
odleg³oci mniejszej ni¿ 400 m od skraju kompleksów lenych,
d) sk³adowanie obornika lub innych nawozów organicznych musi byæ zabezpieczone przed przedostawaniem siê do wód otwartych i do wód podskórnych;

10) w zakresie gospodarki rybackiej: nie przewiduje siê
innych w³acicieli jezior poza Skarbem Pañstwa.
3. Na terenach Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki
Dzierzgoñ obowi¹zuj¹:
1) ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych
strefy dolinnej oraz ochrona biotopu rzeki Dzierzgoñ;
2) koniecznoæ zapewnienia wzglêdnej równowagi ekologicznej;
3) ograniczenie do minimum kolizji ze rodowiskiem;
4) w dolinie rzeki Starej Dzierzgonki nale¿y zachowaæ
ci¹g³oæ korytarza ekologicznego, unikaj¹c zagospodarowania tworz¹cego przegrody przestrzenne (powy¿sze nie dotyczy zieleni).
4. Na planowanym obszarze obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania dotycz¹ce zadrzewieñ, które
wynikaj¹ z potrzeby ochrony walorów krajobrazowych
wsi letniskowej Przezmark:
1) ochrona i utrzymanie w nale¿ytym stanie zadrzewieñ,
ze szczególnym uwzglêdnieniem starodrzewu, na
warunkach okrelonych w ustawie o ochronie przyrody;
2) roboty ziemne prowadzone w pobli¿u zadrzewieñ
wymagaj¹ wykonywania w sposób nie szkodz¹cy
drzewom lub krzewom;
3) w przypadku koniecznoci usuniêcia drzewa nale¿y
zastosowaæ zasadê kompensacji przyrodniczej,
okrelon¹ w prawie ochrony rodowiska.
5. Na terenach objêtych ochron¹ archeologiczn¹ W obowi¹zuj¹:
1) ochrona terenów zawieraj¹cych relikty archeologiczne, w tym stanowiska archeologiczne; dokumentuj¹ce schy³kowy okres osadnictwa staropruskiego
(grodziska, osady, cmentarzyska) oraz kultury krzy¿ackiej;
2) wszelkie prace ziemne (np. wykopy pod fundamenty, pod uzbrojenie terenu itp.) wymagaj¹ zezwolenia
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i wykonania pod nadzorem archeologa (w szczególnych przypadkach mog¹ byæ wymagane wyprzedzaj¹ce badania archeologiczne na koszt inwestora);
3) nie mo¿na dopuciæ do zniszczenia reliktów archeologicznych.
§8
Na planowanym obszarze obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady uzbrojenia terenów:
1) w zakresie zaopatrzenia w wodê pitn¹: tereny nale¿y uzbroiæ w sieæ wodoci¹gow¹ zasilan¹ z ujêæ gminnych, przy wykorzystaniu istniej¹cego ujêcia wody
(2 studnie g³êbinowe) ze stacj¹ uzdatniania wody
(hydrofor i od¿elaziacz);
2) w zakresie gospodarki ciekami sanitarnymi:
 tereny planowanej zabudowy, ³¹cznie z terenami
us³ug publicznych UP, wymagaj¹ zorganizowanej
formy odprowadzania i oczyszczania cieków 
cieki sanitarne nale¿y odprowadzaæ do systemu
wiejskiej kanalizacji sanitarnej, funkcjonuj¹cej w
uk³adzie grawitacyjno  t³ocznym z przepompowniami cieków, a nastêpnie do wiejskiej oczyszczalni cieków;
3) w zakresie odprowadzenia wód opadowych  zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14.12.1994 r. Dz. U. Nr 10,
poz. 46 § 28 ust. 3  nie wymaga siê realizacji systemu odwadniaj¹cego, przy czym:
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4)

5)

6)

7)

a) wody opadowe z dróg prowadz¹cych w kierunku
jeziora nie mog¹ sp³ywaæ wprost do jeziora bez przefiltrowania w gruncie b¹d zastosowania urz¹dzeñ
podczyszczaj¹cych,
b) w przypadku dzia³alnoci gospodarczej odprowadzenie wód opadowych nie mo¿e odbywaæ siê bezporednio do rzeki Starej Dzierzgonki, bez uprzedniego oczyszczenia w stopniu przewidzianym w przepisach szczególnych;
w zakresie zasilania w energiê elektryczn¹:
a) kolizja z lini¹ napowietrzn¹ SN  15 kV wymaga odleg³oci w pionie budynku od najbli¿szego przewodu co najmniej 3,6 m a w poziomie odpowiednio
1,75 m oraz obostrzonych parametrów technicznych
przewodów i s³upów,
b) kolizja z lini¹ napowietrzn¹ nn-04 kV wymaga odleg³oci w pionie budynku od najbli¿szego przewodu
co najmniej 1,0 m oraz obostrzenia parametrów technicznych przewodów i s³upów, przy czym dopuszcza siê prze³o¿enie tej¿e linii poza miejsce kolizji,
c) lokaln¹ sieæ nn-220 V na terenach planowanej zabudowy nale¿y prowadziæ kablowo w liniach regulacyjnych planowanych ulic;
w zakresie zasilania w ciep³o:
 na terenach objêtych niniejszym planem nie maj¹
zastosowania systemy centralnego zaopatrzenia w
energiê ciepln¹; mo¿liwe jest stosowanie indywidualnych róde³ ciep³a, przy czym nale¿y preferowaæ
ekologiczne ród³a ciep³a;
w zakresie zasilania w gaz przewodowy:
 na obszarze gminy nie ma sieci gazu przewodowego; istnieje mo¿liwoæ zaopatrywania odbiorców w
gaz butlowy; docelowo nale¿y uwzglêdniæ mo¿liwoæ doprowadzenia sieci przesy³owej gazu ziemnego z Dzierzgonia;
w zakresie gospodarowania odpadami:
a) odpady nale¿y gromadziæ w sposób umo¿liwiaj¹cy
ich okresowe wywo¿enie na sk³adowisko odpadów,
z uwzglêdnieniem mo¿liwoci selektywnego zbierania odpadów, w nawi¹zaniu do stosowanej przez
gminê praktyki unieszkodliwiania odpadów oraz
zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami,
b) w systemie unieszkodliwiania odpadów nale¿y
uwzglêdniæ funkcjonowanie sk³adowiska odpadów
sta³ych wyznaczonego dla obs³ugi obszaru gminy,
c) w przypadku wytwarzania odpadów innych ni¿ komunalne, powstaj¹cych w wyniku prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, na inwestorze mog¹ ci¹¿yæ
dodatkowe obowi¹zki wynikaj¹ce z Ustawy o odpadach, stosownie do iloci i rodzaju odpadów.
§9

1. Ustalenia strefowe dla terenów dróg wojewódzkich KW:
1) program zagospodarowania:
a) drogi wojewódzkie w administracji Zarz¹du Dróg
Wojewódzkich,
b) przedmiotowe odcinki dróg wojewódzkich obs³uguj¹ jednoczenie potrzeby gminne w zakresie dojazdów do wsi, siedlisk rolniczych i zespo³ów zabudowy letniskowej;
2) warunki zagospodarowania:  kompetencje w zakresie planowania, budowy, modernizacji utrzymania i ochrony dróg wojewódzkich nale¿¹ do zarz¹dcy drogi.
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2. Na terenach 1aKW, 1bKW i 1cKW obowi¹zuj¹:
1) ustalenia strefowe dla terenów dróg wojewódzkich
KW wymienione w ust. 1;
2) tereny 1aKW i 1bKW stanowi¹ odcinek drogi wojewódzkiej nr 519 relacji Stary Dzierzgoñ  Ma³dyty 
Mor¹g, a teren 1cKW odcinek drogi wojewódzkiej
nr 526 relacji Pas³êk  liwiceLepno  Mylice  Przezmark;
3) w parametrach pasa drogowego nale¿y uwzglêdniæ
mo¿liwoæ usytuowania chodnika na obszarze zabudowy wsi;
4) planowane parametry wymienionych odcinków
dróg: klasa Z, poprawa parametrów pasa drogowego uzale¿niona jest od mo¿liwoci zarz¹dcy drogi
oraz obowi¹zuj¹cych programów rozwoju dróg
wojewódzkich.
§ 10
1. Ustalenia strefowe dla terenów dróg gminnych KG:
1) program zagospodarowania:
a) drogi gminne w administracji Zarz¹du Gminy, obs³uguj¹ce potrzeby gminne w zakresie: dojazdów
do s¹siednich wsi i do terenów zabudowy, powi¹zañ pomiêdzy poszczególnymi terenami oraz dojazdu do miejsc publicznych,
b) dopuszcza siê liniowe urz¹dzenia infrastruktury
technicznej;
2) warunki zagospodarowania:
a) wymagana jest zieleñ przydro¿na w formie alei,
je¿eli pozwala na to szerokoæ pasa drogowego,
b) lokalizacja obiektów budowlanych mo¿liwa jest
w odleg³oci co najmniej 6 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni na terenach przeznaczonych pod zabudowê oraz 15 m na terenach niezabudowanych.
2. Na terenach 2aKG, 2bKG i 2cKG obowi¹zuj¹:
1) ustalenia strefowe dla terenów dróg gminnych KG
wymienione w ust. 1;
2) obs³uga zewnêtrznych powi¹zañ komunikacyjnych
wsi z innymi orodkami osadniczymi: z Mort¹giem
droga 2aKG, z Taborami droga 2bKG i z Witoszewem droga 2cKG;
3) planowane parametry wymienionych odcinków
dróg: klasa L, parametry przestrzenne drogi nale¿y
dostosowaæ do miejscowych potrzeb;
4) na terenach 2aKG i 2cKG nale¿y uwzglêdniæ mo¿liwoæ usytuowania cie¿ki rowerowej w parametrach
pasa drogowego.
3. Na terenach 2dKG, 2eKG, 2fKG, 2gKG, 2hKG oraz 2iKG
obowi¹zuj¹:
1) ustalenia strefowe dla terenów dróg gminnych KG
wymienione w ust. 1;
2) bezporednia obs³uga terenów zabudowy, terenów
rolnych oraz powi¹zañ pomiêdzy nimi;
3) planowane parametry wymienionych odcinków
dróg: klasa D, parametry przestrzenne drogi nale¿y
dostosowaæ do miejscowych potrzeb;
5) na terenie 2dKG nale¿y uwzglêdniæ mo¿liwoæ usytuowania cie¿ki rowerowej w parametrach pasa
drogowego.
§ 11
1. Ustalenia strefowe dla terenów zabudowy wiejskiej MR:
1) program zagospodarowania:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1585

 4096 

a) zabudowa mieszkaniowa oraz zwi¹zane z ni¹ us³ugi i urz¹dzenia u¿ytecznoci publicznej, przy pierwszeñstwie zabudowy zwi¹zanej z rolnictwem,
b) zagospodarowanie rekreacyjne,
c) dopuszcza siê dzia³alnoæ gospodarcz¹ nieuci¹¿liw¹,
d) dopuszcza siê obiekty infrastruktury technicznej
dla obs³ugi terenów zabudowy wiejskiej MR;
2) warunki zagospodarowania:
a) skala zabudowy nie mo¿e przekroczyæ wielkoci
tradycyjnych budynków wiejskich na terenach
MR,
b) forma i kolorystyka budynków nie mog¹ odbiegaæ od odpowiednich parametrów w tradycyjnych
budynkach wiejskich na terenach MR,
c) obiekty i urz¹dzenia u¿ytecznoci publicznej oraz
obiekty us³ugowe wymagaj¹ rozwi¹zañ indywidualnych, o wysokiej jakoci architektonicznej,
uwzglêdniaj¹cych lokalne walory krajobrazowe
i kulturowe,
d) dla obiektów budowlanych infrastruktury technicznej wymienionych w punkcie 1 litera d obowi¹zuj¹:
 ograniczenie do minimum ekspozycji z terenów
publicznych,
 zakaz stosowania agresywnych form i kolorów.
2. Na terenach 3aMR, 3bMR, 3cMR i 3eMR, 3fMR, 3gMR
oraz 3iMR, 3jMR, 3kMR obowi¹zuj¹:
1) adaptacja istniej¹cego zagospodarowania, w tym
zabudowy wiejskiej i zabudowy zagrodowej rozproszonej w siedliskach rolniczych;
2) w przypadku wprowadzenia zmian, wymagaj¹cych
uzyskania pozwolenia na budowê, obowi¹zuj¹ ustalenia strefowe dla terenów zabudowy wiejskiej MR
wymienione w ust. 1, stosownie do zakresu zmian.
3. Na terenie 3dMR obowi¹zuj¹:
1) ustalenia strefowe dla terenów zabudowy wiejskiej
MR wymienione w ust. 1;
2) 2-strefa krajobrazowa, w wyznaczonym miejscu:
 ochrona krajobrazu, z zachowaniem niezmienionej rzeby terenu,
 zakaz lokalizacji budynków i obiektów kubaturowych,
 dominacja zieleni w zagospodarowaniu terenu.
4. Na terenie 3hMR obowi¹zuj¹:
1) ustalenia strefowe dla terenów zabudowy wiejskiej
MR wymienione w ust. 1;
2) 1-strefa krajobrazowa, w wyznaczonym miejscu:
 ochrona ekspozycji atrakcyjnych form krajobrazowych,
 zakaz lokalizacji budynków i obiektów kubaturowych,
 dominacja zieleni niskiej i redniowysokiej w zagospodarowaniu terenu, zakaz przes³aniania wgl¹dów krajobrazowych,
 w zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ
s¹siedztwo ci¹gu ekologicznego.
§ 12
1. Ustalenia strefowe dla terenów zabudowy rekreacyjnej ML:
1) program zagospodarowania:
a) zagospodarowanie rekreacyjne, w tym obiekty
letniskowe, indywidualna zabudowa rekreacyjna,

2.

3.

4.

5.

us³ugi towarzysz¹ce, urz¹dzenia sportu i rekreacji,
zieleñ rekreacyjna,
b) obiekty infrastruktury technicznej dla obs³ugi terenów zabudowy rekreacyjnej ML;
2) warunki zagospodarowania:
a) wielkoæ terenu ewentualnie dzia³ki budowlanej
przypadaj¹ca na 1 domek rekreacyjny wynosi co
najmniej 800 m2,
b) zabudowa wymaga towarzyszenia zieleni dekoracyjnej, przy czym na 1 domek rekreacyjny musi
przypadaæ co najmniej 1 drzewo,
c) skala zabudowy nie mo¿e przekraczaæ wielkoci
tradycyjnych obiektów wiejskich z terenów zabudowy wiejskiej MR,
d) wielkoæ budynku nale¿y dostosowaæ do powierzchni dzia³ki, przy czym niezabudowana czêæ
dzia³ki nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 75% powierzchni
dzia³ki.
Na terenach 4aML, 4bML i 4fML obowi¹zuj¹:
1) adaptacja istniej¹cego zagospodarowania;
2) w przypadku wprowadzenia zmian, wymagaj¹cych
uzyskania pozwolenia na budowê, obowi¹zuj¹ ustalenia strefowe dla terenów zabudowy rekreacyjnej
ML wymienione w ust. 1, stosownie do zakresu
zmian.
Na terenie 4cML obowi¹zuj¹:
1) ustalenia strefowe dla terenów zabudowy rekreacyjnej ML wymienione w ust. 1;
2) ze wzglêdu na ekspozycjê miejsca wymagana jest
wysoka jakoæ zabudowy i zagospodarowania terenu oraz harmonijne wkomponowanie ich w rzebê
terenu.
Na terenie 4dML obowi¹zuj¹:
1) ustalenia strefowe dla terenów zabudowy rekreacyjnej ML wymienione w ust. 1;
2) 1-strefa krajobrazowa, w wyznaczonym miejscu:
 ochrona ekspozycji atrakcyjnych form krajobrazowych,
 zakaz lokalizacji budynków i obiektów kubaturowych,
 dominacja zieleni niskiej i redniowysokiej w zagospodarowaniu terenu, zakaz przes³aniania
wgl¹dów krajobrazowych,
 w zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ
s¹siedztwo ci¹gu ekologicznego;
3) adaptacja drogi gospodarczej prowadz¹cej do terenów rolnych.
Na terenie 4eML obowi¹zuj¹:
1) ustalenia strefowe dla terenów zabudowy rekreacyjnej ML wymienione w ust. 1, z wy³¹czeniem ustalenia minimalnej wielkoci dzia³ki budowlanej;
2) mo¿liwoæ adaptacji w zakresie podzia³ów geodezyjnych dokonanych przed wprowadzeniem w ¿ycie niniejszej uchwa³y.
§ 13

1. Ustalenia strefowe dla terenów zabudowy mieszkaniowej MM:
1) zabudowa przeznaczona na cele mieszkaniowe,
w szeroko pojêtym zakresie;
2) urz¹dzenia towarzysz¹ce zabudowie mieszkaniowej,
niezbêdne dla jej funkcjonowania, ³¹cznie z infrastruktur¹ techniczn¹;
3) skala zabudowy nie mo¿e przekroczyæ wielkoci tra-
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dycyjnych budynków siedliskowych we wsi b¹d w jej
otoczeniu.
2. Na terenie 5aMM obowi¹zuj¹:
1) ustalenia strefowe dla terenów zabudowy mieszkaniowej MM wymienione w ust. 1;
2) zabudowa jednorodzinna w uk³adzie wolno stoj¹cym;
3) minimalna wielkoæ dzia³ki budowlanej: 1400 m2;
4) usytuowanie budynków, obiektów i urz¹dzeñ terenowych, a tak¿e ich forma architektoniczna, wymaga harmonijnego wkomponowania w eksponowany krajobraz;
5) 2-strefa krajobrazowa, w wyznaczonym miejscu:
 ochrona krajobrazu, z zachowaniem niezmienionej rzeby terenu,
 zakaz lokalizacji budynków i obiektów kubaturowych,
 dominacja zieleni w zagospodarowaniu terenu,
 w zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ
s¹siedztwo ci¹gu ekologicznego.
3. Na terenie 5bMM obowi¹zuj¹:
1) ustalenia strefowe dla terenów zabudowy mieszkaniowej MM wymienione w ust. 1;
2) zabudowa jednorodzinna w uk³adzie wolno stoj¹cym;
3) minimalna wielkoæ dzia³ki budowlanej: 1000 m2.
§ 14
1. Ustalenia strefowe dla terenów dzia³alnoci gospodarczej z mieszkaniami GM:
1) dzia³alnoæ gospodarcza w szerokim zakresie, przy
czym wyklucza siê przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, które wymagaj¹
sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania przedsiêwziêcia na rodowisko;
2) nale¿y uwzglêdniæ wymagania okrelone w ustawie
Prawa ochrony rodowiska, szczególnie w zakresie:
 emisji zanieczyszczeñ wymienionych w art. 3 pkt
49, która mog³aby m. in. pogorszyæ walory estetyczne rodowiska b¹d kolidowaæ z zagospodarowaniem terenów s¹siednich,
 przekroczenia standardów emisyjnych, o których mowa w art. 141 ustawy,
 zapobiegania negatywnemu oddzia³ywaniu na
rodowisko, o którym mowa w art. 6 ustawy;
3) dopuszcza siê zabudowê mieszkaniow¹ w zakresie
nie koliduj¹cym z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹.
2. Na terenach 6aGM obowi¹zuj¹:
1) ustalenia strefowe dla terenów dzia³alnoci gospodarczej z mieszkaniami GM wymienione w ust. 1;
2) minimalna wielkoæ dzia³ki budowlanej: 1500 m2;
3) skala zabudowy nie mo¿e przekroczyæ wielkoci tradycyjnych zespo³ów zabudowy siedliskowej we wsi
b¹d w jej otoczeniu,
4) usytuowanie budynków, obiektów i urz¹dzeñ terenowych, a tak¿e ich forma architektoniczna, wymaga harmonijnego wkomponowania w eksponowany krajobraz;
5) 2-strefa krajobrazowa, w wyznaczonym miejscu:
 ochrona krajobrazu, z zachowaniem niezmienionej rzeby terenu,
 zakaz lokalizacji budynków i obiektów kubaturowych,
 dominacja zieleni w zagospodarowaniu terenu,
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 w zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ s¹siedztwo ci¹gu ekologicznego.
§ 15
1. Ustalenia strefowe dla terenów urz¹dzeñ kanalizacyjnych JK:
 obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej zwi¹zane z gospodark¹ ciekow¹, wymagaj¹ce wydzielenia odrêbnych terenów  stosownie do poziomu
szczegó³owoci planu.
2. Na terenie 7aJK obowi¹zuj¹:
1) adaptacja istniej¹cego zagospodarowania, w tym
mechaniczno  biologicznej oczyszczalni cieków
komunalnych z usuwaniem zwi¹zków biogennych;
2) rezerwê przepustowoci oczyszczalni nale¿y wykorzystaæ dla potrzeb terenów rozwojowych wsi;
3) w zagospodarowaniu i funkcjonowaniu oczyszczalni nale¿y uwzglêdniæ s¹siedztwo ci¹gu ekologicznego.
§ 16
1. Ustalenia strefowe dla terenów us³ug publicznych UP:
1) obiekty i urz¹dzenia u¿ytecznoci publicznej oraz
us³ugowe, zwi¹zane z potrzebami publicznymi;
2) wybór w³aciwego programu zagospodarowania:
stosownie do potrzeb gminy.
2. Na terenie 8aUP obowi¹zuj¹:
1) ustalenia strefowe dla terenów us³ug publicznych
UP wymienione w ust. 1;
2) obiekty i urz¹dzenia sportowe, rekreacyjne, rozrywkowe, dla imprez plenerowych itp., w tym np. boisko wiejskie, pole biwakowe itp.; dopuszcza siê
mo¿liwoæ lokalizacji innych obiektów ni¿ wymienione powy¿ej, je¿eli nie bêd¹ one kolidowaæ z potrzebami publicznymi, przy czym wyklucza siê dzia³alnoæ gospodarcz¹;
3) udzia³ zieleni urz¹dzonej i przestrzeni niezabudowanej w zagospodarowaniu terenu powinien wynosiæ
co najmniej 75% powierzchni dzia³ki;
4) ochrona archeologiczna W: ustalenia w § 7 ust. 4;
stanowiska archeologiczne dokumentuj¹ce schy³kowy okres osadnictwa staropruskiego.
§ 17
1. Ustalenia strefowe dla terenów zieleni ZZ:
1) program zagospodarowania:
a) zieleñ o dowolnym przeznaczeniu, z wy³¹czeniem
u¿ytków rolnych, w tym zieleñ rekreacyjna, zieleñ
dekoracyjna, zieleñ lena,
2) warunki zagospodarowania:
a) zieleñ wysoka i redniowysoka powinna zajmowaæ nie mniej ni¿ po³owê powierzchni terenu,
b) obowi¹zuje ochrona starodrzewu, je¿eli ronie na
danym terenie, przy czym dopuszcza siê wycinkê
jedynie ze wzglêdów sanitarnych.
2. Na terenach 9aZZ i 9bZZ obowi¹zuj¹:
1) ustalenia strefowe dla terenów zieleni ZZ wymienione w ust. 1;
2) zachowanie ladów po historycznych cmentarzach,
w tym adaptacja i uporz¹dkowanie zieleni, oznakowanie miejsc historycznych;
3) zapewnienie dostêpu i ekspozycji z drogi publicznej.
§ 18
1. Ustalenia strefowe dla terenów zieleni lenej ZL:
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 zagospodarowanie terenu w postaci lasu, zgodne z
zasadami okrelonymi w Ustawie o lasach oraz w
przepisach szczególnych, w tym równie¿ planowane dolesienia.
2. Na terenach 10aZL i 10bZL obowi¹zuj¹:
1) ustalenia strefowe dla terenów zieleni lenej ZL wymienione w ust. 1;
2) Plan Ochrony Parku Krajobrazowego Pojezierza I³awskiego: ustalenia w § 7 ust. 1.
3. Na terenach 10cZL i 10dZL obowi¹zuj¹:
1) ustalenia strefowe dla terenów zieleni lenej ZL wymienione w ust. 1;
2) adaptacja i rozwój szkó³ek lenych;
3) mo¿liwe jest poszerzenie zasiêgu terenów 10cZl
i 10dZL w miejscach oznaczonych lini¹ regulacyjn¹
orientacyjn¹, kosztem terenów RZ;
4) nale¿y uwzglêdniæ znaczenie zieleni lenej dla funkcji rekreacyjnych i turystycznych wsi Przezmark.
§ 19
1. Ustalenia strefowe dla terenów cmentarzy ZC:
1) program zagospodarowania:
a) zagospodarowanie zwi¹zane z grzebaniem zmar³ych i z pamiêci¹ o zmar³ych,
b) zieleñ dekoracyjna;
2) warunki zagospodarowania:
a) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów towarzysz¹cych funkcji cmentarnej, takich jak kapliczka, us³ugi przycmentarne itp.,
b) wielkoæ i charakter obiektów wymienionych powy¿ej wymaga dostosowania do skali cmentarza.
2. Na terenie 11aZC obowi¹zuj¹:
1) ustalenia strefowe dla terenów cmentarzy ZC wymienione w ust. 1;
2) dojazd z drogi wojewódzkiej 1bKW, wymagana zgoda zarz¹dcy drogi;
3) odleg³oæ miejsc pochówku od zabudowy mieszkaniowej: 50 m, jak dla terenów zwodoci¹gowanych;
4) mo¿liwa jest korekta granicy terenu wyznaczonej lini¹ regulacyjn¹ orientacyjn¹, w zale¿noci od wyniku badañ hydrogeologicznych;
5) w miejscach o wysokim poziomie wody gruntowej
nale¿y wykluczyæ mo¿liwoæ pochówków;
6) w zagospodarowaniu terenu nale¿y uwzglêdniæ s¹siedztwo ci¹gu ekologicznego.
§ 20
1. Ustalenia strefowe dla terenów strefy ochronnej jeziora ZO:
1) program zagospodarowania:
a) zieleñ o dowolnym przeznaczeniu, zwi¹zana z
ochron¹ fitomelioracyjn¹ wód jeziora, w tym zieleñ rekreacyjna, zieleñ dekoracyjna, zieleñ lena,
b) dopuszcza siê zagospodarowanie rolnicze w postaci trwa³ych u¿ytków zielonych,
c) dopuszcza siê obiekty infrastruktury technicznej,
je¿eli nie maj¹ one szkodliwego wp³ywu na rodowisko, ewentualnie zagospodarowanie niezbêdne dla potrzeb gospodarki wodnej;
2) warunki zagospodarowania:
a) dla obiektów budowlanych zwi¹zanych z infrastruktur¹ techniczn¹ i z gospodark¹ wodn¹ obowi¹zuj¹:

 harmonijne wkomponowanie w krajobraz od strony jeziora,
 zakaz stosowania agresywnych form i kolorów,
b) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych poza wymienionymi powy¿ej;
c) zakaz grodzenia nieruchomoci.
2. Na terenie 12aZO obowi¹zuj¹:
1) ustalenia strefowe dla terenów strefy ochronnej jeziora ZO wymienione w ust. 1;
2) pla¿e i urz¹dzenia towarzysz¹ce przy k¹pielisku urz¹dzonym.
3. Na terenie 12bZO obowi¹zuj¹:
1) ustalenia strefowe dla terenów strefy ochronnej jeziora ZO wymienione w ust. 1;
2) pla¿e i urz¹dzenia towarzysz¹ce przy k¹pielisku urz¹dzonym;
3) ci¹g pieszy spacerowy, cie¿ka rowerowa;
4) adaptacja przepompowni cieków;
5) utrzymanie terenu w stanie odpowiednim do jego
ochronnej funkcji w stosunku do jeziora, w tym zabezpieczenie przed degradacj¹, bêd¹c¹ wynikiem
niekontrolowanego wyrzucania odpadów i sp³ywu
nieczystoci.
§ 21
1. Ustalenia strefowe dla wód otwartych WW:
1) zagospodarowanie terenu w postaci ródl¹dowych
wód powierzchniowych o statusie wód publicznych,
zgodne z zasadami okrelonymi w ustawie Prawo
wodne oraz w przepisach szczególnych;
2) warunki korzystania z wód dorzecza (b¹d regionu wodnego, a w szczególnych przypadkach zlewni) okrelone w planach gospodarowania wodami
staj¹ siê wi¹¿¹ce dla niniejszego planu;
3) szczególne korzystanie z wód, w tym lokalizacja
obiektów budowlanych, wymaga pozwolenia wodnoprawnego.
2. Na terenie 13aWW obowi¹zuj¹:
1) ustalenia strefowe dla wód otwartych WW wymienione w ust. 1;
2) jezioro Mo³tawa Wielka, z mo¿liwoci¹ wykorzystania dla celów rekreacyjnych, w tym usytuowanie
ogólnodostêpnych k¹pielisk urz¹dzonych w wyznaczonych miejscach.
3. Na terenie 13bWW obowi¹zuj¹:
1) ustalenia strefowe dla wód otwartych WW wymienione w ust. 1;
2) rzeka Stara Dzierzgonka, wyznaczaj¹ca kierunek osi
korytarza ekologicznego w obszarze chronionego
krajobrazu rzeki Dzierzgoñ;
3) utrzymanie rzeki w stanie odpowiednim do jej przyrodniczego znaczenia, w tym zabezpieczenie przed
degradacj¹, bêd¹c¹ wynikiem niekontrolowanego
wyrzucania odpadów i sp³ywu nieczystoci.
§ 22
1. Ustalenia strefowe dla terenów otwartych z zakazem
zabudowy RZ:
1) program zagospodarowania:
a) zachowanie krajobrazu otwartego o wysokich walorach, w tym zagospodarowanie rolnicze z du¿ym udzia³em u¿ytków zielonych, zieleñ lena oraz
zieleñ o dowolnym przeznaczeniu,
b) dopuszcza siê obiekty infrastruktury technicznej,
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je¿eli nie maj¹ one szkodliwego wp³ywu na rodowisko;
2) warunki zagospodarowania:
a) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, z wyj¹tkiem niezbêdnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, dla których obowi¹zuj¹:
 ograniczenie do minimum ekspozycji w krajobrazie otwartym,
 zakaz stosowania agresywnych form i kolorów,
b) zakaz zmiany rzeby terenu, w zakresie widocznym w krajobrazie otwartym,
c) zachowanie naturalnych krajobrazowych wgl¹dów widokowych.
2. Na terenach 14eRZ i 14fRZ obowi¹zuj¹:
1) ustalenia strefowe dla terenów otwartych z zakazem
zabudowy RZ wymienione w ust. 1;
2) adaptacja i ochrona walorów przyrodniczych dna
doliny rzeki Starej Dzierzgonki, posiadaj¹cych cechy
u¿ytku ekologicznego oraz korytarza ekologicznego;
3) utrzymanie terenów w stanie odpowiednim do ich
przyrodniczego znaczenia, w tym zabezpieczenie
przed degradacj¹, bêd¹c¹ wynikiem niekontrolowanego wyrzucania odpadów i sp³ywu nieczystoci.
3. Na terenach 14aRZ, 14bRZ, 14cRZ, 14dRZ oraz 14gRZ,
14hRZ, 14iRZ, 14jRZ, 14kRZ obowi¹zuj¹:
1) ustalenia strefowe dla terenów otwartych z zakazem
zabudowy RZ wymienione w ust. 1;
2) korytarze ekologiczne przebiegaj¹ce przez tereny
14bRZ, 14cRZ i 14hRZ.
§ 23
1. Ustalenia strefowe dla terenów otwartych RO:
1) program zagospodarowania:
a) przewaga krajobrazu otwartego w zagospodarowaniu terenów, w tym zagospodarowanie rolnicze, zieleñ lena oraz zieleñ o dowolnym przeznaczeniu,
b) dopuszcza siê sporadycznie zabudowê rozproszon¹, je¿eli jest niezbêdna dla funkcjonowania terenów rolnych i lenych, pod warunkiem nie zak³ócenia krajobrazu otwartego i nie naruszenia jego
walorów,
c) dopuszcza siê obiekty infrastruktury technicznej,
je¿eli nie maj¹ one szkodliwego wp³ywu na rodowisko;
2) warunki zagospodarowania:
a) dla obiektów budowlanych zwi¹zanych z zagospodarowaniem rolniczym i lenym obowi¹zuj¹:
 skala zabudowy, wysokoæ budynków oraz ich
forma i kolorystyka nie mog¹ odbiegaæ od odpowiednich parametrów w tradycyjnych siedliskach rolniczych,
b) dla obiektów budowlanych infrastruktury technicznej obowi¹zuj¹:
 ograniczenie do minimum ekspozycji w krajobrazie otwartym,
 zakaz stosowania agresywnych form i kolorów.
2. Na terenach 15aRO, 15bRO i 15cRO obowi¹zuj¹ ustalenia strefowe dla terenów otwartych RO wymienione
w ust. , w tym adaptacja istniej¹cych siedlisk rolniczych
i budynków mieszkalnych.
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§ 24

1. Ustalenia strefowe dla terenów zabudowy rezydencyjnej MO:
1) tereny otwarte z dopuszczeniem pojedynczych, rozproszonych poród zieleni budynków mieszkalnych;
2) zieleñ oraz powierzchnie niezabudowane powinny
zajmowaæ co najmniej 90% powierzchni dzia³ki;
3) wymagana jest indywidualna architektura budynków
i wysokie walory estetyczne.
2. Na terenach 16aMO obowi¹zuj¹:
1) ustalenia strefowe dla terenów zabudowy rezydencyjnej MO wymienione w ust. 1;
2) minimalna wielkoæ dzia³ki budowlanej: 13.000 m2
(1,3 ha);
3) minimalna szerokoæ frontu dzia³ki budowlanej:
90 m;
4) skala zabudowy nie mo¿e przekroczyæ wielkoci tradycyjnych zespo³ów zabudowy siedliskowej we wsi
b¹d w jej otoczeniu;
5) usytuowanie budynków, obiektów i urz¹dzeñ terenowych, a tak¿e ich forma architektoniczna, wymaga harmonijnego wkomponowania w eksponowany krajobraz;
6) 1-strefa krajobrazowa, w wyznaczonym miejscu:
 ochrona ekspozycji atrakcyjnych form krajobrazowych,
 zakaz lokalizacji budynków i obiektów kubaturowych,
 dominacja zieleni niskiej i redniowysokiej w zagospodarowaniu terenu, zakaz przes³aniania wgl¹dów krajobrazowych;
7) 2-strefa krajobrazowa, w wyznaczonym miejscu:
 ochrona krajobrazu, z zachowaniem niezmienionej rzeby terenu,
 zakaz lokalizacji budynków i obiektów kubaturowych,
 dominacja zieleni w zagospodarowaniu terenu.
Rozdzia³ 3
Przepisy szczegó³owe dotycz¹ce rysunku planu nr 2
(wie Przezmark  fragment, skala 1:2000)
§ 25
Na rysunku planu nr 2 obowi¹zuj¹ oznaczenia graficzne okrelone w § 6, dotycz¹ce linii rozgraniczaj¹cej oraz
linii rozgraniczaj¹cej orientacyjnej, a tak¿e oznaczenia graficzne okrelone w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y.
§ 26
Ustalenia nadrzêdne w stosunku do niniejszej uchwa³y.
1. Ustalenia niniejszego planu nie naruszaj¹ zasad ochrony Parku Krajobrazowego Pojezierza I³awskiego, w zakresie dotycz¹cym otuliny Parku na terenach wsi Przezmark.
2. Ustalenia niniejszego planu nie naruszaj¹ zasad ochrony Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Dzierzgoñ,
w zakresie dotycz¹cym zagospodarowania wsi Przezmark.
3. Na planowanym obszarze obowi¹zuj¹ zasady zagospodarowania dotycz¹ce zadrzewieñ, okrelone w § 7
ust. 4.
4. Na terenach objêtych ochron¹ konserwatorsk¹ A
obowi¹zuj¹:
1) ochrona konserwatorska terenów o wysokich walo-
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rach kulturowych oraz o zachowanej strukturze przestrzennej;
2) zasady zagospodarowania:
a) ochrona struktury przestrzennej za³o¿eñ historycznych, zachowanie historycznych obiektów oraz zachowanie historycznej zieleni, ³¹cznie z jej kompozycj¹ przestrzenn¹,
b) zakaz lokalizacji inwestycji nie wkomponowanych
w za³o¿enie historyczne, w tym zakaz stosowania
agresywnych form przestrzennych,
c) mo¿liwa jest restauracja obiektów i przystosowanie ich do wspó³czesnych funkcji,
d) w zagospodarowaniu terenów nale¿y d¹¿yæ do zaakcentowania elementów historycznej kompozycji przestrzennej,
e) nowa zabudowa wymaga dostosowania do ww.
warunków;
3) zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym, dotycz¹ce zarówno budynków jak i urz¹dzenia terenu,
wymagaj¹ opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
5. Na terenach objêtych ochron¹ konserwatorsk¹ B obowi¹zuj¹:
1) ochrona konserwatorska terenów o walorach kulturowych oraz o zachowanej strukturze przestrzennej;
powy¿sze dotyczy historycznych za³o¿eñ, np. dworsko  folwarcznych, oraz uk³adu ruralistycznego
wsi: uk³adu dróg i ulic wiejskich, gêstoci rozlokowania siedlisk, kompozycji siedlisk oraz charakteru
i skali zabudowy;
2) zasady zagospodarowania:
a) zakaz lokalizacji inwestycji nie wkomponowanych
w za³o¿enie historyczne b¹d w uk³ad ruralistyczny, w tym zakaz stosowania agresywnych form
przestrzennych,
b) zachowanie historycznej linii zabudowy, ewentualnie nawi¹zanie do niej,
c) mo¿liwa jest restauracja obiektów o walorach kulturowych i przystosowanie ich do wspó³czesnych
funkcji,
d) linie rozgraniczaj¹ce dróg i ulic wymagaj¹ indywidualnego ustalenia,
e) w zagospodarowaniu terenów nale¿y d¹¿yæ do zaakcentowania elementów historycznej kompozycji przestrzennej,
f) nowa zabudowa wymaga dostosowania do w.w
warunków.
6. Na terenach objêtych ochron¹ archeologiczn¹ W obowi¹zuj¹:
1) ochrona terenów zawieraj¹cych relikty archeologiczne, w tym stanowiska archeologiczne dokumentuj¹ce schy³kowy okres osadnictwa staropruskiego
(grodziska, osady, cmentarzyska) oraz kultury krzy¿ackiej;
2) nie mo¿na dopuciæ do zniszczenia reliktów archeologicznych;
3) wszelkie prace ziemne (np. wykopy pod fundamenty, pod uzbrojenie terenu itp.) wymagaj¹ zezwolenia
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i wykonania pod nadzorem archeologa (w szczególnych przypadkach mog¹ byæ wymagane wyprzedzaj¹ce badania archeologiczne na koszt inwestora).

§ 27
Na planowanym obszarze obowi¹zuj¹ zasady uzbrojenia terenów okrelone w § 8.
§ 28
1. Ustalenia strefowe dla terenów dróg wojewódzkich
KW:
1) program zagospodarowania:
a) drogi wojewódzkie w administracji Zarz¹du Dróg
Wojewódzkich,
b) przedmiotowe odcinki dróg wojewódzkich obs³uguj¹ jednoczenie potrzeby gminne w zakresie dojazdów do wsi, siedlisk rolniczych i zespo³ów zabudowy letniskowej;
2) warunki zagospodarowania:  kompetencje w zakresie planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg wojewódzkich nale¿¹ do zarz¹dcy drogi;
2. Na terenach 1aKW, 1bKW i 1cKW obowi¹zuj¹:
1) ustalenia strefowe dla terenów dróg wojewódzkich
KW wymienione w ust. 1;
2) tereny 1aKW i 1bKW stanowi¹ odcinek drogi wojewódzkiej nr 519 relacji Stary Dzierzgoñ  Ma³dyty 
Mor¹g, a teren 1cKW odcinek drogi wojewódzkiej
nr 526 relacji Pas³êk  liwice Lepno  Mylice 
Przezmark;
3) w parametrach pasa drogowego nale¿y uwzglêdniæ
mo¿liwoæ usytuowania chodnika na obszarze zabudowy wsi;
4) planowane parametry wymienionych odcinków
dróg: klasa Z, poprawa parametrów pasa drogowego uzale¿niona jest od mo¿liwoci zarz¹dcy drogi
oraz obowi¹zuj¹cych programów rozwoju dróg
wojewódzkich;
5) w miejscach oznaczonych lini¹ rozgraniczaj¹c¹ orientacyjn¹ nale¿y uwzglêdniæ mo¿liwoæ korekty szerokoci pasa drogowego, w celu uzyskania poprawy parametrów drogi.
§ 29
1. Ustalenia strefowe dla terenów dróg gminnych KG:
1) program zagospodarowania:
a) drogi gminne w administracji Zarz¹du Gminy, obs³uguj¹ce potrzeby gminne w zakresie: dojazdów
do s¹siednich wsi oraz do terenów zabudowy, powi¹zañ pomiêdzy poszczególnymi terenami oraz
dojazdu do miejsc publicznych,
b) dopuszcza siê liniowe urz¹dzenia infrastruktury
technicznej;
2) warunki zagospodarowania:
a) wymagana jest zieleñ przydro¿na w formie alei,
je¿eli pozwala na to szerokoæ pasa drogowego,
b) lokalizacja obiektów budowlanych mo¿liwa jest
w odleg³oci co najmniej 6 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni na terenach przeznaczonych pod zabudowê oraz 15 m na terenach niezabudowanych
 powy¿sze nie dotyczy obszaru historycznej zabudowy wiejskiej objêtego ochron¹ konserwatorsk¹.
2. Na terenach 2aKG, 2bKG i 2cKG obowi¹zuj¹:
1) ustalenia strefowe dla terenów dróg gminnych KG
wymienione w ust. 1;
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2) obs³uga powi¹zañ komunikacyjnych wsi z innymi
orodkami osadniczymi: z Mort¹giem droga 2aKG,
z Taborami droga 2bKG i z Witoszewem droga 2cKG,
a tak¿e bezporednia obs³uga przyleg³ych terenów;
3) planowane parametry wymienionych odcinków
dróg: klasa L, parametry przestrzenne drogi nale¿y
dostosowaæ do miejscowych potrzeb.
3. Na terenach 2dKG, 2eKG, 2fKG, 2gKG, 2hKG oraz 2iKG
obowi¹zuj¹:
1) ustalenia strefowe dla terenów dróg gminnych KG
wymienione w ust. 1;
2) bezporednia obs³uga terenów zabudowy, terenów
rolnych oraz powi¹zañ pomiêdzy nimi;
3) planowane parametry wymienionych odcinków
dróg: klasa D, parametry przestrzenne drogi nale¿y
dostosowaæ do miejscowych potrzeb;
4) ochrona archeologiczna W na terenie 2iKG: ustalenia w § 26 ust. 6.
4. Na terenie 2jKG obowi¹zuj¹:
1) ustalenia strefowe dla terenów dróg gminnych KG
wymienione w ust. 1;
2) rezerwa terenu dla potrzeb komunikacyjnych wsi,
przy czym nale¿y równie¿ uwzglêdniæ mo¿liwoæ
poszerzenia pasa drogowego drogi wojewódzkiej na
terenie 1bKW w celu uzyskania poprawy parametrów tej drogi;
§ 30
1. Ustalenia strefowe dla terenów zabudowy wiejskiej MR:
1) program zagospodarowania:
a) zabudowa mieszkaniowa oraz zwi¹zane z ni¹ us³ugi i urz¹dzenia u¿ytecznoci publicznej, przy
pierwszeñstwie zabudowy zwi¹zanej z rolnictwem,
b) zagospodarowanie rekreacyjne,
c) dopuszcza siê dzia³alnoæ gospodarcz¹ nieuci¹¿liw¹,
d) dopuszcza siê obiekty infrastruktury technicznej
dla obs³ugi terenów zabudowy wiejskiej MR;
2) warunki zagospodarowania:
a) skala zabudowy nie mo¿e przekroczyæ wielkoci
tradycyjnych budynków wiejskich na terenach
MR,
b) forma i kolorystyka budynków nie mog¹ odbiegaæ od odpowiednich parametrów w tradycyjnych
budynkach wiejskich na terenach MR,
c) obiekty i urz¹dzenia u¿ytecznoci publicznej oraz
obiekty us³ugowe wymagaj¹ rozwi¹zañ indywidualnych, o wysokiej jakoci architektonicznej,
uwzglêdniaj¹cych lokalne walory krajobrazowe
i kulturowe,
d) dla obiektów budowlanych infrastruktury technicznej wymienionych w punkcie 1 litera d obowi¹zuj¹:
 ograniczenie do minimum ekspozycji z terenów
publicznych,
 zakaz stosowania agresywnych form i kolorów.
2. Na terenach 3aMR, 3bMR, 3cMR, 3dMR, 3eMR oraz
3hMR, 3iMR, 3jMR, 3kMR, 3lMR, 3mMR, 3nMR i 3oMR
obowi¹zuj¹:
1) ustalenia strefowe dla terenów zabudowy wiejskiej
MR wymienione w ust. 1;
2) adaptacja istniej¹cego zagospodarowania oraz mo¿liwoæ dogêszczenia zabudowy;
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3) lokalizacja obiektów us³ugowych przy g³ównych ulicach i ci¹gach pieszych; przy adaptacji istniej¹cych
obiektów us³ugowych wymagana jest estetyzacja
architektury od strony terenów publicznych i dodanie walorów kulturowych specyficznych dla wsi Przezmark;
4) ochrona konserwatorska A na terenie 3jMR: ustalenia w § 26 ust. 4;
5) ochrona konserwatorska B: ustalenia w § 26 ust. 5;
na terenie 3hMR nale¿y zachowaæ pozosta³oci dawnego za³o¿enia dworko  folwarcznego ³¹cznie z elementami zieleni, szczególnie od strony terenów publicznych; ponadto nale¿y chroniæ budynki o walorach kulturowych, w tym budynki nr nr 20, 21, 26,
54 i 58;
6) ochrona archeologiczna W na fragmentach terenów
3aMR, 3bMR, 3cMR i 3jMR: ustalenia w § 26 ust. 6.
3. Na terenie 3fMR, 3gMR i 3pMR obowi¹zuj¹:
1) ustalenia strefowe dla terenów zabudowy wiejskiej
MR wymienione w ust. 1;
2) minimalna wielkoæ dzia³ki budowlanej: 2000 m2.
§ 31
1. Ustalenia strefowe dla terenów zabudowy rekreacyjnej ML:
1) program zagospodarowania:
a) zagospodarowanie rekreacyjne, w tym obiekty
letniskowe, indywidualna zabudowa rekreacyjna,
us³ugi towarzysz¹ce, urz¹dzenia sportu i rekreacji,
zieleñ rekreacyjna,
b) obiekty infrastruktury technicznej dla obs³ugi terenów zabudowy rekreacyjnej ML;
2) warunki zagospodarowania:
a) wielkoæ terenu ewentualnie dzia³ki budowlanej
przypadaj¹ca na 1 domek rekreacyjny wynosi co
najmniej 800 m2,
b) zabudowa wymaga towarzyszenia zieleni dekoracyjnej, przy czym na 1 domek rekreacyjny musi
przypadaæ co najmniej 1 drzewo,
c) skala zabudowy nie mo¿e przekraczaæ wielkoci
tradycyjnych obiektów wiejskich z terenów zabudowy wiejskiej MR,
d) wielkoæ budynku nale¿y dostosowaæ do powierzchni dzia³ki, przy czym niezabudowana czêæ
dzia³ki nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 75% powierzchni
dzia³ki.
2. Na terenie 4aML obowi¹zuj¹:
1) adaptacja istniej¹cego zagospodarowania;
2) w przypadku wprowadzenia zmian, wymagaj¹cych
uzyskania pozwolenia na budowê, obowi¹zuj¹ ustalenia strefowe dla terenów zabudowy rekreacyjnej
ML wymienione w ust. 1, stosownie do zakresu
zmian; powy¿sze dotyczy równie¿ rezerw terenowych;
3) ci¹g pieszy ³¹cz¹cy ulicê 2aKG z ulic¹ 2dKG.
3. Na terenie 4bML obowi¹zuj¹:
1) ustalenia strefowe dla terenów zabudowy rekreacyjnej ML wymienione w ust. 1;
2) ci¹g pieszy ³¹cz¹cy ulicê 1aKW z ulic¹ 2aKG;
3) adaptacja istniej¹cego oczka wodnego, np. w ramach zagospodarowania du¿ej dzia³ki rekreacyjnej;
4) ochrona konserwatorska B: ustalenia w § 26 ust. 5,
dotycz¹ce fragmentu terenu;
5) ochrona archeologiczna W na fragmencie terenu:
ustalenia w § 26 ust. 6.
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§ 32
1. Ustalenia strefowe dla terenów zabudowy mieszkaniowej MM:
1) zabudowa przeznaczona na cele mieszkaniowe, w
szeroko pojêtym zakresie;
2) urz¹dzenia towarzysz¹ce zabudowie mieszkaniowej,
niezbêdne dla jej funkcjonowania, ³¹cznie z gara¿ami, obiektami gospodarczymi i infrastruktur¹ techniczn¹;
3) skala zabudowy nie mo¿e przekroczyæ wielkoci tradycyjnych budynków na obszarze wsi.
2. Na terenie 5aMM obowi¹zuj¹:
1) ustalenia strefowe dla terenów zabudowy mieszkaniowej MM wymienione w ust. 1;
2) zabudowa jednorodzinna w uk³adzie wolno stoj¹cym;
3) minimalna wielkoæ dzia³ki budowlanej: 1000 m2;
4) usytuowanie budynków, obiektów i urz¹dzeñ terenowych, a tak¿e ich forma architektoniczna, wymaga harmonijnego wkomponowania w krajobraz;
5) ci¹g pieszy ³¹cz¹cy ulicê 1aKW z ulic¹ 2aKG;
6) ochrona archeologiczna W na fragmencie terenu:
ustalenia w § 26 ust. 6.
3. Na terenie 5bMM obowi¹zuj¹:
1) adaptacja istniej¹cego zagospodarowania, w tym
zabudowy wielorodzinnej, zabudowy jednorodzinnej wolno stoj¹cej ³¹cznie z wydzielonymi odrêbnie
ogródkami rekreacyjnymi, a tak¿e obiektów us³ugowych;
2) w przypadku wprowadzenia zmian, wymagaj¹cych
uzyskania pozwolenia na budowê, obowi¹zuj¹ ustalenia strefowe dla terenów zabudowy mieszkaniowej MM wymienione w ust. 1, stosownie do zakresu zmian;
3) ochrona konserwatorska B: ustalenia w § 26 ust. 5.
4) ochrona archeologiczna W na fragmencie terenu:
ustalenia w § 26 ust. 6.
4. Na terenach 5cMM i 5dMM obowi¹zuj¹:
1) adaptacja istniej¹cego zagospodarowania, w tym
zabudowy wielorodzinnej;
2) w przypadku wprowadzenia zmian, wymagaj¹cych
uzyskania pozwolenia na budowê, obowi¹zuj¹ ustalenia strefowe dla terenów zabudowy mieszkaniowej MM wymienione w ust. 1, stosownie do zakresu zmian;
3) ochrona konserwatorska B: ustalenia w § 26 ust. 5;
4) ochrona archeologiczna W na fragmencie terenu
5dMM: ustalenia w § 26 ust. 6.
§ 33
1. Ustalenia strefowe dla terenów us³ug publicznych UP:
1) obiekty i urz¹dzenia u¿ytecznoci publicznej oraz
us³ugowe, zwi¹zane z potrzebami publicznymi;
2) wybór w³aciwego programu zagospodarowania:
stosownie do potrzeb gminy.
2. Na terenie 6aUP obowi¹zuj¹:
1) adaptacja istniej¹cego zagospodarowania w zakresie us³ug owiaty na poziomie podstawowym, w tym
szko³y podstawowej i gimnazjum oraz lenej szkó³ki dydaktycznej;
2) w przypadku wprowadzenia zmian, wymagaj¹cych
uzyskania pozwolenia na budowê, obowi¹zuj¹ ustalenia strefowe dla terenów us³ug publicznych UP
wymienione w ust. 1, stosownie do zakresu zmian;

3) ochrona konserwatorska B: ustalenia w § 26 ust. 5;
nale¿y chroniæ budynki o walorach kulturowych:
historyczny budynek szko³y.
3. Na terenie 6bUP obowi¹zuj¹:
1) adaptacja istniej¹cego zagospodarowania w zakresie us³ug sakralnych, w tym kocio³a;
2) w przypadku wprowadzenia zmian, wymagaj¹cych
uzyskania pozwolenia na budowê, obowi¹zuj¹ ustalenia strefowe dla terenów us³ug publicznych UP
wymienione w ust. 1, stosownie do zakresu zmian;
3) ochrona konserwatorska A: ustalenia w § 26 ust. 4;
obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków
i objête cis³¹ ochron¹ konserwatorsk¹: koció³ p.w.
MB Królowej wiata;
4) ochrona archeologiczna W: ustalenia w § 26 ust. 6.
§ 34
1. Ustalenia strefowe dla terenów obs³ugi rekreacji UL:
1) program zagospodarowania:
a) zagospodarowanie rekreacyjne w szeroko pojêtym zakresie, w tym m.in. obiekty rekreacyjne,
us³ugi towarzysz¹ce, urz¹dzenia sportu i rekreacji,
zieleñ rekreacyjna i dekoracyjna,
b) mo¿liwe s¹ mieszkania towarzysz¹ce;
c) dopuszcza siê obiekty infrastruktury technicznej
dla terenów obs³ugi rekreacji UL;
2) warunki zagospodarowania:
a) nale¿y uwzglêdniæ ca³ociowe zagospodarowanie
terenu w postaci obiektów ³¹cznie z parkingami
i zieleni¹ dekoracyjn¹,
b) formy budynków i obiektów nale¿y wkomponowaæ w lokalne odniesienia historyczne.
2. Na terenie 7aUL obowi¹zuj¹:
1) adaptacja istniej¹cego zagospodarowania;
2) w przypadku wprowadzenia zmian, wymagaj¹cych
uzyskania pozwolenia na budowê, obowi¹zuj¹ ustalenia strefowe dla terenów obs³ugi rekreacji UL wymienione w ust. 1, stosownie do zakresu zmian, a
tak¿e warunek zabezpieczenia czystoci wód opadowych odprowadzanych z powierzchni utwardzonych do jeziora;
3) zachowanie dominanty wysokociowej w postaci
baszty przedzamcza dawnego zamku krzy¿ackiego;
4) ochrona starodrzewu i zachowanie zieleni o walorach krajobrazowych;
5) mo¿liwe jest usytuowanie k¹pieliska urz¹dzonego
oraz obiektów i urz¹dzeñ niezbêdnych dla obs³ugi
rekreacji wodnej;
6) ochrona konserwatorska A: ustalenia w § 26 ust. 4;
powy¿sze dotyczy pozosta³oci za³o¿eñ historycznych: staropruskiego grodziska cyplowego oraz
osady i warowni Zakonu NMP; obiekty zabytkowe
wpisane do rejestru zabytków i objête cis³¹ ochron¹ konserwatorsk¹: ruiny zamku krzy¿ackiego oraz
baszta przedzamcza;
7) ochrona archeologiczna W: ustalenia w § 7 ust. 6;
stanowiska archeologiczne dokumentuj¹ce schy³kowy okres osadnictwa staropruskiego oraz kultury
krzy¿ackiej.
§ 35
1. Ustalenia strefowe dla terenów rekreacji wodnej UW:
1) program zagospodarowania:
a) zagospodarowanie rekreacyjne o charakterze
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ogólnodostêpnym dla potrzeb wypoczynku nad
wod¹, w tym np. pla¿a, k¹pielisko, przystañ wodna, toalety, parking, zieleñ, urz¹dzenia sportowe,
w szczególnych przypadkach dopuszcza siê tak¿e hangar na ma³y sprzêt p³ywaj¹cy oraz obiekt
us³ugowy,
b) dopuszcza siê pole biwakowe w odleg³oci co najmniej 25 m od linii brzegowej, je¿eli nie koliduje
ono z zagospodarowaniem wymienionym w literze a;
2) warunki zagospodarowania:
 obiekty budowlane wymienione w punkcie 1 litera a nie mog¹ przekroczyæ parametrów istniej¹cej b¹d planowanej w s¹siedztwie zabudowy
wiejskiej, wymagaj¹ równie¿ nawi¹zania do regionalnych cech kulturowych lokalnej zabudowy.
2. Na terenie 8aUW obowi¹zuj¹:
1) ustalenia strefowe dla terenów rekreacji wodnej UW
wymienione w ust. 1, z uwzglêdnieniem ograniczeñ
wymienionych poni¿ej, w tym g³ównie pla¿e przy
k¹pieliskach urz¹dzonych;
2) mo¿liwoæ usytuowania miejsc parkingowych dopuszcza siê w odleg³oci co najmniej 35 m od linii
brzegowej;
3) mo¿liwoæ usytuowania pola biwakowego wymaga poszerzenia terenu 8aUW kosztem terenu 12aZO
oraz odprowadzania cieków sanitarnych do wiejskiej kanalizacji sanitarnej;
4) ochrona konserwatorska B: ustalenia w § 26 ust. 5;
5) ochrona archeologiczna W na fragmencie terenu:
ustalenia w § 26 ust. 6.
3. Na terenie 8bUW obowi¹zuj¹:
1) ustalenia strefowe dla terenów rekreacji wodnej UW
wymienione w ust. 1, z uwzglêdnieniem ograniczeñ
wymienionych poni¿ej, w tym g³ównie pla¿e przy
k¹pieliskach urz¹dzonych;
2) wyklucza siê lokalizacjê pola biwakowego ze wzglêdu na niewielk¹ powierzchniê terenu.
§ 36
1. Ustalenia strefowe dla terenów dzia³alnoci gospodarczej GG:
1) dzia³alnoæ gospodarcza w szerokim zakresie, przy
czym wyklucza siê przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, które wymagaj¹
sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania przedsiêwziêcia na rodowisko;
2) nale¿y uwzglêdniæ wymagania okrelone w ustawie
Prawa ochrony rodowiska, szczególnie w zakresie:
 emisji zanieczyszczeñ wymienionych w art. 3 pkt
49, która mog³aby m. in. pogorszyæ walory estetyczne rodowiska b¹d kolidowaæ z zagospodarowaniem terenów s¹siednich,
 przekroczenia standardów emisyjnych, o których mowa w art. 141 ustawy,
 zapobiegania negatywnemu oddzia³ywaniu na
rodowisko, o którym mowa w art. 6 ustawy;
3) skala zabudowy nie mo¿e przekroczyæ wielkoci tradycyjnych zespo³ów zabudowy wiejskiej b¹d zabudowy siedliskowej.
2. Na terenach 9aGG i 9bGG obowi¹zuj¹:
1) adaptacja istniej¹cego zagospodarowania, w tym
obiektów obs³ugi rolnictwa, obiektów dzia³alnoci
gospodarczej oraz us³ug publicznych: remizy stra¿ackiej i wietlicy wiejskiej;
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2) w przypadku wprowadzenia zmian, wymagaj¹cych
uzyskania pozwolenia na budowê, obowi¹zuj¹ ustalenia strefowe dla terenów dzia³alnoci gospodarczej GG
wymienione w ust. 1, stosownie do zakresu zmian;
3) wymagane jest estetyczne zagospodarowanie od strony terenów publicznych, tzn. dróg wojewódzkich 1bKW
i 1cKW;
4) ochrona konserwatorska B: ustalenia w § 26 ust. 5;
5) ochrona archeologiczna W na fragmencie terenu
9aGG: ustalenia w § 26 ust. 6.
§ 37
1. Ustalenia strefowe dla terenów urz¹dzeñ kanalizacyjnych JK:
 obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej zwi¹zane z gospodark¹ ciekow¹, wymagaj¹ce wydzielenia odrêbnych terenów  stosownie do poziomu
szczegó³owoci planu.
2. Na terenie 10aJK obowi¹zuj¹:
1) ustalenia strefowe dla terenów urz¹dzeñ kanalizacyjnych JK wymienione w ust. 1;
2) przepompownia cieków komunalnych  adaptacja;
3) w zagospodarowaniu i funkcjonowaniu przepompowni nale¿y uwzglêdniæ s¹siedztwo ci¹gu ekologicznego.
§ 38
1. Ustalenia strefowe dla terenów cmentarzy ZC:
1) program zagospodarowania:
a) zagospodarowanie zwi¹zane z grzebaniem zmar³ych i z pamiêci¹ o zmar³ych,
b) zieleñ dekoracyjna;
2) warunki zagospodarowania:
a) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów towarzysz¹cych funkcji cmentarnej, takich jak kapliczka, us³ugi przycmentarne itp.,
b) wielkoæ i charakter obiektów wymienionych powy¿ej wymaga dostosowania do skali cmentarza.
2. Na terenie 11aZC obowi¹zuj¹:
1) adaptacja istniej¹cego zagospodarowania, w zakresie dotycz¹cym cmentarza i zieleni towarzysz¹cej;
2) w przypadku wprowadzenia zmian, wymagaj¹cych
uzyskania pozwolenia na budowê, obowi¹zuj¹ ustalenia strefowe dla terenów cmentarzy ZC wymienione w ust. 1, stosownie do zakresu zmian;
3) ochrona konserwatorska B: ustalenia w § 26 ust. 5;
nale¿y chroniæ walory kulturowe dawnego cmentarza ewangelickiego, w tym zieleñ (lipy i kasztanowce), pozosta³oci historycznych nagrobków oraz g³az
z tablic¹ pamiêci.
§ 39
1. Ustalenia strefowe dla terenów strefy ochronnej jeziora ZO:
1) program zagospodarowania:
a) zieleñ o dowolnym przeznaczeniu, zwi¹zana
z ochron¹ fitomelioracyjn¹ wód jeziora, w tym zieleñ rekreacyjna, zieleñ dekoracyjna, zieleñ lena,
b) w ograniczonym zakresie dopuszcza siê zagospodarowanie rolnicze w postaci u¿ytków rolnych,
z preferowaniem trwa³ych u¿ytków zielonych,
c) dopuszcza siê obiekty infrastruktury technicznej,
je¿eli nie maj¹ one szkodliwego wp³ywu na rodowisko, ewentualnie zagospodarowanie niezbêdne dla potrzeb gospodarki wodnej;
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2) warunki zagospodarowania:
a) dla obiektów budowlanych zwi¹zanych z infrastruktur¹ techniczn¹ i z gospodark¹ wodn¹ obowi¹zuj¹:
 harmonijne wkomponowanie w krajobraz od
strony jeziora,
 zakaz stosowania agresywnych form i kolorów,
b) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych poza wymienionymi powy¿ej;
c) zakaz grodzenia nieruchomoci.
2. Na terenach 12aZO, 12bZO i 12cZO obowi¹zuj¹:
1) ustalenia strefowe dla terenów strefy ochronnej jeziora ZO wymienione w ust. 1;
2) adaptacja przepompowni cieków;
3) ci¹g pieszy spacerowy, cie¿ka rowerowa;
4) teren 12bZO powinien byæ w ca³oci publicznie dostêpny;
5) ochrona archeologiczna W na fragmentach terenów
12aZO i 12bZO: ustalenia w § 26 ust. 6.
§ 40
Na terenie 13aZZ obowi¹zuj¹:
1) adaptacja istniej¹cych ogródków rekreacyjnych zwi¹zanych funkcjonalnie z terenem zabudowy mieszkaniowej 5cMM;
2) w przypadku wprowadzenia zmian, wymagaj¹cych
uzyskania pozwolenia na budowê, obowi¹zuj¹ ustalenia strefowe dla terenów zieleni ZZ wymienione w §
17 ust. 1, stosownie do zakresu zmian
3) ochrona archeologiczna W na fragmencie terenu: ustalenia w § 26 ust. 6.
Rozdzia³ 4
Przepisy koñcowe
§ 41
Uchyla siê ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Dzierzgoñ,
uchwalonego Uchwa³¹ Nr V/30/90 Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu z dnia 30 listopada 1990 r., w zakresie
odnosz¹cym siê do terenu okrelonego w za³¹cznikach
nr 1 i nr 2 do uchwa³y.
§ 42
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Gida

1586
UCHWA£A Nr II/26/03
Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu
z dnia 28 marca 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Starym Dzierzgoniu.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z pón. zm.) oraz art. 46 ust. 1
ustawy z dnia 29 listopada z 1990 r. o pomocy spo³ecznej
(t.j. Dz. U. Nr 64 poz. 414 z 1998 r. z pón. zm.) Rada Gminy w Starym Dzierzgoniu uchwala, co nastêpuje:

§1
Zatwierdza siê statut Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Starym Dzierzgoniu stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y.
§2
Traci moc uchwa³a Nr I/8/96 z dnia 12.02.1996 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Orodka Pomocy
Spo³ecznej w Starym Dzierzgoniu.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Gida
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr II/26/03
Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu
z dnia 28 marca 2003 r.
STATUT
GMINNEGO ORODKA POMOCY
SPO£ECZNEJ W STARYM DZIERZGONIU
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Starym Dzierzgoniu, zwany dalej Orodkiem, jest jednostk¹ organizacyjn¹ Gminy Stary Dzierzgoñ, nie posiadaj¹c¹ osobowoci prawnej, utworzon¹ przez Radê Gminy w Startym Dzierzgoniu Uchwa³¹ Nr IX/44/95 z dnia 20 grudnia 1995 r.
2. Orodek dzia³a jako wyodrêbniona jednostka bud¿etowa Gminy Stary Dzierzgoñ
3. Orodek pokrywa swoje wydatki bezporednio ze swego bud¿etu, bêd¹cego czêci¹ sk³adow¹ bud¿etu Gminy Stary Dzierzgoñ, a pobrane dochody odprowadza
do bud¿etu Gminy Stary Dzierzgoñ
4. Orodek  jako jednostka organizacyjna Gminy  jest
finansowany ze rodków w³asnych gminy i rodków
administracji rz¹dowej na zadania zlecone.
§2
Orodek dzia³a na podstawie:
1. Ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (t.j.: Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z pón. zm.).
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.).
3. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148).
4. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z pón. zm.).
5. Ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r., o zasi³kach rodzinnych, pielêgnacyjnych i wychowawczych (t.j.: Dz. U.
z 1998 r. Nr 102, poz. 651 z pón. zm.).
6. Ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 z pón.
zm.).
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7. Ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych (Dz. U. Nr 137 poz. 887 z pón.
zm.).
8. Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz
niektórych osobach bêd¹cych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz. U. z 2002 r.
Nr 42, poz. 371 z póñ.zm).
9. Innych przepisów nak³adaj¹cych wykonywanie zadañ
na orodki pomocy spo³ecznej.
10. Niniejszego Statutu oraz uchwa³ Rady Gminy w Starym Dzierzganiu.

9. Wspó³dzia³anie ze spo³ecznociami lokalnymi maj¹cymi na celu rozwijanie w nich zdolnoci do samodzielnego rozwi¹zywania w³asnych problemów.
10. Prowadzenie dzia³añ koordynuj¹cych pomoc spo³eczn¹ na terenie gminy Stary Dzierzgoñ.
11. Projektowanie bud¿etu w zakresie dzia³añ statutowych
i ustawowych orodka.
12. Organizowanie pracy Orodka dla realizacji zadañ
i efektywne gospodarowanie, dysponowanie przyznanymi rodkami pieniê¿nymi.

§3

Dodatkowo do zadañ Orodka nale¿y:
1. Wspó³dzia³anie z prowadz¹cymi dzia³alnoæ spo³eczn¹ organizacjami spo³ecznymi, kocio³ami, zwi¹zkami
wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu
realizacji okrelonych zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej.
2. Wspó³praca z organami samorz¹du terytorialnego, jednostkami organizacyjnymi gminy i administracji rz¹dowej, jednostkami opieki zdrowotnej, ZUS, KRUS, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym
Urzêdem Pracy, policj¹, prokuratur¹, s¹dami, placówkami owiatowymi i wychowawczymi.
3. Wytaczanie w uzasadnionych przypadkach powództw
na rzecz obywateli, w szczególnoci z zakresu spraw
rodzinnych i opiekuñczych.
4. Kierowanie wniosków o ustalenie niezdolnoci do pracy i stopnia niepe³nosprawnoci do organów okrelonych w odrêbnych przepisach.

1. Siedziba Orodka znajduje siê w Starym Dzierzgoniu.
2. Terenem dzia³ania Orodka jest Gmina Stary Dzierzgoñ.
3. Orodek u¿ywa pieczêci z nazw¹ w pe³nym brzmieniu
i pe³nym adresem siedziby.
4. Orodek mo¿e u¿ywaæ skróconej nazwy GOPS Stary
Dzierzgoñ.
Rozdzia³ II
Cele i zadania Orodka
§4
Celem dzia³alnoci Orodka jest:
1. Doprowadzenie do mo¿liwie pe³nego usamodzielnienia osób i rodzin oraz doprowadzenie osób i rodzin do
integracji ze rodowiskiem.
2. Umo¿liwienie osobom i rodzinom przezwyciê¿anie
trudnych sytuacji ¿yciowych, których nie s¹ w stanie
pokonaæ, wykorzystuj¹c w³asne rodki, mo¿liwoci
i uprawnienia oraz zapobieganiu powstawaniu takich
sytuacji.
3. Zaspakajenie niezbêdnych potrzeb ¿yciowych osób
i rodzin oraz umo¿liwienie im bytowania w warunkach
odpowiadaj¹cych godnoci cz³owieka.
§5
Zadania Orodka obejmuj¹:
1. Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania
pomocy spo³ecznej.
2. Organizowanie ró¿norodnych form pomocy, a tak¿e
udzia³ w tworzeniu infrastruktury socjalnej odpowiadaj¹cej zmieniaj¹cym siê potrzebom pomocy spo³ecznej.
3. Analizê i ocenê zjawisk rodz¹cych zapotrzebowanie na
wiadczenia z pomocy spo³ecznej.
4. wiadczenie us³ug przewidywanych w ustawie o pomocy spo³ecznej oraz okrelonych w innych przepisach prawnych.
5. Przyznawanie i wyp³acanie wiadczeñ przewidzianych
ustaw¹ o pomocy spo³ecznej oraz w innych aktach
prawnych.
6. Pracê socjaln¹ rozumian¹ jako dzia³alnoæ zawodowa
maj¹c¹ na celu udzielenie pomocy osobom i rodzinom
we wzmocnieniu i odzyskaniu zdolnoci do funkcjonowania w spo³eczeñstwie oraz tworzenie warunków
sprzyjaj¹cych temu celowi.
7. Inicjowanie dzia³añ profilaktycznych i promocyjnych
s³u¿b socjalnych na terenie gminy Stary Dzierzgoñ
8. Wspieranie i rozbudzanie aktywnoci spo³ecznej w zaspokajaniu niezbêdnych potrzeb ¿yciowych osób i rodzin.

§6

§7
Orodek realizuje poni¿sze zadania pomocy spo³ecznej:
1. W³asne gminy w zakresie pomocy spo³ecznej zgodnie z ustaleniami Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu.
2. Zlecone gminie w zakresie pomocy spo³ecznej zgodnie z ustaleniami przekazanymi w tym wzglêdzie
przez Wojewodê Pomorskiego.
§8
Do zadañ Orodka nale¿¹, w szczególnoci:
1. Z zakresu zadañ zleconych:
 przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków sta³ych i sta³ych
wyrównawczych,
 przyznawanie i wyp³acanie rent socjalnych,
 przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków okresowych,
 przyznawanie i wyp³acanie gwarantowanych zasi³ków okresowych i specjalnych okresowych,
 przyznawanie i wyp³acanie macierzyñskich zasi³ków
okresowych i macierzyñskich zasi³ków jednorazowych,
 przyznawanie i wp³acanie zasi³ków celowych na pokrycie wydatków powsta³ych w wyniku klêski ¿ywio³owej lub ekologicznej,
 przyznawanie zasi³ków celowych w formie bilety kredytowanego,
 op³acanie sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne i zdrowotne za osoby uprawnione,
 wiadczenie specjalistycznych us³ug opiekuñczych,
przys³uguj¹cych na podstawie ustawy o ochronie
zdrowia psychicznego,
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 inne zadania wynikaj¹ce z rz¹dowych programów
pomocy spo³ecznej, b¹d innych ustaw, maj¹cych
na celu ochronê poziomu ¿ycia osób i rodzin, po
zapewnieniu rodków finansowych, a w szczególnoci:
a) przyznanie i wyp³acanie zasi³ków rodzinnych i pielêgnacyjnych,
b) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków kombatantom
i innym osobom uprawnionym
2. Z zakresu zadañ w³asnych:
 przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych i specjalnych celowych.
 przyznawanie pomocy w formie rzeczowej,
 przyznawanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie,
 udzielanie schronienia, posi³ku, niezbêdnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 wiadczenie us³ug opiekuñczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania,
 udzielanie zasi³ków celowych na pokrycie wydatków
powsta³ych w wyniku zdarzenia losowego,
 udzielanie zasi³ków celowych na pokrycie wydatków
na wiadczenia zdrowotne, w szczególnoci dla osób
bezdomnych i innych osób nie maj¹cych dochodów
i mo¿liwoci ubezpieczenia siê na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
 sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
 praca socjalna w szerokim tego s³owa znaczeniu,
 inne zadania z zakresu pomocy spo³ecznej wynikaj¹ce z rozpatrzonych w toku pracy socjalnej Orodka potrzeb Gminy Stary Dzierzgoñ.
Rozdzia³ III
Gospodarka finansowa
§9
Projekt planu finansowego Orodka, z uwzglêdnieniem
kwot wynikaj¹cych z uk³adu wykonawczego bud¿etu
gminy sporz¹dza kierownik jednostki przedstawiaj¹c do
uchwalenia Radzie Gminy Stary Dzierzgoñ.
Rozdzia³ IV
Organizacja i zarz¹dzanie
§ 10
1 Orodkiem kieruje i reprezentuje go na zewn¹trz kierownik Orodka.
2. Kierownika zatrudnia oraz rozwi¹zuje z nim stosunek
pracy Wójt Gminy Stary Dzierzgoñ.
3. Kierownik Orodka wykonuje czynnoci przys³uguj¹ce przepisami Prawa pracy wobec osób w tym orodku zatrudnionych.
4. Do obowi¹zków kierownika nale¿y zw³aszcza:
 wydawanie, na podstawie upowa¿nienia Rady Gminy Stary Dzierzgoñ, decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy spo³ecznej w ramach zadañ w³asnych gminy i zleconych, o
których mowa w rozdziale II statutu,
 organizowanie i nadzór nad prac¹ podleg³ych pracowników,
 wykonywanie innych zadañ pomocy spo³ecznej zleconych przez ograny samorz¹du terytorialnego i Wojewodê,
 wydawanie zarz¹dzeñ i regulaminów oraz instrukcji
dla realizacji zadañ statutowych.

§ 11
Rada Gminy bior¹c pod uwagê potrzeby, które powstan¹ w toku realizacji zadañ okrelonych w § 5, opracowuje i wdra¿a lokalne programy pomocy spo³ecznej.
§ 12
1. Tryb pracy Orodka oraz organizacjê wewnêtrzn¹ okrelaj¹ regulaminy ustalone przez Kierownika
2. Schemat organizacyjny Orodka:
 Kierownik GOPS,
 Ksiêgowy,
 Dwóch pracowników socjalnych,
 Kasjer-referent.
§ 13
Kierownik Orodka sk³ada Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z dzia³alnoci Orodka.
§ 14
Prawa i obowi¹zki pracowników Orodka reguluj¹ przepisy ustawy o pomocy spo³ecznej i ustawy o pracownikach samorz¹dowych oraz przepisy wykonawcze do tych
ustaw, jak równie¿ regulaminy ustalone przez kierownika.
§ 15
Zasady wynagradzania pracowników Orodka okrela
Zarz¹dzenie Kierownika GOPS w Starym Dzierzgoniu
zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie wynagradzania i wymagañ kwalifikacyjnych pracowników samorz¹dowych zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz. U. Nr 61 poz. 708 z poñ.zm.) ustalaj¹cy
zasady wynagradzania pracowników Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Starym Dzierzgoniu.
Rozdzia³ V
Mienie Orodka
§ 16
Mienie Orodka stanowi¹ rodki trwa³e, oraz wyposa¿enie zakupione przez Orodek b¹d przekazane nieodp³atnie, dla prowadzenia dzia³alnoci, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami prawnymi.
Rozdzia³ VI
Przepisy koñcowe
§ 17
Zmiany b¹d uzupe³nienia Statutu mog¹ byæ dokonywane jedynie w trybie w³aciwym dla jego uchwalenia.

1587
UCHWA£A Nr I/1/03
Rady Gminy Kocierzyna
z dnia 21 lutego 2003 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud¿etu przez Wójta Gminy Kocierzyna za rok 2002.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 61 ust. 2 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. Dz. U. Nr 23,
poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153,
poz. 1271; Nr 214, poz. 1806) oraz na podstawie art. 136
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
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publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pó.zmianami,
ost.zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 156, poz. 1300) Rada Gminy
Kocierzyna, uchwala, co nastêpuje:
§1
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania bud¿etu za
rok 2002, Rada Gminy przyjmuje sprawozdanie Wójta
Gminy Kocierzyna z wykonania bud¿etu za rok 2002, stanowi¹ce za³¹czniki Nr 1 i 2* do niniejszej uchwa³y.
§2
1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
2. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz wywieszeniu na
tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy Kocierzyna.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Szulist

1588
UCHWA£A Nr IV/65/03
Rady Gminy Kocierzyna
z dnia 24 lipca 2003 r.
w sprawie okrelenia stawki op³aty administracyjnej za
wydawanie wypisów i wyrysów ze Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Kocierzyna.
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84, ost. zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 200, poz. 1683), oraz
art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717), w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 41
ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z pón.
zm., ost. zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 214, poz. 1806)  Rada
Gminy Kocierzyna, po zasiêgniêciu opinii swych komisji
sta³ych  uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê op³atê administracyjn¹ za wydanie wypisu
i wyrysu ze Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kocierzyna w wysokoci 90 z³, za ka¿d¹ nieruchomoæ oznaczon¹ odrêbnym
numerem geodezyjnym.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kocierzyna.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Szulist
* Za³¹czników Nr 1 i 2 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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UCHWA£A Nr I/9/03
Rady Gminy Kocierzyna
z dnia 21 lutego 2003 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Kocierzyna.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w zwi¹zku z art. 22
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. Dz. U.
Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153,
poz. 1271; Nr 214, poz. 1806)  Rada Gminy Kocierzyna
uchwala, co nastêpuje:
§1
W za³¹czniku nr 1 do Statutu Gminy Kocierzyna z dnia
2 sierpnia 1996 r.  t.j. za³¹cznik nr 1 do Uchwa³y Nr VII/
149/01 Rady Gminy Kocierzyna z dnia 4 czerwca 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Kocierzyna oraz niektórych innych uchwa³ (opublik. w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 23,
poz. 66, ost. zm. z 2001 r. Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 52, poz.
590) § 52 otrzymuje brzmienie:
1. Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika s³u¿bowego
w stosunku do pracowników urzêdu oraz kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych.
2. Stosunek pracy z:
a) Zastêpc¹ Wójta nawi¹zuje Wójt;
b) Sekretarzem i Skarbnikiem Gminy, powo³anymi
przez radê nawi¹zuje Wójt przez wrêczenie w/w osobom aktu nawi¹zania stosunku pracy z powo³ania.
3. Wójt mo¿e obsadziæ w drodze mianowania nastêpuj¹ce stanowiska:
a) kierowników komórek organizacyjnych Urzêdu
Gminy oraz kierownika dzia³u gospodarczego,
b) kierowników jednostek organizacyjnych gminy i ich
zastêpców,
c) g³ównego ksiêgowego Urzêdu Gminy oraz g³ównych
ksiêgowych jednostek organizacyjnych gminy,
d) zastêpcy g³ównego ksiêgowego Urzêdu Gminy oraz
zastêpców g³ównych ksiêgowych jednostek organizacyjnych gminy,
e) g³ównych specjalistów Urzêdu Gminy i jednostek
organizacyjnych.
4. Wójt wrêcza akty mianowania osobom, o których
mowa w ust. 3 i odbiera od nich pisemne lubowanie,
która rota brzmi:
lubujê uroczycie, ¿e na zajmowany stanowisku bêdê
s³u¿yæ pañstwu i spo³ecznoci Gminy Kocierzyna,
przestrzegaæ porz¹dku prawnego i wykonywaæ sumiennie powierzone mi zadania.
§2
1. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Szulist

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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UCHWA£A Nr VII/75/2003
Rady Miejskiej Redy
z dnia 15 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy na obszarze jednostki C w rejonie ulicy Gdañskiej i Obwodowej.
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. w Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 z pón. zm.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279, Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109,
poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14,
poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154,
poz. 1804 oraz Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113,
poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5,
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z pón. zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806), na wniosek Burmistrza Miasta Redy, Rada Miejska Redy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta REDY na obszarze jednostki C w
rejonie ulicy Gdañskiej i Obwodowej.
2. Plan obejmuje obszar ograniczony:
 od wschodu i po³udnia: ulic¹ Obwodow¹,
 od zachodu: ulic¹ Gdañsk¹,
 od pó³nocy: pó³nocn¹ granic¹ dzia³ek nr: 693/5, 694/
20, 694/16 i 686, 685 i dalej w kierunku wschodnim
pó³nocn¹ granic¹ dzia³ek nr: 682/4, 682/5.
Granice obowi¹zywania ustaleñ planu przedstawiono
na Za³¹czniku nr 1 do uchwa³y, tj. rysunku planu, stanowi¹cym integraln¹ czêæ uchwa³y.
3. Przedmiotem ustaleñ planu jest ustalenie przeznaczenia terenów, terenów przeznaczonych na realizacjê
celów publicznych, okrelenie terenów podlegaj¹cych
ochronie i warunków zagospodarowania wynikaj¹cych
z potrzeb ochrony rodowiska, ustalenie lokalnych
warunków zabudowy oraz zasad i warunków podzia³u
terenu na dzia³ki budowlane oraz zasad obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
§2
1. Na ca³ym obszarze planu wymagane jest przeprowadzenie badañ geotechnicznych gruntu na etapie projektowania inwestycji.
2. Dla obszaru objêtego planem ustala siê nastêpuj¹ce
strefy funkcjonalne:
1) US£UGI, oznaczone na rysunku planu symbolem U:
a) Zakres dopuszczalnych us³ug:
handel detaliczny i hurtowy (w tym handel pojazdami samochodowymi i motocyklowymi z wykluczeniem auto-z³omu), hotele, us³ugi gastronomiczne, administracja i biura, banki, us³ugi pocztowe
i telekomunikacyjne, us³ugi zdrowia i opieki spo³ecznej, us³ugi kultury i rozrywki, us³ugi zwi¹zane
z rekreacj¹, wypoczynkiem i sportem, us³ugi rzemios³a (z wykluczeniem warsztatów stolarskich,
lusarskich i zak³adów produkcyjnych, samochodowych  nie dotyczy warsztatów do 5 stanowisk
zwi¹zanych z handlem samochodami).

Poz. 1590

Ponadto dopuszcza siê: parkingi, stacje paliw. Lokalizacja stacji paliw wymaga sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania przedsiêwziêcia na rodowisko.
Inne us³ugi na zasadzie analogii do funkcji wymienionych powy¿ej.
Prowadzona dzia³alnoæ musi spe³niaæ wymogi obowi¹zuj¹cych przepisów szczególnych ochrony rodowiska, w tym w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych i ha³asu. Zasiêg uci¹¿liwoci dla
rodowiska prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej winien
byæ ograniczony do granic obszaru, do którego inwestor posiada tytu³ prawny.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹.
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi winny byæ
wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed uci¹¿liwociami funkcji us³ugowych.
Uwaga: dla danego terenu obowi¹zuj¹ wykluczenia
us³ug, je¿eli zosta³y podane indywidualnie w kartach
terenów.
b) Ustalenia dodatkowe:
 w budynkach u¿ytecznoci publicznej, zak³adach
pracy, planowaæ budowle ochronne dla potrzeb
obrony cywilnej. Zaplecza sanitarno  socjalne
projektowaæ z uwzglêdnieniem potrzeb obrony
cywilnej.
 dopuszcza siê lokalizacje urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej, akustycznych ekranów technicznych lub z zieleni.
 na terenach us³ug dopuszcza siê lokalizacjê parkingu/gara¿u pod terenem zieleni, w podpiwniczeniu budynków lub czêciowo zag³êbionym
przyziemiu, pod warunkiem zastosowania rozwi¹zañ technicznych nie zmniejszaj¹cych powierzchni terenów zieleni i nie powoduj¹cych uci¹¿liwoci dla mieszkañców. Czêæ podziemn¹ budynku
przeznaczon¹ na cele komunikacyjne projektowaæ
nale¿y z uwzglêdnieniem przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej.
2) US£UGI z zieleni¹ towarzysz¹c¹, oznaczone na rysunku planu symbolem UP:
a) Zakres dopuszczalnych us³ug:
owiata i kultura (w tym budynki zwi¹zane z wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y), kultura,
us³ugi sakralne (koció³), us³ugi kultury, us³ugi zdrowia i opieki spo³ecznej, us³ugi zwi¹zane z rekreacj¹,
wypoczynkiem i sportem, parkingi. Udzia³ zieleni podano indywidualnie dla ka¿dego terenu.
Prowadzona dzia³alnoæ musi spe³niaæ wymogi obowi¹zuj¹cych przepisów szczególnych ochrony rodowiska, w tym w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych i ha³asu. Zasiêg uci¹¿liwoci dla rodowiska prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej winien byæ ograniczony do granic obszaru,
do którego inwestor posiada tytu³ prawny.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹.
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi winny
byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed
uci¹¿liwociami funkcji us³ugowych.
Uwaga: dla danego terenu obowi¹zuj¹ wykluczenia
us³ug, je¿eli zosta³y podane indywidualnie w kartach
terenów.
b) Ustalenia dodatkowe:

Poz. 1590
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 w budynkach u¿ytecznoci publicznej, zak³adach pracy, planowaæ budowle ochronne dla potrzeb obrony cywilnej. Zaplecza sanitarno  socjalne projektowaæ z uwzglêdnieniem potrzeb obrony cywilnej.
 dopuszcza siê lokalizacje urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej, akustycznych ekranów technicznych lub z zieleni.
 dopuszcza siê lokalizacjê parkingu/gara¿u pod terenem zieleni, w podpiwniczeniu budynków lub czêciowo zag³êbionym przyziemiu, pod warunkiem
zastosowania rozwi¹zañ technicznych nie zmniejszaj¹cych powierzchni terenów zieleni i nie powoduj¹cych uci¹¿liwoci dla mieszkañców. Czêæ podziemn¹ budynku przeznaczon¹ na cele komunikacyjne
projektowaæ nale¿y z uwzglêdnieniem przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej.
3) ZABUDOWA MIESZKANIOWA I US£UGI, oznaczone na
rysunku planu symbolem MU:
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna oraz us³ugi.
Us³ugi dopuszcza siê w po³¹czeniu z funkcj¹ mieszkaniow¹ lub w obiektach wolnostoj¹cych.
Wielkoæ powierzchni u¿ytkowej us³ug podano w ka¿dej karcie terenu.
Zakres dopuszczalnych us³ug: handel detaliczny (z dopuszczeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklowymi  bez warsztatów naprawczych), us³ugi
gastronomiczne (bez dzia³alnoci rozrywkowej w wypadku usytuowania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych), administracja i dzia³alnoæ biurowa,
banki, us³ugi pocztowe i telekomunikacyjne, us³ugi
kultury, us³ugi zdrowia i opieki spo³ecznej, us³ugi zwi¹zane z rekreacj¹, sportem oraz popraw¹ kondycji fizycznej, us³ugi rzemios³a bytowego (fryzjerstwo, zak³ad
kosmetyczny, szewc, naprawa odzie¿y). Inne us³ugi na
zasadzie analogii do funkcji wymienionych powy¿ej.
Prowadzona dzia³alnoæ musi spe³niaæ wymogi obowi¹zuj¹cych przepisów szczególnych ochrony rodowiska, w tym w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych i ha³asu. Zasiêg uci¹¿liwoci dla
rodowiska prowadzonej dzia³alnoci us³ugowej winien
byæ ograniczony do granic obszaru, do którego inwestor posiada tytu³ prawny.
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹.
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi winny byæ
wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed uci¹¿liwociami funkcji us³ugowych.
Na granicy terenów przeznaczonych pod zabudowê
mieszkaniow¹ musza byæ spe³nione wszystkie normy
obowi¹zuj¹ce dla funkcji chronionych.
Uwaga: dla danego terenu obowi¹zuj¹ wykluczenia
us³ug, je¿eli zosta³y podane indywidualnie w kartach
terenów.
b) Ustalenia dodatkowe:
 w budynkach u¿ytecznoci publicznej, zak³adach
pracy, planowaæ budowle ochronne dla potrzeb
obrony cywilnej. Zaplecza sanitarno  socjalne
projektowaæ z uwzglêdnieniem potrzeb obrony
cywilnej.
 dopuszcza siê lokalizacje urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej, akustycznych ekranów technicznych lub z zieleni.
 dopuszcza siê lokalizacjê parkingu/gara¿u pod te-
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renem zieleni, w podpiwniczeniu budynków lub
czêciowo zag³êbionym przyziemiu, pod warunkiem zastosowania rozwi¹zañ technicznych nie
zmniejszaj¹cych powierzchni terenów zieleni i nie
powoduj¹cych uci¹¿liwoci dla mieszkañców.
Czêæ podziemn¹ budynku przeznaczon¹ na cele
komunikacyjne projektowaæ nale¿y z uwzglêdnieniem przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej.
4) TERENY ZIELEÑI I REKREACJI, oznaczone na rysunku planu symbolem « ZR «
a) Teren o funkcji zieleni, rekreacji i wypoczynku,
obejmuj¹cy ró¿norodne formy zieleni, urz¹dzenia
sportowe i rekreacyjne.
Tereny ogólnodostêpne.
W obrêbie terenu ustala siê urz¹dzenie:
 zieleni w formie: drzew, krzewów, zieleni ozdobnej (kwiatów, klombów), trawników. Udzia³ zieleni podano indywidualnie dla ka¿dego terenu.
 placów i miejsc zabaw dla dzieci
 miejsc wypoczynku
 tras pieszych (chodników)
 urz¹dzenie ma³ych boisk sportowych (boisko
do tenisa, kometki, siatkówki, koszykówki, itp.
O podobnej wielkoci)
 torów do jazdy na wrotkach, rolkach, hulajnogach, deskach itp.
 cie¿ek zdrowia
 cie¿ek rowerowych
 placów rowerowych dla najm³odszych
Uwaga: dla danego terenu obowi¹zuj¹ wykluczenia us³ug, je¿eli zosta³y podane indywidualnie w
kartach terenów.
b) Ustalenia dodatkowe:
 poszczególne formy u¿ytkowania rekreacyjnego winny byæ oddzielone od siebie pasami zieleni krajobrazowo  izolacyjnej
5) TERENY URZ¥DZEÑ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, oznaczone na rysunku planu symbolem T.
Tereny lokalizacji urz¹dzeñ infrastruktury technicznej: np. przepompowni cieków bezskratkowych, separatorów, trafostacji.
6) TERENY KOMUNIKACJI, oznaczone na rysunku planu symbolem K.
Tereny komunikacji drogowej.
W obrêbie terenu lokalizacja skrzy¿owania ulicy Obwodowej z ulic¹ Gdañsk¹.
Ponadto w obrêbie terenu dopuszcza siê sytuowanie: chodników, zieleni, cie¿ki rowerowej, parkingów.
3. Ustala siê definicje pojêæ u¿ytych w ustaleniach niniejszego planu:
1) intensywnoæ zabudowy: stosunek powierzchni
ogólnej budynków (sumy powierzchni kondygnacji
naziemnych w zewnêtrznym obrysie murów) do
powierzchni terenu;
2) procent zabudowy: okrela maksymaln¹ wielkoæ
powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
dzia³ki;
3) wysokoæ zabudowy: dopuszczalna maksymalna
liczba kondygnacji nadziemnych;
4) nieprzekraczalna linia zabudowy: linia oznaczona na
rysunku planu, stanowi¹ca liniê maksymalnego wysuniêcia cian zewnêtrznych budynków. Linia ta nie
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dotyczy tarasów, wykuszy, balkonów, schodów wejciowych, podestów i podjazdów  które mog¹ byæ
wysuniête przed nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy do
1 m,
wykszta³cenie pierzei: rejon, w którym nale¿y usytuowaæ zabudowê w sposób zwarty lub z przewitami
o jednolitej lub zmiennej linii zabudowy, oraz zieleni.
Linia zabudowy w obrêbie pierzei mo¿e byæ usytuowana do 4 m w g³¹b od linii rozgraniczaj¹cej z terenem przyleg³ym.
Zagospodarowanie terenu pomiêdzy cian¹ frontow¹ budynku a lini¹ rozgraniczaj¹c¹ terenu  na cele
ogólnodostêpne, bez wygrodzeñ.
kalenica g³ówna budynku: g³ówna, najd³u¿sza i najwy¿sza kalenica dachu, bêd¹ krawêdzi¹ przeciêcia
po³aci dachowych,
linia podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane:
linia oznaczona na rysunku planu, okrelaj¹ca zasady
podzia³u terenu. Dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek dla
potrzeb jednego inwestora,
zieleñ krajobrazowo  izolacyjna: powierzchnie terenu biologicznie czynne, obejmuj¹ce: tereny pokryte
w drzewostanem i krzewami, trawniki, klomby kwiatowe. W obrêbie terenu dopuszcza siê sytuowanie
placów zabaw dla dzieci, miejsc wypoczynku, tras
spacerowych (chodników)  ³¹cznie na powierzchni
do 5% terenu zieleni krajobrazowo  izolacyjnej,
pas techniczny  teren przejcia sieci infrastruktury
technicznej. Szerokoæ ustalona indywidualnie w kartach terenu. Zakaz zabudowy i nasadzeñ drzew,
przepisy szczególne: nale¿y przez to rozumieæ obowi¹zuj¹ce przepisy prawne ustaw wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw,
procent zieleni: odnosi siê do terenu objêtego inwestycj¹ (dzia³ki budowlanej lub jej czêci),
procent zabudowy: odnosi siê do terenu objêtego inwestycj¹ (dzia³ki budowlanej lub jej czêci).

5.

§3
1. Ustala siê podzia³ terenu objêtego planem na 31 (od 1
do 31) terenów funkcjonalnych oznaczonych symbolami cyfrowo  literowymi oraz na 14 (od 001 do 014)
terenów komunikacyjnych oznaczonych symbolami
cyfrowo  literowymi, które s¹ wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych
zasadach gospodarowania. Linie te s¹ te¿ liniami rozgraniczaj¹cymi tereny publiczne.
2. Ustalenia szczegó³owe dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi, przedstawione w postaci kart
terenów s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU Nr 1 MU
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 1 MU
2. Powierzchnia terenu: 0,8236 ha
3. Przeznaczenie, funkcje: zabudowa mieszkaniowa i us³ugi.
Dopuszcza siê funkcjê us³ugow¹ do 100% powierzchni u¿ytkowej budynku.
Funkcje wykluczone: handel samochodami.
Charakterystyka funkcji w/g § 2 ust 2 pkt 3.
4. Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
 powierzchnia zabudowy: do 50% powierzchni terenu
 intensywnoæ zabudowy: do 2,50

6.
7.

8.
9.

10.
11.
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 nieprzekraczalne linie zabudowy: jak na rysunku
planu. Linie te obowi¹zuj¹ dla nowej zabudowy,
oraz w przypadku wyburzenia zabudowy istniej¹cej i realizacji nowych obiektów.
 dopuszcza siê lokalizacjê budynków w uk³adzie szeregowym, oraz na granicy nieruchomoci i na linii
rozgraniczaj¹cej z terenem 2 U
 lokalizacja nowych budynków przeznaczonych na
sta³y pobyt ludzi, po³o¿onych w zasiêgu uci¹¿liwoci ruchu komunikacyjnego na ul. Gdañskiej, wymaga zastosowania rozwi¹zañ technicznych (elementów zagospodarowania) ograniczaj¹cych poziom dwiêku, zgodnie z wymaganiami okrelonymi w przepisach szczególnych
 podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu. Dopuszcza siê ³¹czne zagospodarowanie wydzielonych dzia³ek. Dalszy podzia³ wydzielonych dzia³ek na dzia³ki budowane dopuszcza siê
pod nastêpuj¹cymi warunkami: dojazd z ci¹gu pieszo-jezdnego 009 KX, powierzchnia dzia³ek minimum 300 m2 (nie dotyczy dzia³ki dla trafostacji, dla
której powierzchnia wynosiæ mo¿e ok. 50 m2)
 w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ przebieg
ogólnodostêpnego ci¹gu pieszego na dzia³ce nr
694/20 minimum 5,50 m, prowadz¹cego od wyjcia z tunelu do koñcówki ci¹gu pieszo  jezdnego
009 KX (jak oznaczono na rysunku planu), z dopuszczeniem dojazdu do dzia³ek nr 693/3, 693/4,
693/5.
Zasady i standardy kszta³towania zabudowy:
5.1.w obrêbie dzia³ki nr 694/20:
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy: maksimum
5 kondygnacji nadziemnych (do 17m od poziomu terenu w rejonie g³ównego wejcia do
budynku do kalenicy lub najwy¿szego punktu
na pokryciu kubatury)
 dachy dwuspadowe o spadku do 30 °
5.2.w obrêbie pozosta³ych dzia³ek:
 dopuszczalna wysokoæ dla nowej zabudowy:
maksimum 4 kondygnacji nadziemne (do 12m
od poziomu terenu w rejonie g³ównego wejcia do budynku do kalenicy lub najwy¿szego
punktu na pokryciu kubatury)
 dachy dwuspadowe o spadku w przedziale 30°
 40 °
Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie ustala
siê
Zasady ochrony i kszta³towania rodowiska przyrodniczego:
 zieleñ krajobrazowo  izolacyjna winna stanowiæ
minimum 10% powierzchni terenu wydzielonej
dzia³ki (lub dzia³ek bêd¹cych przedmiotem inwestycji).
Inne zapisy:  nie dopuszcza siê lokalizacji gara¿y
wolnostoj¹cych i zabudowy gospodarczej (nie dotyczy zabudowy istniej¹cej)
Zasady obs³ugi w zakresie komunikacyjnej
 dojazd ci¹giem pieszo  jezdnym nr 009 KX
 miejsca postojowe: minimum 1 miejsce postojowe lub gara¿owe/mieszkanie i minimum 2 miejsca
postojowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
wed³ug § 5 uchwa³y
Stawka procentowa: 10,00%.
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KARTA TERENU Nr 2 U
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 2 U
2. Powierzchnia terenu: 0,6467 ha
3. Przeznaczenie, funkcje: us³ugi.
Charakterystyka funkcji w/g § 2 ust 2 pkt 1.
4. Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
 powierzchnia zabudowy: do 40% powierzchni terenu
 intensywnoæ zabudowy: do 2,00
 nieprzekraczalne lnie zabudowy: jak na rysunku
planu
 podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga spe³nienia nastêpuj¹cych warunków: sporz¹dzenie projektu zagospodarowania i podzia³u ca³ego terenu,
dojazd do dzia³ek z drogi 002 KL (wjazd i wyjazd
drogi w miejscu oznaczonym na rysunku planu),
lub z ci¹gu pieszo-jezdnego 009 KX, minimalna
powierzchni dzia³ek 100 m2 (nie dotyczy wydzielenia dzia³ki dla trafostacji dla której powierzchnia
wynosiæ mo¿e ok. 50 m2).
5. Zasady i standardy kszta³towania zabudowy:
 wysokoæ nowej zabudowy: powy¿ej 1 kondygnacji (wykluczone budynki parterowe, za wyj¹tkiem
budynku obs³ugi stacji) maksimum 5 kondygnacji
(do 17 m do kalenicy od poziomu terenu w rejonie
g³ównego wejcia do budynku do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury)
 dach o spadku: dla budynków 5 kondygnacyjnych
 maksimum 30 °, dla budynków ni¿szych  maksimum 15°  45 °.
6. Zasady ochrony rodowiska kulturowego:
 czêæ terenu po³o¿ona jest w obrêbie stanowiska
archeologicznego (obszar oznaczony na rysunku
planu). Zabudowa terenu wymaga wykonania badañ archeologicznych i wykonania dokumentacji
archeologicznej.
7. Zasady ochrony i kszta³towania rodowiska przyrodniczego:
 w obrêbie terenu zieleñ krajobrazowo  izolacyjna
winna stanowiæ minimum 20% powierzchni terenu.
8. Inne zapisy:
 nie dopuszcza siê lokalizacji gara¿y wolnostoj¹cych.
 lokalizacja stacji paliw wymaga sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania przedsiêwziêcia na rodowisko.
9. Zasady obs³ugi w zakresie komunikacyjnej:
 dojazd od ulicy 002 KL (wjazd i wyjazd na teren w
miejscu oznaczonym na rysunku planu) oraz ci¹gu
pieszo-jezdnego 009 KX
 miejsca postojowe: minimum 1 miejsce postojowe lub gara¿owe/mieszkanie i minimum 3 miejsca
postojowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug.
10. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 wed³ug § 5 uchwa³y
11. Stawka procentowa: 10,00%
KARTA TERENU Nr 3 MU
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 3 MU
2. Powierzchnia terenu:
3. Przeznaczenie, funkcje: zabudowa mieszkaniowa i us³ugi.
Dopuszcza siê funkcjê us³ugow¹ do 100% powierzchni u¿ytkowej budynku.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.
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Funkcje wykluczone: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Charakterystyka funkcji w/g § 2 ust 2 pkt 3.
Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
 powierzchnia zabudowy: do 40% powierzchni terenu.
 intensywnoæ zabudowy: 2,40
 nieprzekraczalne lnie zabudowy: jak na rysunku
planu
 podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga sporz¹dzenia projektu zagospodarowania i podzia³u
terenu z uwzglêdnieniem obs³ugi komunikacyjnej.
Przy podziale terenu minimalna powierzchni dzia³ki wynosiæ musi 1000 m2. Powy¿sze nie dotyczy
wydzielenia dzia³ki dla trafostacji.
Zasady i standardy kszta³towania zabudowy:
 maksymalna wysokoæ zabudowy do 6 kondygnacji nadziemnych
 dach o spadku maksimum 30 °
 w wypadku lokalizacji zabudowy mieszkaniowej lub
zabudowy mieszkaniowej po³¹czonej z us³ugami,
wzd³u¿ ulicy 002 KL i 005 KD zakomponowaæ zabudowê w formie pierzei, z zaakcentowaniem naro¿nika przy skrzy¿owaniu ulic 002 KL i 005 KD
 w budynkach mieszkalno  us³ugowych zastosowaæ zró¿nicowanie materia³owe i kompozycyjne
elewacji z rozró¿nieniem funkcji
Zasady ochrony rodowiska kulturowego:
 terenu (obszar oznaczony na rysunku planu) po³o¿ony jest w obrêbie stanowiska archeologicznego
Zabudowa terenu wymaga wykonania badañ archeologicznych i wykonania dokumentacji archeologicznej.
Zasady ochrony i kszta³towania rodowiska przyrodniczego:
 w obrêbie terenu zieleñ krajobrazowo  izolacyjna
winna stanowiæ minimum 20% powierzchni terenu
Inne zapisy: nie dopuszcza siê lokalizacji gara¿y wolnostoj¹cych.
Zasady obs³ugi w zakresie komunikacyjnej
 dojazd od ulicy 002 KL, 005 KD lub od ci¹gu pieszo
jezdnego 009 KX
 miejsca postojowe: minimum 1 miejsce postojowe lub gara¿owe/mieszkanie i minimum 3 miejsca
postojowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 wed³ug § 5 uchwa³y
Stawka procentowa: 10,00%

KARTA TERENU Nr 4 UP
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 4 UP
2. Powierzchnia terenu: 0,3840 ha
3. Przeznaczenie, funkcje: us³ugi z zieleni¹ towarzysz¹ca
Charakterystyka funkcji w/g § 2 ust 2 pkt 2.
4. Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
 powierzchnia zabudowy: do 40% powierzchni terenu.
 intensywnoæ zabudowy: nie ustala siê
 nieprzekraczalne lnie zabudowy: nie ustala siê
 podzia³u terenu na dzia³ki budowlane: nie dopuszcza siê
5. Zasady i standardy kszta³towania zabudowy:
 nie ustala siê
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6. Zasady ochrony rodowiska kulturowego:  nie ustala
siê
7. Zasady ochrony i kszta³towania rodowiska przyrodniczego:
 w obrêbie terenu zieleñ winna stanowiæ minimum
25% powierzchni terenu.
8. Inne zapisy:  nie ustala siê
9. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
 dojazd od ulicy nr 005 KD
 miejsca postojowe: minimum 0,5 miejsca postojowego/100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug.
10. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej  wed³ug § 5 uchwa³y
11. Stawka procentowa: 0%
KARTA TERENU Nr 5 MU
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 5 MU
2. Powierzchnia terenu: 0,1219 ha
3. Przeznaczenie, funkcje: zabudowa mieszkaniowa
i us³ugi.
Dopuszcza siê funkcjê us³ugow¹ do 100% powierzchni u¿ytkowej budynku.
Funkcje wykluczone: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, handel samochodami.
Charakterystyka funkcji wg § 2 ust 2 pkt 3.
4. Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
 powierzchnia zabudowy: do 40% powierzchni terenu.
 intensywnoæ zabudowy: do 1,20
 nieprzekraczalne linie zabudowy: nie ustala siê.
 dopuszcza siê usytuowanie budynków na granicy
nieruchomoci
 podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: jak na rysunku planu
5. Zasady i standardy kszta³towania zabudowy:
 dopuszczalna wysokoæ nowej zabudowy: maksimum 4 kondygnacje nadziemne
6. Zasady ochrony rodowiska kulturowego:
 nie ustala siê
7. Zasady ochrony i kszta³towania rodowiska przyrodniczego:
 w obrêbie terenu zieleñ krajobrazowo  izolacyjna
winna stanowiæ minimum 20% powierzchni terenu.
8. Inne zapisy:
 nie dopuszcza siê lokalizacji gara¿y wolnostoj¹cych
(nie dotyczy gara¿y istniej¹cych)
9. Zasady obs³ugi w zakresie komunikacyjnej
 dojazd od ulicy 005 KD lub od ulicy Ceynowy
 miejsca postojowe: minimum 1 miejsce postojowe lub gara¿owe/mieszkanie, minimum 1 miejsce
postojowe lub gara¿owe/mieszkanie w zabudowie
jednorodzinnej i minimum 2 miejsca postojowe/
100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug.
10. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 wed³ug § 5 uchwa³y
11. Stawka procentowa: 0,00%
KARTA TERENU Nr 6 MU
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 6 MU
2. Powierzchnia terenu: 0,0903 ha
3. Przeznaczenie, funkcje: zabudowa mieszkaniowa i us³ugi.
Dopuszcza siê funkcjê us³ugow¹ do 100% powierzchni u¿ytkowej budynku.
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Funkcje wykluczone: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, handel samochodami.
Charakterystyka funkcji wg § 2 ust 2 pkt 3.
Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
 powierzchnia zabudowy: do 40% powierzchni terenu
 intensywnoæ zabudowy: do 1,20
 nieprzekraczalne lnie zabudowy: nie ustala siê
 dopuszcza siê usytuowanie budynków na granicy
nieruchomoci
 podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: nie dopuszcza siê
Zasady i standardy kszta³towania zabudowy:
 dopuszczalna wysokoæ dla nowej zabudowy: maksimum 4 kondygnacje nadziemne
Zasady ochrony rodowiska kulturowego:  nie ustala
siê
Zasady ochrony i kszta³towania rodowiska przyrodniczego:
 w obrêbie terenu zieleñ krajobrazowo  izolacyjna
winna stanowiæ minimum 20% powierzchni terenu.
Inne zapisy:
 nie dopuszcza siê lokalizacji gara¿y wolnostoj¹cych
(nie dotyczy gara¿y istniej¹cych)
Zasady obs³ugi w zakresie komunikacyjnej
 dojazd od ulicy 005 KD lub 008 KD
 miejsca postojowe: minimum 1 miejsce postojowe lub gara¿owe/mieszkanie w zabudowie wielorodzinnej, minimum 2 miejsce postojowe lub gara¿owe/mieszkanie w zabudowie jednorodzinnej
i minimum 2 miejsca postojowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 wed³ug § 5 uchwa³y
Stawka procentowa: 0,00%

KARTA TERENU Nr 7 UP
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 7 UP
2. Powierzchnia terenu: 0,7941 ha
3. Przeznaczenie, funkcje: us³ugi z zieleni¹ towarzysz¹c¹.
Charakterystyka funkcji wg § 2 ust 2 pkt 2.
4. Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
 powierzchnia zabudowy: do 30% powierzchni terenu.
 intensywnoæ zabudowy: do 1,20
 nieprzekraczalne lnie zabudowy: nie ustala siê
 podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: wymaga spe³nienia nastêpuj¹cych warunków: powierzchnia minimum 300 m2 (nie dotyczy dzia³ki dla trafostacji),
dojazd od ulicy 003 KL lub 008 KD
 w pó³nocno  wschodniej czêci terenu ustala siê
lokalizacjê pasa technicznego (oznaczonego na rysunku planu)  przejcie sieci infrastruktury technicznej. Teren wy³¹czony z zabudowy i nasadzeñ drzew.
5. Zasady i standardy kszta³towania zabudowy:
 dopuszczalna wysokoæ dla nowej zabudowy: maksimum 4 kondygnacje nadziemne
6. Zasady ochrony rodowiska kulturowego:
 nie ustala siê
7. Zasady ochrony i kszta³towania rodowiska przyrodniczego:
 w obrêbie terenu zieleñ winna stanowiæ minimum
30% powierzchni terenu
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8. Inne zapisy:
 nie dopuszcza siê lokalizacji gara¿y wolnostoj¹cych
9. Zasady obs³ugi komunikacyjnej
 dojazd od ulicy nr 003 KL i 008 KD
 miejsca postojowe: minimum 0,5 miejsca postojowego/100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug
10. Zasady obs³ugi in¿ynieryjnej
 wed³ug § 5 uchwa³y
11. Stawka procentowa: 0%
KARTA TERENU Nr 8 MU
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 8 MU
2. Powierzchnia terenu: 1,1960 ha
3. Przeznaczenie, funkcje: zabudowa mieszkaniowa i us³ugi.
Dopuszcza siê funkcjê us³ugow¹ do 100% powierzchni u¿ytkowej budynku.
Funkcje wykluczone: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Charakterystyka funkcji w/g § 2 ust 2 pkt 3.
4. Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
 powierzchnia zabudowy: do 45% powierzchni terenu.
 intensywnoæ zabudowy: do 2,70
 nieprzekraczalne lnie zabudowy: jak na rysunku planu
 w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ przejcie
ci¹gu pieszego wzd³u¿ granicy z terenem 6 MU,do
terenu 008 KD, o szerokoci min 4,00 m.
 w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ usytuowanie terenów zieleni i rekreacji towarzysz¹cych zabudowie mieszkaniowej w s¹siedztwie terenu 9 ZR
 podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czne zagospodarowanie wydzielonych dzia³ek przez jednego inwestora. Dalszy
podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga sporz¹dzenia projektu zagospodarowania i podzia³u terenu z uwzglêdnieniem obs³ugi komunikacyjnej. Przy
podziale terenu minimalna powierzchni dzia³ki wynosiæ musi 1000 m2. Powy¿sze nie dotyczy wydzielenia dzia³ki dla trafostacji.
5. Zasady i standardy kszta³towania zabudowy:
 maksymalna wysokoæ zabudowy do 6 kondygnacji nadziemnych
 dach o spadku maksimum 30 °
 wzd³u¿ ulicy 002 KL zakomponowaæ zabudowê w
formie pierzei
 w obiektach mieszkalno  us³ugowych zastosowaæ
zró¿nicowanie materia³owe i kompozycyjne elewacji z rozró¿nieniem funkcji
6. Zasady ochrony rodowiska kulturowego:
 po³udniowa czêæ terenu po³o¿ona jest w obrêbie
stanowiska archeologicznego (obszar oznaczony na
rysunku planu). Zabudowa terenu wymaga wykonania badañ archeologicznych i wykonania dokumentacji archeologicznej.
7. Zasady ochrony i kszta³towania rodowiska przyrodniczego:
 w obrêbie terenu zieleñ krajobrazowo  izolacyjna
winna stanowiæ minimum 20% powierzchni terenu.
8. Inne zapisy:
 nie dopuszcza siê lokalizacji gara¿y wolnostoj¹cych.
 zakaz wygrodzeñ terenu od strony terenu 9 ZR
9. Zasady obs³ugi w zakresie komunikacyjnej
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 dojazd od ulicy 002 KL, 005 KD, 008 KD
 miejsca postojowe: minimum 1 miejsce postojowe lub gara¿owe/mieszkanie i minimum 3 miejsca
postojowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug.
10. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 wed³ug § 5 uchwa³y
11. Stawka procentowa: 10,00%
KARTA TERENU Nr 9 ZR
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 9 ZR
2. Powierzchnia terenu: 0,1526 ha
3. Przeznaczenie, funkcje: teren zieleni i rekreacji.
Charakterystyka funkcji w/g § 2 ust 2 pkt 4.
4. Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
 w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ przejcie
piesze i cie¿kê rowerow¹ od terenu 15 ZR do terenu 7 UP.
 nie dopuszcza siê podzia³u terenu na dzia³ki budowlane.
5. Zasady i standardy kszta³towania zabudowy:
 nie dopuszcza siê lokalizacji zabudowy
6. Zasady ochrony rodowiska kulturowego:
 czêæ terenu po³o¿ona jest w obrêbie stanowiska
archeologicznego (obszar oznaczony na rysunku
planu)
7. Zasady ochrony i kszta³towania rodowiska przyrodniczego:
 w obrêbie terenu zieleñ krajobrazowo  izolacyjna
winna stanowiæ minimum 60% powierzchni terenu.
8. Inne zapisy:
 zakaz wygrodzeñ terenu
9. Zasady obs³ugi w zakresie komunikacyjnej
 dojazd od ulicy 002 KL lub przez teren 8 MU lub 10
MU.
 miejsca postojowe: nie dopuszcza siê
10. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 wed³ug § 5 uchwa³y
11. Stawka procentowa: 0,00%
KARTA TERENU Nr 10 MU
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 10 MU
2. Powierzchnia terenu: 0,5761 ha
3. Przeznaczenie, funkcje: zabudowa mieszkaniowa i us³ugi.
Funkcje wykluczone: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê funkcjê us³ugow¹ do 100% powierzchni u¿ytkowej budynku.
Charakterystyka funkcji w/g § 2 ust 2 pkt 3.
4. Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
 powierzchnia zabudowy: do 45% powierzchni terenu
 intensywnoæ zabudowy: do 2,70
 nieprzekraczalne lnie zabudowy: jak na rysunku planu
 w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ usytuowanie terenów zieleni i rekreacji towarzysz¹cych zabudowie mieszkaniowej w s¹siedztwie terenu 9 ZR
 podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga sporz¹dzenia projektu zagospodarowania i podzia³u terenu z uwzglêdnieniem obs³ugi komunikacyjnej. Przy
podziale terenu minimalnej powierzchni dzia³ki wynosiæ musi 1000 m2. Powy¿sze nie dotyczy wydzielenia dzia³ki dla trafostacji.
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5. Zasady i standardy kszta³towania zabudowy:
 dopuszczalna wysokoæ nowej zabudowy: do 6
kondygnacji nadziemnych
 dach o spadku maksimum 30 °
 wzd³u¿ ulicy 002 KL zakomponowaæ zabudowê w
formie pierzei
 w obiektach mieszkalno  us³ugowych zastosowaæ
zró¿nicowanie materia³owe i kompozycyjne elewacji z rozró¿nieniem funkcji
6. Zasady ochrony rodowiska kulturowego:
 po³udniowa czêæ terenu po³o¿ona jest w obrêbie
stanowiska archeologicznego (obszar oznaczony na
rysunku planu). Zabudowa terenu wymaga wykonania badañ archeologicznych i wykonania dokumentacji archeologicznej.
7. Zasady ochrony i kszta³towania rodowiska przyrodniczego:
 w obrêbie terenu zieleñ krajobrazowo  izolacyjna
winna stanowiæ minimum 20% powierzchni terenu.
8. Inne zapisy:
 nie dopuszcza siê lokalizacji gara¿y wolnostoj¹cych.
9. Zasady obs³ugi w zakresie komunikacyjnej
 dojazd od ulicy 002 KL, 003 KL
 miejsca postojowe: minimum 1 miejsce postojowe lub gara¿owe/mieszkanie i minimum 3 miejsca
postojowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug.
10. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 wed³ug § 5 uchwa³y
11. Stawka procentowa: 10,00%
KARTA TERENU Nr 11 U
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 11 U
2. Powierzchnia terenu: 1,2340 ha
3. Przeznaczenie, funkcje: us³ugi.
Charakterystyka funkcji w/g § 2 ust 2 pkt 1.
4. Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
 powierzchnia zabudowy: do 40% powierzchni terenu
 intensywnoæ zabudowy: do 2,00
 nieprzekraczalne lnie zabudowy: jak na rysunku planu
 w pó³nocnej czêci terenu ustala siê lokalizacjê pasa
technicznego (oznaczonego na rysunku planu) 
przejcie sieci infrastruktury technicznej. Teren wy³¹czony z zabudowy i nasadzeñ drzew
 podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czne zagospodarowanie
wydzielonych dzia³ek przez jednego inwestora. Dalszy podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga
sporz¹dzenia projektu zagospodarowania i podzia³u terenu z uwzglêdnieniem obs³ugi komunikacyjnej.
Przy podziale terenu minimalna powierzchni dzia³ki
wynosiæ musi 1000 m2. Powy¿sze nie dotyczy wydzielenia dzia³ki dla trafostacji.
5. Zasady i standardy kszta³towania zabudowy:
 dopuszczalna wysokoæ nowej zabudowy: maksimum 5 kondygnacji nadziemnych
 dach o spadku maksimum 30 °
6. Zasady ochrony rodowiska kulturowego:
 po³udniowa czêæ terenu po³o¿ona jest w obrêbie
stanowiska archeologicznego (obszar oznaczony na
rysunku planu). Zabudowa terenu wymaga wykonania badañ archeologicznych i wykonania dokumentacji archeologicznej.
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7. Zasady ochrony i kszta³towania rodowiska przyrodniczego:
 w obrêbie terenu zieleñ krajobrazowo  izolacyjna
winna stanowiæ minimum 20% powierzchni terenu.
8. Inne zapisy:
 nie dopuszcza siê lokalizacji gara¿y wolnostoj¹cych.
 lokalizacja stacji paliw wymaga sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania przedsiêwziêcia na rodowisko.
9. Zasady obs³ugi w zakresie komunikacyjnej:
 dojazd od ulicy 002 KL, 003 KL oraz ulicy Obwodowej (przyleg³ej do terenu od strony wschodniej)
 miejsca postojowe: minimum 1 miejsce postojowe lub gara¿owe/mieszkanie i minimum 3 miejsca
postojowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug.
10. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 wed³ug § 5 uchwa³y
11. Stawka procentowa: 10,00%
KARTA TERENU Nr 12 MU
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 12 MU
2. Powierzchnia terenu: 0,3618 ha
3. Przeznaczenie, funkcje: zabudowa mieszkaniowa i us³ugi.
Funkcje wykluczone: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê funkcjê us³ugow¹ do 100% powierzchni u¿ytkowej budynku.
Charakterystyka funkcji w/g § 2 ust 2 pkt 3.
4. Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
 powierzchnia zabudowy: do 40% powierzchni terenu
 intensywnoæ zabudowy: do 1,60
 nieprzekraczalne lnie zabudowy: jak na rysunku planu. Linie te obowi¹zuj¹ dla nowej zabudowy, oraz w
przypadku wyburzenia zabudowy istniej¹cej i realizacji nowych obiektów.
 dopuszcza siê lokalizacjê budynków na granicy dzia³ek budowlanych
 lokalizacja nowych budynków przeznaczonych na
sta³y pobyt ludzi, po³o¿onych w zasiêgu uci¹¿liwoci ruchu komunikacyjnego na ul. Gdañskiej, wymaga zastosowania rozwi¹zañ technicznych (elementów zagospodarowania) ograniczaj¹cych poziom
dwiêku, zgodnie z wymaganiami okrelonymi w
przepisach szczególnych
 podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czne zagospodarowanie wydzielonych dzia³ek.
5. Zasady i standardy kszta³towania zabudowy:
 dopuszczalna wysokoæ nowej zabudowy: maksimum 4 kondygnacje nadziemne
 dachy dwuspadowe o k¹cie nachylenia 30°  40°
 usytuowanie budynków kalenic¹ równolegle do linii rozgraniczaj¹cej z terenem 001 KG (KZ)
6. Zasady ochrony rodowiska kulturowego:
 pó³nocna czêæ terenu po³o¿ona jest w obrêbie stanowiska archeologicznego (obszar oznaczony na rysunku planu). Zabudowa terenu wymaga wykonania badañ archeologicznych i wykonania dokumentacji archeologicznej.
7. Zasady ochrony i kszta³towania rodowiska przyrodniczego:
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 w obrêbie terenu zieleñ krajobrazowo  izolacyjna
winna stanowiæ minimum 20% powierzchni terenu.
Inne zapisy: nie dopuszcza siê lokalizacji gara¿y wolnostoj¹cych i zabudowy gospodarczej (nie dotyczy
zabudowy istniej¹cej),
Zasady obs³ugi w zakresie komunikacyjnej
 dojazd od ulicy 002 KL lub od ci¹gu pieszo  jezdnego 013 KX
 dojazd do istniej¹cych budynków usytuowanych
na dzia³ce nr 696/3 od ulicy nr 002 KL
 dopuszcza siê dojazdy od ulicy 001 KZ wy³¹cznie
po zmianie kategorii drogi z GP na KZ. Do czasu
utrzymania kategorii drogi GP zakaz wykonywania
zjazdów bezporednich.
 miejsca postojowe: minimum 1 miejsce postojowe lub gara¿owe/mieszkanie i minimum 2 miejsca
postojowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
wed³ug § 5 uchwa³y
Stawka procentowa: 10,00%

KARTA TERENU Nr 13 MU
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 13 MU
2. Powierzchnia terenu: 0,6251 ha
3. Przeznaczenie, funkcje: zabudowa mieszkaniowa i us³ugi.
Funkcja wykluczona: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê funkcjê us³ugow¹ do 100% powierzchni u¿ytkowej budynku.
Charakterystyka funkcji w/g § 2 ust 2 pkt 3.
4. Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
 powierzchnia zabudowy: do 40% powierzchni terenu.
 intensywnoæ zabudowy: do 2,40
 nieprzekraczalne lnie zabudowy: jak na rysunku planu
 dopuszcza siê lokalizacjê budynków na granicy dzia³ek budowlanych
 podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czne zagospodarowanie wydzielonych dzia³ek przez jednego inwestora. Dalszy
podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga sporz¹dzenia projektu zagospodarowania i podzia³u terenu z uwzglêdnieniem obs³ugi komunikacyjnej. Przy
podziale terenu minimalnej powierzchni dzia³ki wynosiæ musi 1000 m2. Powy¿sze nie dotyczy wydzielenia dzia³ki dla trafostacji.
5. Zasady i standardy kszta³towania zabudowy:
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy: do 6 kondygnacji nadziemnych
 dach o spadku maksimum 30 °
 wzd³u¿ ulicy 002 KL i 005 KD zakomponowaæ zabudowê w formie pierzei, z zaakcentowaniem naro¿a
przy skrzy¿owaniu ulic 002 KL i 005 KD
 w obiektach mieszkalno  us³ugowych zastosowaæ
zró¿nicowanie materia³owe i kompozycyjne elewacji z rozró¿nieniem funkcji
6. Zasady ochrony rodowiska kulturowego:
 pó³nocna czêæ terenu po³o¿ona jest w obrêbie stanowiska archeologicznego (obszar oznaczony na rysunku planu). Zabudowa terenu wymaga wykonania badañ archeologicznych i wykonania dokumentacji archeologicznej.
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7. Zasady ochrony i kszta³towania rodowiska przyrodniczego:
 w obrêbie terenu zieleñ krajobrazowo  izolacyjna
winna stanowiæ minimum 20% powierzchni terenu.
8. Inne zapisy:
 nie dopuszcza siê lokalizacji gara¿y wolnostoj¹cych.
9. Zasady obs³ugi w zakresie komunikacyjnej
 dojazd od ulicy 005 KD lub ci¹gu pieszo  jezdnego 010 KX
 miejsca postojowe: minimum 1 miejsce postojo
we lub gara¿owe/mieszkanie i minimum 3 miej
sca postojowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej
us³ug.
10. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 wed³ug § 5 uchwa³y
11. Stawka procentowa: 10,00%
KARTA TERENU Nr 14 MU
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 14 MU
2. Powierzchnia terenu: 0,9310 ha
3. Przeznaczenie, funkcje: zabudowa mieszkaniowa i us³ugi.
Funkcje wykluczone: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê funkcjê us³ugow¹ do 100% powierzchni u¿ytkowej budynku.
Charakterystyka funkcji w/g § 2 ust 2 pkt 3.
4. Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
 powierzchnia zabudowy: do 40% powierzchni terenu.
 intensywnoæ zabudowy: do 2,40
 nieprzekraczalne lnie zabudowy: jak na rysunku planu
 w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ usytuowanie terenów zieleni i rekreacji towarzysz¹cych zabudowie mieszkaniowej w s¹siedztwie terenu 15 ZR
 podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czne zagospodarowanie wydzielonych dzia³ek przez jednego inwestora. Dalszy
podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga sporz¹dzenia projektu zagospodarowania i podzia³u terenu z uwzglêdnieniem obs³ugi komunikacyjnej. Przy
podziale terenu minimalna powierzchni dzia³ki wynosiæ musi 1000 m2. Powy¿sze nie dotyczy wydzielenia dzia³ki dla trafostacji.
5. Zasady i standardy kszta³towania zabudowy:
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy: do 6 kondygnacji nadziemnych
 dach o spadku maksimum 30 °
 wzd³u¿ ulicy 002 KL i 005 KD zakomponowaæ zabudowê w formie pierzei
 w obiektach mieszkalno  us³ugowych zastosowaæ
zró¿nicowanie materia³owe i kompozycyjne elewacji z rozró¿nieniem funkcji
6. Zasady ochrony rodowiska kulturowego:
 pó³nocna czêæ terenu po³o¿ona jest w obrêbie stanowiska archeologicznego (obszar oznaczony na rysunku planu). Zabudowa terenu wymaga wykonania badañ archeologicznych i wykonania dokumentacji archeologicznej.
7. Zasady ochrony i kszta³towania rodowiska przyrodniczego:
 w obrêbie terenu zieleñ krajobrazowo  izolacyjna
winna stanowiæ minimum 20% powierzchni terenu.
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8. Inne zapisy:
 zakaz wygrodzeñ wzd³u¿ granicy z terenem 15 ZR
 nie dopuszcza siê lokalizacji gara¿y wolnostoj¹cych.
9. Zasady obs³ugi w zakresie komunikacyjnej
 dojazd od ulicy 002 KL, 005 KD, 006 KD
 miejsca postojowe: minimum 1 miejsce postojowe lub gara¿owe/mieszkanie i minimum 3 miejsca
postojowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug.
10. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 wed³ug § 5 uchwa³y
11. Stawka procentowa: 10,00%
KARTA TERENU Nr 15 ZR
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 15 ZR
2. Powierzchnia terenu: 0,1504 ha
3. Przeznaczenie, funkcje: teren zieleni i rekreacji.
Charakterystyka funkcji w/g § 2 ust 2 pkt 4
4. Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
 w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ przejcie
piesze i cie¿kê rowerow¹ od terenu 21 ZR do terenu 15 ZR.
 nie dopuszcza siê podzia³u terenu na dzia³ki budowlane
5. Zasady i standardy kszta³towania zabudowy:
 nie dopuszcza siê lokalizacji zabudowy
6. Zasady ochrony rodowiska kulturowego:
 pó³nocna czêæ terenu po³o¿ona jest w obrêbie stanowiska archeologicznego (obszar oznaczony na
rysunku planu).
7. Zasady ochrony i kszta³towania rodowiska przyrodniczego:
 w obrêbie terenu zieleñ krajobrazowo  izolacyjna
winna stanowiæ minimum 60% powierzchni terenu.
8. Inne zapisy:
 zakaz wygrodzeñ terenu
9. Zasady obs³ugi w zakresie komunikacyjnej
 dojazd od ulicy 006 KD lub przez teren 16 MU lub
14 MU.
 miejsca postojowe: nie dopuszcza siê
10. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 wed³ug § 5 uchwa³y
11. Stawka procentowa: 0,00%
KARTA TERENU Nr 16 MU
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 16 MU
2. Powierzchnia terenu: 0,4302 ha
3. Przeznaczenie, funkcje: zabudowa mieszkaniowa i us³ugi.
Funkcje wykluczone: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dopuszcza siê funkcjê us³ugow¹ do 100% powierzchni u¿ytkowej budynku.
Charakterystyka funkcji w/g § 2 ust 2 pkt 3.
4. Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
 powierzchnia zabudowy: do 45% powierzchni terenu.
 intensywnoæ zabudowy: do 2,70
 w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ usytuowanie terenów zieleni i rekreacji towarzysz¹cych zabudowie mieszkaniowej w s¹siedztwie terenu 15 ZR
 nieprzekraczalne lnie zabudowy: jak na rysunku planu
 podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
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planu. Dopuszcza siê ³¹czne zagospodarowanie wydzielonych dzia³ek przez jednego inwestora. Dalszy
podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga sporz¹dzenia projektu zagospodarowania i podzia³u terenu
z uwzglêdnieniem obs³ugi komunikacyjnej. Przy podziale terenu minimalna powierzchni dzia³ki wynosiæ
musi 1000 m2. Powy¿sze nie dotyczy wydzielenia dzia³ki dla trafostacji.
Zasady i standardy kszta³towania zabudowy:
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy: do 6 kondygnacji nadziemnych
 dach o spadku maksimum 30 °
 wzd³u¿ ulicy 002 KL zakomponowaæ zabudowê w
formie pierzei
 w obiektach mieszkalno  us³ugowych zastosowaæ
zró¿nicowanie materia³owe i kompozycyjne elewacji z rozró¿nieniem funkcji
Zasady ochrony rodowiska kulturowego:
 pó³nocna czêæ terenu po³o¿ona jest w obrêbie stanowiska archeologicznego (obszar oznaczony na
rysunku planu). Zabudowa terenu wymaga wykonania badañ archeologicznych i wykonania dokumentacji archeologicznej.
Zasady ochrony i kszta³towania rodowiska przyrodniczego:
 w obrêbie terenu zieleñ krajobrazowo  izolacyjna
winna stanowiæ minimum 20% powierzchni terenu.
Inne zapisy:
 zakaz wygrodzeñ wzd³u¿ granicy z terenem 15 ZR
 nie dopuszcza siê lokalizacji gara¿y wolnostoj¹cych
Zasady obs³ugi w zakresie komunikacyjnej
 dojazd od ulicy 002 KL, 003 KL, 006 KD
 miejsca postojowe: minimum 1 miejsce postojowe lub gara¿owe/mieszkanie i minimum 3 miejsca
postojowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 wed³ug § 5 uchwa³y
Stawka procentowa: 10,00%

KARTA TERENU Nr 17 MU
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 17 U
2. Powierzchnia terenu: 0,4854 ha
3. Przeznaczenie, funkcje: us³ugi.
Charakterystyka funkcji w/g § 2 ust 2 pkt 1.
4. Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
 powierzchnia zabudowy: do 40% powierzchni terenu,
 intensywnoæ zabudowy: do 2,00
 nieprzekraczalne lnie zabudowy: jak na rysunku planu
 dopuszcza siê lokalizacjê budynków na granicy dzia³ek budowlanych
 podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czne zagospodarowanie wydzielonych dzia³ek przez jednego inwestora. Dalszy
podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga sporz¹dzenia projektu zagospodarowania i podzia³u terenu z uwzglêdnieniem obs³ugi komunikacyjnej. Przy
podziale terenu minimalna powierzchni dzia³ki wynosiæ musi 1000 m2. Powy¿sze nie dotyczy wydzielenia dzia³ki dla trafostacji.
5. Zasady i standardy kszta³towania zabudowy:
 dopuszczalna wysokoæ nowej zabudowy: maksimum 5 kondygnacji naziemnych
 dach o spadku maksimum 30 °
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6. Zasady ochrony rodowiska kulturowego:
 pó³nocna czêæ terenu po³o¿ona jest w obrêbie stanowiska archeologicznego (obszar oznaczony na
rysunku planu). Zabudowa terenu wymaga wykonania badañ archeologicznych i wykonania dokumentacji archeologicznej.
7. Zasady ochrony i kszta³towania rodowiska przyrodniczego:
 w obrêbie terenu zieleñ krajobrazowo  izolacyjna
winna stanowiæ minimum 20% powierzchni terenu.
8. Inne zapisy:  nie dopuszcza siê lokalizacji gara¿y wolnostoj¹cych.
9. Zasady obs³ugi w zakresie komunikacyjnej
 dojazd od ulicy 002 KL, 003 KL lub od ulicy Obwodowej (przyleg³ej do terenu od strony wschodniej)
 miejsca postojowe: minimum 1 miejsce postojowe lub gara¿owe/mieszkanie i minimum 3 miejsca
postojowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug.
10. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
wed³ug § 5 uchwa³y
11. Stawka procentowa: 10,00%
KARTA TERENU Nr 18 MU
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 18 MU
2. Powierzchnia terenu: 0,2898 ha
3. Przeznaczenie, funkcje: zabudowa mieszkaniowa i us³ugi.
Dopuszcza siê funkcjê us³ugow¹ do 100% powierzchni u¿ytkowej budynku.
Charakterystyka funkcji w/g § 2 ust 2 pkt 3.
4. Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
 powierzchnia zabudowy: do 40% powierzchni terenu
 intensywnoæ zabudowy: do 1,60
 nieprzekraczalne linie zabudowy: jak na rysunku planu. Linie te obowi¹zuj¹ dla nowej zabudowy, oraz w
przypadku wyburzenia zabudowy istniej¹cej i realizacji nowych obiektów.
 dopuszcza siê lokalizacjê budynków na granicy dzia³ek
 lokalizacja nowych budynków przeznaczonych na
sta³y pobyt ludzi, po³o¿onych w zasiêgu uci¹¿liwoci ruchu komunikacyjnego na ul. Gdañskiej, wymaga zastosowania rozwi¹zañ technicznych (elementów zagospodarowania) ograniczaj¹cych poziom
dwiêku, zgodnie z wymaganiami okrelonymi w
przepisach szczególnych
 podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czne zagospodarowanie wydzielonych dzia³ek.
 dalszy podzia³ terenu na dzia³ki budowlane pod nastêpuj¹cymi warunkami: powierzchnia dzia³ki minimum 300 m2 (nie dotyczy dzia³ki dla trafostacji),
dojazd ulica 005 KD, ci¹giem pieszo  jezdnym 010
KX lub 011 KX.
5. Zasady i standardy kszta³towania zabudowy:
 dopuszczalna wysokoæ nowej zabudowy: maksimum 4 kondygnacje nadziemne (do 15 m)
 dachy dwuspadowe o k¹cie nachylenia 30°  40 °
6. Zasady ochrony rodowiska kulturowego:
 nie ustala siê
7. Zasady ochrony i kszta³towania rodowiska przyrodniczego:

8.

9.

10.
11.
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 w obrêbie terenu zieleñ krajobrazowo  izolacyjna
winna stanowiæ minimum 10% powierzchni terenu.
Inne zapisy:
 nie dopuszcza siê lokalizacji gara¿y wolnostoj¹cych
i zabudowy gospodarczej (nie dotyczy zabudowy
istniej¹cej),
Zasady obs³ugi w zakresie komunikacyjnej
 dojazd: od ulicy 005 KD lub ci¹giem pieszo  jezdnym nr 010 KX i 011 KX
 miejsca postojowe: minimum 1 miejsce postojowe lub gara¿owe/mieszkanie i minimum 2 miejsca
postojowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 wed³ug § 5 uchwa³y
Stawka procentowa: 10,00%

KARTA TERENU Nr 19 MU
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 19 MU
2. Powierzchnia terenu: 0,3190 ha
3. Przeznaczenie, funkcje: zabudowa mieszkaniowa i us³ugi.
Dopuszcza siê funkcjê us³ugow¹ do 100% powierzchni u¿ytkowej budynku.
Charakterystyka funkcji w/g § 2 ust 2 pkt 3.
4. Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
 powierzchnia zabudowy: do 40% powierzchni terenu
 intensywnoæ zabudowy: do 1,60
 nieprzekraczalne linie zabudowy: w odleg³oci min
10 m od krawêdzi jezdni ulicy Gdañskiej.
 dopuszcza siê lokalizacjê budynków na granicy dzia³ek budowlanych
 lokalizacja budynków wzd³u¿ linii wykszta³cenie pierzei oznaczonej na rysunku planu, z uwzglêdnieniem
linii zabudowy w odleg³oci min 10 m od ulicy Gdañskiej.
 lokalizacja nowych budynków przeznaczonych na
sta³y pobyt ludzi, po³o¿onych w zasiêgu uci¹¿liwoci ruchu komunikacyjnego na ul. Gdañskiej, wymaga zastosowania rozwi¹zañ technicznych (elementów zagospodarowania) ograniczaj¹cych poziom
dwiêku, zgodnie z wymaganiami okrelonymi w
przepisach szczególnych
 podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹cznie zagospodarowanie wydzielonych dzia³ek. Dalszy podzia³ terenu na dzia³ki
budowlane wymaga sporz¹dzenia projektu zagospodarowania i podzia³u terenu z uwzglêdnieniem obs³ugi komunikacyjnej. Przy podziale terenu minimalna powierzchni dzia³ki wynosiæ musi 500 m2. Powy¿sze nie dotyczy wydzielenia dzia³ki dla trafostacji.
5. Zasady i standardy kszta³towania zabudowy:
 dopuszczalna wysokoæ nowej zabudowy: maksimum 4 kondygnacje nadziemne
 dachy dwuspadowe o k¹cie nachylenia 3°  40 °
6. Zasady ochrony rodowiska kulturowego:  nie ustala
siê
7. Zasady ochrony i kszta³towania rodowiska przyrodniczego:
 w obrêbie terenu zieleñ krajobrazowo  izolacyjna
winna stanowiæ minimum 10% powierzchni terenu.
8. Inne zapisy:  nie dopuszcza siê lokalizacji gara¿y wolnostoj¹cych.
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9. Zasady obs³ugi w zakresie komunikacji
 dojazd od ulicy 004 KL lub od ci¹gu pieszo  jezdnego 011 KX
 dopuszcza siê zjazd z drogi krajowej nr 6 po wykonaniu Trasy Lêborskiej oraz zmiany klasy drogi Z 
na warunkach przysz³ego zarz¹dcy drogi
 wykonanie zjazdu z drogi krajowej nr 6 klasy GP
mo¿liwe bêdzie za zgod¹ i na warunkach obecnego zarz¹dcy drogi. Ewentualna zgoda zarz¹dcy drogi zostanie wydana w oparciu o analizê bezpieczeñstwa ruchu drogowego oraz powi¹zañ komunikacyjnych terenów przyleg³ych
 miejsca postojowe: minimum 1 miejsca postojowe lub gara¿owe/mieszkanie i minimum 2 miejsca
postojowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug.
10. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
wed³ug § 5 uchwa³y
11. Stawka procentowa: 10,00%
KARTA TERENU Nr 20 MU
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 20 MU
2. Powierzchnia terenu: 1,2520 ha
3. Przeznaczenie, funkcje: zabudowa mieszkaniowa
i us³ugi (wyklucza siê handel samochodami).
Dopuszcza siê funkcjê us³ugow¹ do 30% powierzchni u¿ytkowej budynku.
Charakterystyka funkcji w/g § 2 ust 2 pkt 3.
4. Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
 powierzchnia zabudowy: do 40% powierzchni terenu.
 intensywnoæ zabudowy: do 2,40
 nieprzekraczalne linie zabudowy: nie ustala siê
 podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu. Dopuszcza siê ³¹czne zagospodarowanie wydzielonych dzia³ek przez jednego inwestora.
Dalszy podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga sporz¹dzenia projektu zagospodarowania i podzia³u terenu z uwzglêdnieniem obs³ugi komunikacyjnej. Przy podziale terenu minimalna powierzchni dzia³ki wynosiæ musi 1000 m2. Powy¿sze
nie dotyczy wydzielenia dzia³ki dla trafostacji.
5. Zasady i standardy kszta³towania zabudowy:
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy: maksimum 6
kondygnacji nadziemnych
6. Zasady ochrony rodowiska kulturowego:  nie ustala
siê
7. Zasady ochrony i kszta³towania rodowiska przyrodniczego:
 w obrêbie terenu zieleñ krajobrazowo  izolacyjna
winna stanowiæ minimum 20% powierzchni terenu.
8. Inne zapisy:  nie dopuszcza siê lokalizacji gara¿y wolnostoj¹cych.
9. Zasady obs³ugi w zakresie komunikacyjnej
 dojazd od ulicy 004 KD, 006 KD, ci¹giem pieszo 
jezdnym 011 KX
 miejsca postojowe: minimum 1 miejsce postojowe lub gara¿owe/mieszkanie i minimum 3 miejsca
postojowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug.
10. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 wed³ug § 5 uchwa³y
11. Stawka procentowa: 0,00%
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KARTA TERENU Nr 21 ZR
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 21 ZR
2. Powierzchnia terenu: 0,0848 ha
3. Przeznaczenie, funkcje: teren zieleni i rekreacji.
Charakterystyka funkcji w/g § 2 ust 2 pkt 4.
4. Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
 nie dopuszcza siê podzia³u terenu na dzia³ki budowlane.
5. Zasady i standardy kszta³towania zabudowy:
 nie dopuszcza siê lokalizacji zabudowy
6. Zasady ochrony rodowiska kulturowego:
 nie ustala siê
7. Zasady ochrony i kszta³towania rodowiska przyrodniczego:
 w obrêbie terenu zieleñ krajobrazowo  izolacyjna
winna stanowiæ minimum 40% powierzchni terenu.
8. Inne zapisy:  zakaz wygrodzeñ terenu
9. Zasady obs³ugi w zakresie komunikacyjnej
 dojazd od ulicy 004 KL lub 006 KD
 miejsca postojowe: nie dopuszcza siê
10. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 wed³ug § 5 uchwa³y
11. Stawka procentowa: 0,00%
KARTA TERENU Nr 22 MU
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 22 MU
2. Powierzchnia terenu: 0,3926 ha
3. Przeznaczenie, funkcje: zabudowa mieszkaniowa i us³ugi.
Dopuszcza siê funkcjê us³ugow¹ do 30% powierzchni
u¿ytkowej budynku
Charakterystyka funkcji w/g § 2 ust 2 pkt 3.
4. Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
 powierzchnia zabudowy: do 40% powierzchni terenu.
 intensywnoæ zabudowy: do 2,40
 nieprzekraczalne linie zabudowy: jak na rysunku planu
 w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ usytuowanie terenów zieleni i rekreacji towarzysz¹cych zabudowie mieszkaniowej w s¹siedztwie terenu 21 ZR
 dopuszcza siê lokalizacjê budynków na granicy dzia³ek budowlanych
 podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czne zagospodarowanie wydzielonych dzia³ek przez jednego inwestora. Dalszy
podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga sporz¹dzenia projektu zagospodarowania i podzia³u terenu z uwzglêdnieniem obs³ugi komunikacyjnej. Przy
podziale terenu minimalna powierzchni dzia³ki wynosiæ musi 1000 m2. Powy¿sze nie dotyczy wydzielenia dzia³ki dla trafostacji.
5. Zasady i standardy kszta³towania zabudowy:
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy: maksimum 6
kondygnacji nadziemnych
 dach o spadku maksimum 30 °
 wzd³u¿ ulicy 003 KL zakomponowaæ zabudowê w
formie pierzei
 w obiektach mieszkalno  us³ugowych zastosowaæ
zró¿nicowanie materia³owe i kompozycyjne elewacji z rozró¿nieniem funkcji
6. Zasady ochrony rodowiska kulturowego:
 nie ustala siê
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7. Zasady ochrony i kszta³towania rodowiska przyrodniczego:
 w obrêbie terenu zieleñ krajobrazowo  izolacyjna
winna stanowiæ minimum 20% powierzchni terenu.
8. Inne zapisy:
 nie dopuszcza siê lokalizacji gara¿y wolnostoj¹cych.
9. Zasady obs³ugi w zakresie komunikacyjnej
 dojazd od ulicy 003 KL, 004 KL, 006 KD
 miejsca postojowe: minimum 1,5 miejsca postojowe lub gara¿owe/mieszkanie i minimum 3 miejsca postojowe/100 m 2 powierzchni u¿ytkowej
us³ug.
10. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
wed³ug § 5 uchwa³y
11. Stawka procentowa: 10,00%
KARTA TERENU Nr 23 MU
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 23 MU
2. Powierzchnia terenu: 0,7670 ha
3. Przeznaczenie, funkcje: zabudowa mieszkaniowa i us³ugi.
Dopuszcza siê funkcjê us³ugow¹ do 100% powierzchni u¿ytkowej budynków w obrêbie terenu
Charakterystyka funkcji w/g § 2 ust 2 pkt 3.
4. Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
 powierzchnia zabudowy: do 40% powierzchni terenu.
 intensywnoæ zabudowy: do 2,00
 nieprzekraczalne linie zabudowy: jak na rysunku planu
 dopuszcza siê lokalizacjê budynków na granicy dzia³ek budowlanych
 podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czne zagospodarowanie wydzielonych dzia³ek przez jednego inwestora. Dalszy
podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga sporz¹dzenia projektu zagospodarowania i podzia³u terenu z uwzglêdnieniem obs³ugi komunikacyjnej. Przy
podziale terenu minimalna powierzchni dzia³ki wynosiæ musi 1000 m2. Powy¿sze nie dotyczy wydzielenia dzia³ki dla trafostacji.
5. Zasady i standardy kszta³towania zabudowy:
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy: maksimum 5
kondygnacji nadziemnych
 dach o spadku maksimum 30 °
6. Zasady ochrony rodowiska kulturowego:
 nie ustala siê
7. Zasady ochrony i kszta³towania rodowiska przyrodniczego:
 w obrêbie terenu zieleñ krajobrazowo  izolacyjna
winna stanowiæ minimum 20% powierzchni terenu.
8. Inne zapisy:
 nie dopuszcza siê lokalizacji gara¿y wolnostoj¹cych.
9. Zasady obs³ugi w zakresie komunikacyjnej
 dojazd od ulicy 003 KL, 004 KL
 dojazd od ulicy Obwodowej dopuszcza siê wy³¹cznie do obiektów o funkcji us³ugowej lub do pomieszczeñ us³ugowych w obiektach mieszkalno  us³ugowych.
 miejsca postojowe: minimum 1 miejsce postojowe
lub gara¿owe/mieszkanie i minimum 3 miejsca postojowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug.
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10. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
wed³ug § 5 uchwa³y
11. Stawka procentowa: 10,00%
KARTA TERENU Nr 24 MU
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 24 MU
2. Powierzchnia terenu: 0,5460 ha
3. Przeznaczenie, funkcje: zabudowa mieszkaniowa i us³ugi.
Charakterystyka funkcji w/g § 2 ust 2 pkt 3.
Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (nie dotyczy budynków istniej¹cych).
Us³ugi do 100% powierzchni u¿ytkowej budynków.
4. Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
 powierzchnia zabudowy: do 40% powierzchni terenu
 intensywnoæ zabudowy: do 1,60
 nieprzekraczalne linie zabudowy: w odleg³oci min
10 m od krawêdzi jezdni ulicy Gdañskiej.
 dopuszcza siê lokalizacjê budynków na granicy dzia³ek budowlanych
 lokalizacja budynków wzd³u¿ linii oznaczonej na rysunku planu jako: wykszta³cenie pierzei oznaczonej na rysunku planu, z uwzglêdnieniem linii zabudowy w odleg³oci min 10 m od krawêdzi jezdni ulicy Gdañskiej.
 lokalizacja nowych budynków przeznaczonych na
sta³y pobyt ludzi, po³o¿onych w zasiêgu uci¹¿liwoci ruchu komunikacyjnego na ul. Gdañskiej, wymaga zastosowania rozwi¹zañ technicznych (elementów zagospodarowania) ograniczaj¹cych poziom
dwiêku, zgodnie z wymaganiami okrelonymi w
przepisach szczególnych
 dopuszcza siê zagospodarowanie dzia³ek nr 710/2
i 711/2 ³¹cznie z terenem 29 U, fragmentem ulicy 007
KD (oznaczonym na rysunku planu) i dzia³kami nr
701/2 i 711/2 po³o¿onymi w obrêbie terenu 25 MU
 podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czne zagospodarowanie wydzielonych dzia³ek przez jednego inwestora. Dalszy
podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga sporz¹dzenia projektu zagospodarowania i podzia³u terenu z uwzglêdnieniem obs³ugi komunikacyjnej. Przy
podziale terenu minimalna powierzchni dzia³ki wynosiæ musi 500 m2. Powy¿sze nie dotyczy wydzielenia dzia³ki dla trafostacji.
5. Zasady i standardy kszta³towania zabudowy:
 dopuszczalna wysokoæ nowej zabudowy: maksimum 4 kondygnacje nadziemne
 dachy dwuspadowe o k¹cie nachylenia 30°  40 °
6. Zasady ochrony rodowiska kulturowego:
 nie ustala siê
7. Zasady ochrony i kszta³towania rodowiska przyrodniczego:
 w obrêbie terenu zieleñ krajobrazowo  izolacyjna
winna stanowiæ minimum 10% powierzchni terenu.
8. Inne zapisy:
 nie dopuszcza siê lokalizacji gara¿y wolnostoj¹cych.
9. Zasady obs³ugi w zakresie komunikacyjnej
 dojazd od ulicy 004 KL lub 007 KD
 miejsca postojowe: minimum 1 miejsce postojowe
lub gara¿owe/mieszkanie i minimum 2 miejsca postojowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug.
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10. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 wed³ug § 5 uchwa³y
11. Stawka procentowa: dla dzia³ki nr 704/16, 704/14 
10,00%, dla pozosta³ych dzia³ek  0,00%
KARTA TERENU Nr 25 MU
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 25 MU
2. Powierzchnia terenu: 0,5837 ha
3. Przeznaczenie, funkcje: zabudowa mieszkaniowa
i us³ugi.
Dopuszcza siê funkcjê us³ugow¹ do 50% powierzchni u¿ytkowej budynku
Charakterystyka funkcji w/g § 2 ust 2 pkt 3.
4. Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
 powierzchnia zabudowy: do 40% powierzchni terenu.
 intensywnoæ zabudowy: do 2,40
 nieprzekraczalne linie zabudowy: jak na rysunku
planu
 dopuszcza siê lokalizacjê budynków na granicy
dzia³ek budowlanych
 w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ usytuowanie terenów zieleni i rekreacji towarzysz¹cych zabudowie mieszkaniowej w s¹siedztwie terenu 26
ZR
 wyklucza siê ogrodzenie terenu wzd³u¿ granicy z
terenem 26 ZR
 dopuszcza siê zagospodarowanie dzia³ek nr 710/2
i 711/2 ³¹cznie z terenem 29 U, fragmentem ulicy
007 KD (oznaczonym na rysunku planu) i dzia³kami nr 710/2 i 711/2 po³o¿onymi w obrêbie terenu
24 MU
 podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu. Dopuszcza siê ³¹czne zagospodarowanie wydzielonych dzia³ek przez jednego inwestora.
Dalszy podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga sporz¹dzenia projektu zagospodarowania i podzia³u terenu z uwzglêdnieniem obs³ugi komunikacyjnej. Przy podziale terenu minimalna powierzchni dzia³ki wynosiæ musi 1000 m2. Powy¿sze
nie dotyczy wydzielenia dzia³ki dla trafostacji.
5. Zasady i standardy kszta³towania zabudowy:
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy: maksimum
6 kondygnacji nadziemnych
 dach o spadku maksimum 30 °
6. Zasady ochrony rodowiska kulturowego:
 nie ustala siê
7. Zasady ochrony i kszta³towania rodowiska przyrodniczego:
 w obrêbie terenu zieleñ krajobrazowo  izolacyjna
winna stanowiæ minimum 20% powierzchni terenu.
8. Inne zapisy:
 nie dopuszcza siê lokalizacji gara¿y wolnostoj¹cych.
9. Zasady obs³ugi w zakresie komunikacyjnej
 dojazd od ulicy 004 KL, 007 KD
 miejsca postojowe: minimum 1 miejsce postojowe lub gara¿owe/mieszkanie i minimum 3 miejsca
postojowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug.
10. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 wed³ug § 5 uchwa³y
11. Stawka procentowa: dla dzia³ki nr 704/16, 704/14 
10,00%, dla pozosta³ych dzia³ek  0,00%
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KARTA TERENU Nr 26 ZR
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 26 ZR
2. Powierzchnia terenu: 0,1772 ha
3. Przeznaczenie, funkcje: teren zieleni i rekreacji.
Charakterystyka funkcji w/g § 2 ust 2 pkt 4.
4. Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
 w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ przejcie
piesze do terenu 21 ZR.
 nie dopuszcza siê podzia³u terenu na dzia³ki budowlane
5. Zasady i standardy kszta³towania zabudowy:
 nie dopuszcza siê lokalizacji zabudowy
6. Zasady ochrony rodowiska kulturowego:- nie ustala siê
7. Zasady ochrony i kszta³towania rodowiska przyrodniczego:
 w obrêbie terenu zieleñ krajobrazowo  izolacyjna
winna stanowiæ minimum 60% powierzchni terenu.
8. Inne zapisy:  zakaz wygrodzeñ terenu
9. Zasady obs³ugi w zakresie komunikacyjnej
 dojazd od ulicy 004 KL lub 007 KD.
 miejsca postojowe: nie dopuszcza siê
10. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 wed³ug § 5 uchwa³y
11. Stawka procentowa: 0,00%
KARTA TERENU Nr 27 MU
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 27 MU
2. Powierzchnia terenu: 0,6594 ha
3. Przeznaczenie, funkcje: zabudowa mieszkaniowa i us³ugi.
Dopuszcza siê funkcjê us³ugow¹ do 100% powierzchni u¿ytkowej budynku
Charakterystyka funkcji w/g § 2 ust 2 pkt 3.
4. Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
 powierzchnia zabudowy: do 40% powierzchni terenu.
 intensywnoæ zabudowy: do 2,00
 nieprzekraczalne linie zabudowy: jak na rysunku planu
 dopuszcza siê lokalizacjê budynków na granicy dzia³ek budowlanych
 w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ usytuowanie terenów zieleni i rekreacji towarzysz¹cych zabudowie mieszkaniowej w s¹siedztwie terenu 26 ZR
 wyklucza siê ogrodzenie terenu wzd³u¿ granicy z terenem 26 ZR
 podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku
planu. Dopuszcza siê ³¹czne zagospodarowanie wydzielonych dzia³ek przez jednego inwestora. Dalszy
podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga sporz¹dzenia projektu zagospodarowania i podzia³u terenu z uwzglêdnieniem obs³ugi komunikacyjnej. Przy
podziale terenu minimalna powierzchni dzia³ki wynosiæ musi 1000 m2. Powy¿sze nie dotyczy wydzielenia dzia³ki dla trafostacji.
5. Zasady i standardy kszta³towania zabudowy:
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy: maksimum 6
kondygnacji nadziemnych
 dach o spadku maksimum 30 °
6. Zasady ochrony rodowiska kulturowego:  nie ustala
siê
7. Zasady ochrony i kszta³towania rodowiska przyrodniczego:
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 w obrêbie terenu zieleñ krajobrazowo  izolacyjna
winna stanowiæ minimum 20% powierzchni terenu.
Inne zapisy  nie dopuszcza siê lokalizacji gara¿y wolnostoj¹cych.
Zasady obs³ugi w zakresie komunikacyjnej
 dojazd od ulicy 004 KL, 007 KD
 miejsca postojowe: minimum 1 miejsce postojowe lub gara¿owe/mieszkanie i minimum 3 miejsca
postojowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 wed³ug § 5 uchwa³y
Stawka procentowa:: dla dzia³ki nr 704/16, 704/14 
10,00%, dla pozosta³ych dzia³ek  0,00%

KARTA TERENU Nr 28 MU
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 28 MU
2. Powierzchnia terenu: 0,6167 ha
3. Przeznaczenie, funkcje: zabudowa mieszkaniowa
i us³ugi.
Dopuszcza siê funkcjê us³ugow¹ do 100% powierzchni u¿ytkowej budynków w obrêbie terenu
Charakterystyka funkcji w/g § 2 ust 2 pkt 3.
4. Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
 powierzchnia zabudowy: do 40% powierzchni terenu.
 intensywnoæ zabudowy: do 2,00
 nieprzekraczalne linie zabudowy: jak na rysunku
planu
 dopuszcza siê lokalizacjê budynków na granicy
dzia³ek budowlanych
 podzia³ terenu na dzia³ki budowlane jak na rysunku planu. Dopuszcza siê ³¹czne zagospodarowanie wydzielonych dzia³ek przez jednego inwestora.
Dalszy podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga sporz¹dzenia projektu zagospodarowania i podzia³u terenu z uwzglêdnieniem obs³ugi komunikacyjnej. Przy podziale terenu minimalna powierzchni dzia³ki wynosiæ musi 1000 m2. Powy¿sze
nie dotyczy wydzielenia dzia³ki dla trafostacji.
5. Zasady i standardy kszta³towania zabudowy:
 dopuszczalna wysokoæ zabudowy: maksimum 5
kondygnacji nadziemnych
 dach o spadku maksimum 30 °
6. Zasady ochrony rodowiska kulturowego:
 nie ustala siê
7. Zasady ochrony i kszta³towania rodowiska przyrodniczego:
 w obrêbie terenu zieleñ krajobrazowo  izolacyjna
winna stanowiæ minimum 20% powierzchni terenu.
8. Inne zapisy:  nie dopuszcza siê lokalizacji gara¿y wolnostoj¹cych.
9. Zasady obs³ugi w zakresie komunikacyjnej
 dojazd od ulicy 004 KL, 007 KD
 dojazd od ulicy przyleg³ej do terenu od strony
wschodniej  wy³¹cznie do obiektów o funkcji us³ugowej lub do pomieszczeñ us³ugowych w obiektach mieszkalno  us³ugowych.
 miejsca postojowe: minimum 1 miejsce postojowe lub gara¿owe/mieszkanie i minimum 3 miejsca
postojowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug.
10. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 wed³ug § 5 uchwa³y
11. Stawka procentowa: 10,00%
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KARTA TERENU Nr 29 U
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 29 U
2. Powierzchnia terenu: 2,3330 ha
3. Przeznaczenie, funkcje: us³ugi.
Charakterystyka funkcji w/g § 2 ust 2 pkt 1.
Ustalenia dodatkowe: teren mo¿e byæ przeznaczony
pod budowê obiektów handlowych o powierzchni
sprzeda¿owej powy¿ej 1000 m2.
4. Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
 powierzchnia zabudowy: do 40% powierzchni terenu
 intensywnoæ zabudowy: do 2,00
 nieprzekraczalne linie zabudowy: jak na rysunku
planu i minimum w odleg³oci min 10 m od krawêdzi jezdni ulicy Gdañskiej.
 lokalizacja nowych budynków przeznaczonych na
sta³y pobyt ludzi, po³o¿onych w zasiêgu uci¹¿liwoci ruchu komunikacyjnego na ul. Gdañskiej, wymaga zastosowania rozwi¹zañ technicznych (elementów zagospodarowania) ograniczaj¹cych poziom dwiêku, zgodnie z wymaganiami okrelonymi w przepisach szczególnych
 podzia³ terenu na dzia³ki budowlane wymaga sporz¹dzenia projektu zagospodarowania i podzia³u
terenu z uwzglêdnieniem obs³ugi komunikacyjnej.
Przy podziale terenu minimalna powierzchni dzia³ki wynosiæ musi 1000 m2. Powy¿sze nie dotyczy
wydzielenia dzia³ki dla trafostacji.
 dopuszcza siê zagospodarowanie terenu 29 U ³¹cznie z terenem dzia³ki nr 710/2 i 711/1 po³o¿onym w
obrêbie terenu 24 U i 25 MU oraz fragmentem ulicy 007 KD oznaczonym na rysunku planu jako fragment ulicy mo¿liwy do ³¹cznego zagospodarowania z terenami przyleg³ymi)
5. Zasady i standardy kszta³towania zabudowy:
 dopuszczalna wysokoæ nowej zabudowy: maksimum 5 kondygnacji nadziemnych
6. Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie ustala
siê
7. Zasady ochrony i kszta³towania rodowiska przyrodniczego:
 w obrêbie terenu zieleñ krajobrazowo  izolacyjna
winna stanowiæ minimum 10% powierzchni terenu.
8. Inne zapisy:
 teren znajduje siê w rejonie wystêpowania torfów.
Lokalizacja obiektów w tym rejonie wymaga przeprowadzenia badañ geotechnicznych gruntu)  jako
za³¹cznik do projektu budowlanego
 nie dopuszcza siê lokalizacji gara¿y wolnostoj¹cych
9. Zasady obs³ugi w zakresie komunikacyjnej:
 dojazd od ulicy 007 KD i ulicy Obwodowej
 miejsca postojowe: minimum 1 miejsce postojowe lub gara¿owe/mieszkanie i minimum 3 miejsca
postojowe/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug.
10. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 wed³ug § 5 uchwa³y
11. Stawka procentowa: 0,00%
KARTA TERENU Nr 30 K
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 30 K
2. Powierzchnia terenu: 0,2204 ha
3. Przeznaczenie, funkcje: tereny komunikacji drogowej.
Charakterystyka funkcji w/g § 2 ust 2 pkt 6.
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W obrêbie terenu dopuszcza siê lokalizacjê parkingów  wy³¹cznie w terenie zbêdnym dla organizacji
skrzy¿owania lub tymczasowo, do czasu jego budowy.
Dojazd do parkingów od strony terenu 29 U.
Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
 powierzchnia zabudowy: nie dopuszcza siê lokalizacji budynków
 intensywnoæ zabudowy: nie dotyczy
 nieprzekraczalne linie zabudowy: nie ustala siê
 podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: nie dopuszcza siê
Zasady i standardy kszta³towania zabudowy:- nie
ustala siê
Zasady ochrony rodowiska kulturowego:- nie ustala siê
Zasady ochrony i kszta³towania rodowiska przyrodniczego:
 w obrêbie terenu zieleñ krajobrazowo  izolacyjna
winna stanowiæ minimum 10% powierzchni terenu.
Inne zapisy: nie ustala siê
Zasady obs³ugi w zakresie komunikacyjnej: nie ustala siê
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
 wed³ug § 5 uchwa³y
Stawka procentowa: 0,00%

KARTA TERENU Nr 31 T
1. Oznaczenie: symbol cyfrowo  literowy: 31 T
2. Powierzchnia terenu: 0,0101 ha
3. Przeznaczenie, funkcje: tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
Charakterystyka funkcji w/g § 2 ust 2 pkt 5.
4. Zasady zagospodarowania, urz¹dzania terenu:
 powierzchnia zabudowy: nie ustala siê
 intensywnoæ zabudowy: nie dotyczy
 nieprzekraczalne linie zabudowy: nie ustala siê
 podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: nie dopuszcza siê
5. Zasady i standardy kszta³towania zabudowy: nie ustala siê
6. Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie ustala
siê
7. Zasady ochrony i kszta³towania rodowiska przyrodniczego:  nie ustala siê
8. Inne zapisy: nie ustala siê
9. Zasady obs³ugi w zakresie komunikacyjnej  dojazd
od ulicy 003 KL.
10. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
 wed³ug § 5 uchwa³y
11. Stawka procentowa: 0,00%
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
§4
1. Obs³uga terenów objêtych planem w zakresie komunikacji samochodowej w oparciu o:
1) ulicê Gdañsk¹  nr 001 KZ (KG)(drogê krajow¹), oraz
ulice nr  002 KL, 003 KL, 004 KL, 005 KD, 006 KD,
007 KD, 008 KD
2) ci¹gi pieszo  jezdne: 009 KX, 010 KX, 011 KX, 013
KX.
2. Ustalenia szczegó³owe dla terenów komunikacyjnych
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wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU 001 KZ (GP)
1. Powierzchnia: 2,4900 ha
2. Ulica lub droga z okreleniem klasyfikuj¹cym funkcjonalno  technicznym:
docelowo ulica zbiorcza 1x2. Etapowo, do czasu realizacji powi¹zania drogi krajowej z ulic¹ Obwodow¹
i Drog¹ Czerwon¹ ulica pe³niæ bêdzie funkcje ulicy
g³ównej ruchu przypieszonego 2x2.
3. Wymagana szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 30
m, ze wzglêdu na uwarunkowania lokalne dopuszcza
siê zmniejszenie szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych
do minimum 20 m, jednak w sposób nie ograniczaj¹cy
podstawowych funkcji drogi.
4. Parkingi: dopuszcza siê (po obni¿eniu klasy do zbiorczej)
5. Warunki konserwatorskie: nie ustala siê
6. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska: wody deszczowe odprowadziæ do kanalizacji deszczowej w tej
ulicy
7. Zasady u¿ytkowania tymczasowego: ulica g³ówna ruchu przypieszonego.
8. Inne zapisy:
 w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy nie dopuszcza siê
prowadzenia nowych sieci uzbrojenia
 nawierzchnia jezdni i chodników utwardzona.
KARTA TERENU 002 KL
1. Powierzchnia: 0,7995 ha
2. Ulica lub droga z okreleniem klasyfikuj¹cym funkcjonalno  technicznym: ulica lokalna 1x2
3. Minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 18,0
m (jak na rysunku planu)
4. Parkingi: dopuszcza siê
5. Warunki konserwatorskie: budowa ulicy wymaga wykonania badañ archeologicznych i wykonania dokumentacji archeologicznej.
6. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska: wody deszczowe odprowadziæ do kanalizacji deszczowej w tej
ulicy
7. Zasady u¿ytkowania tymczasowego: nie ustala siê
8. Inne zapisy:
 w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy dopuszcza siê przebieg sieci uzbrojenia
 nawierzchnia jezdni i chodników utwardzona
 w urz¹dzeniu ulicy uwzglêdniæ nasadzania drzew po
obu stronach jezdni
 skrzy¿owanie z ulic¹ 005 KD w formie ronda
KARTA TERENU 003 KL
1. Powierzchnia: 0,4735 ha
2. Ulica lub droga z okreleniem klasyfikuj¹cym funkcjonalno  technicznym: ulica lokalna 1x2.
3. Minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 12,0 m
(jak na rysunku planu)
4. Parkingi: dopuszcza siê
5. Warunki konserwatorskie: budowa ulicy wymaga wykonania badañ archeologicznych i wykonania dokumentacji archeologicznej (w rejonie oznaczonym na
rysunku planu).
6. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska: wody deszczowe odprowadziæ do kanalizacji deszczowej w tej
ulicy
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7. Zasady u¿ytkowania tymczasowego: nie ustala siê
8. Inne zapisy:  w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy dopuszcza siê przebieg sieci uzbrojenia, nawierzchnia jezdni
i chodników utwardzona
KARTA TERENU 004 KL
1. Powierzchnia: 0,4634 ha
2. Ulica lub droga z okreleniem klasyfikuj¹cym funkcjonalno  technicznym: ulica lokalna 1x2.
3. Minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 12,0
m (jak na rysunku planu)
4. Parkingi: dopuszcza siê
5. Warunki konserwatorskie: nie ustala siê
6. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska: wody deszczowe odprowadziæ do kanalizacji deszczowej w tej
ulicy
7. Zasady u¿ytkowania tymczasowego: nie ustala siê
8. Inne zapisy:
 w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy dopuszcza siê przebieg sieci uzbrojenia
 nawierzchnia jezdni i chodników utwardzona
 skrzy¿owanie z ulic¹ Gdañsk¹ na prawe skrêty (po
zmianie klasyfikacji ulicy Gdañskiej na KZ). Do tego
momentu ulica w czêci zachodniej zakoñczona placem do zawracania, z dopuszczeniem lokalizacji parkingów
KARTA TERENU 005 KD
1. Powierzchnia: 0,4225 ha
2. Ulica lub droga z okreleniem klasyfikuj¹cym funkcjonalno  technicznym: ulica dojazdowa 1x2.
3. Minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 12,0
m (jak na rysunku planu)
4. Parkingi: dopuszcza siê
5. Warunki konserwatorskie: budowa ulicy wymaga wykonania badañ archeologicznych i wykonania dokumentacji archeologicznej (w rejonie oznaczonym na
rysunku planu).
6. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska: wody deszczowe odprowadziæ do kanalizacji deszczowej w tej
ulicy
7. Zasady u¿ytkowania tymczasowego: nie ustala siê
8. Inne zapisy:
 w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy dopuszcza siê przebieg sieci uzbrojenia
 nawierzchnia jezdni i chodników utwardzona
 skrzy¿owanie z ulic¹ 002 KL w formie ronda.
 w obrêbie terenu wprowadziæ nasadzenia drzew
KARTA TERENU 006 KD
1. Powierzchnia: 0,1508 ha
2. Ulica lub droga z okreleniem klasyfikuj¹cym funkcjonalno  technicznym: ulica dojazdowa 1x2
3. Minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 10,0 m
(jak na rysunku planu)
4. Parkingi: dopuszcza siê
5. Warunki konserwatorskie: nie ustala siê
6. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska: wody deszczowe odprowadziæ do kanalizacji deszczowej w ulicy
7. Zasady u¿ytkowania tymczasowego: nie ustala siê
8. Inne zapisy:
 w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy dopuszcza siê przebieg sieci uzbrojenia
 nawierzchnia jezdni i chodników utwardzona
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KARTA TERENU 007 KD
1. Powierzchnia: 0.4849 ha
2. Ulica lub droga z okreleniem klasyfikuj¹cym funkcjonalno  technicznym: ulica dojazdowa 1x2.
3. Minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 12,0
m (jak na rysunku planu)
4. Parkingi: dopuszcza siê
5. Warunki konserwatorskie: nie ustala siê
6. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska: wody deszczowe odprowadziæ do kanalizacji deszczowej w tej
ulicy
7. Zasady u¿ytkowania tymczasowego: nie ustala siê
8. Inne zapisy:
 w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy dopuszcza siê przebieg sieci uzbrojenia
 nawierzchnia jezdni i chodników utwardzona
 dopuszcza siê ³¹czne zagospodarowanie po³udniowego i zachodniego fragmentu ulicy (jak oznaczono na rysunku planu) z terenem 29 U i dzia³kami nr
710/2 i 711/2 po³o¿onymi w obrêbie terenów 24 U
i 25 MU.
KARTA TERENU 008 KD
1. Powierzchnia: 0,2380 ha
2. Ulica lub droga z okreleniem klasyfikuj¹cym funkcjonalno  technicznym: ulica dojazdowa 1x2
3. Minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 12,0
m (jak na rysunku planu)
4. Parkingi: dopuszcza siê
5. Warunki konserwatorskie: nie ustala siê
6. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska: wody deszczowe odprowadziæ do kanalizacji deszczowej w tej
ulicy
7. Zasady u¿ytkowania tymczasowego: nie ustala siê
8. Inne zapisy:
 w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy dopuszcza siê przebieg sieci uzbrojenia
 nawierzchnia jezdni i chodników utwardzona
 ulica w czêci zachodniej zakoñczona placem do zawracania
KARTA TERENU 009 KX
1. Powierzchnia: 0,1435 ha
2. Ulica lub droga z okreleniem klasyfikuj¹cym funkcjonalno  technicznym: ci¹g pieszo  jezdny
3. Minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 8 m
(jak na rysunku planu)
4. Parkingi: nie dopuszcza siê
5. Warunki konserwatorskie: budowa ci¹gu pieszo  jezdnego wymaga wykonania badañ archeologicznych
i wykonania dokumentacji archeologicznej (w rejonie
oznaczonym na rysunku planu).
6. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska: wody deszczowe odprowadziæ do kanalizacji deszczowej w ulicy
005 KD
7. Zasady u¿ytkowania tymczasowego: nie ustala siê
8. Inne zapisy:
 nawierzchnia jezdni i chodników utwardzona
KARTA TERENU 010 KX
1. Powierzchnia: 0,0373 ha
2. Ulica lub droga z okreleniem klasyfikuj¹cym funkcjonalno  technicznym: ci¹g pieszo  jezdny
3. Minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 6 m
(jak na rysunku planu)
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4. Parkingi: nie dopuszcza siê
5. Warunki konserwatorskie: nie ustala siê
6. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska: wody deszczowe odprowadziæ powierzchniowo do kanalizacji
deszczowej w ulicy 005 KD
7. Zasady u¿ytkowania tymczasowego: nie ustala siê
8. Inne zapisy: nawierzchnia ci¹gu utwardzona
KARTA TERENU 011 KX
1. Powierzchnia: 0,0476 ha
2. Ulica lub droga z okreleniem klasyfikuj¹cym funkcjonalno  technicznym: ci¹g pieszo  jezdny, z dojazdem
od ulicy 006 KD
3. Minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 6 m
(jak na rysunku planu)
4. Parkingi: nie dopuszcza siê
5. Warunki konserwatorskie: nie ustala siê
6. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska: wody deszczowe odprowadziæ powierzchniowo do kanalizacji
deszczowej w ulicy 006 KD
7. Zasady u¿ytkowania tymczasowego: nie ustala siê
8. Inne zapisy:
 nawierzchnia ci¹gu utwardzona  rozbieralna
 nie dopuszcza siê w³¹czenia ruchu samochodowego w ul. Gdañsk¹
KARTA TERENU 012 KP
1. Powierzchnia: 0,0274 ha
2. Ulica lub droga z okreleniem klasyfikuj¹cym funkcjonalno  technicznym: ci¹g pieszy
3. Minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 7 m
(jak na rysunku planu)
4. Parkingi: nie dopuszcza siê
5. Warunki konserwatorskie: nie ustala siê
6. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska: wody deszczowe odprowadziæ powierzchniowo do kanalizacji
deszczowej w ulicy 008 KD lub 005 KD
7. Zasady u¿ytkowania tymczasowego: nie ustala siê
8. Inne zapisy: nawierzchnia ci¹gu utwardzona
KARTA TERENU 013 KX
1. Powierzchnia: 0,0205 ha
2. Ulica lub droga z okreleniem klasyfikuj¹cym funkcjonalno  technicznym: ci¹g pieszo 
3. Minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 6 m
(jak na rysunku planu)
4. Parkingi: nie dopuszcza siê
5. Warunki konserwatorskie: nie ustala siê
6. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska: wody deszczowe odprowadziæ do kanalizacji deszczowej w ulicy
002 KL
7. Zasady u¿ytkowania tymczasowego: nie ustala siê
8. Inne zapisy: nawierzchnia ci¹gu utwardzona
KARTA TERENU 014 KP
1. Powierzchnia: 0,0102 ha
2. Ulica lub droga z okreleniem klasyfikuj¹cym funkcjonalno  technicznym: ci¹g pieszy
3. Minimalna szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 4 m
(jak na rysunku planu)
4. Parkingi: nie dopuszcza siê
5. Warunki konserwatorskie: nie ustala siê
6. Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska: wody deszczowe odprowadziæ powierzchniowo do kanalizacji
deszczowej w ulicy 005 KD (przez teren 010KX)

7. Zasady u¿ytkowania tymczasowego: nie ustala siê
8. Inne zapisy
 nawierzchnia ci¹gu utwardzona
 nie dopuszcza siê w³¹czenia ruchu samochodowego w ul. Gdañsk¹
2. Dla wszystkich terenów komunikacyjnych dopuszcza
siê realizacjê podziemnych i naziemnych sieci i urz¹dzeñ in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
3. Na ulicach dojazdowych (005 KD, 006 KD, 008 KD)
dopuszcza siê wprowadzenie organizacji ruchu oraz
rozwi¹zañ geometrycznych jak dla strefy zamieszkania, po uzgodnieniu projektu budowlanego z w³aciwym zarz¹dem dróg.
4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady parkowania dla obszaru
objêtego planem:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej: miejsca postojowe dla samochodów
nale¿y realizowaæ na w³asnych dzia³kach (terenach)
na parkingach lub w gara¿ach wed³ug wskaników
ustalonych indywidualnie w kartach terenów
b) stanowiska postojowe dla u¿ytkowników us³ug nale¿y realizowaæ w graniach w³asnego terenu, na parkingach
c) miejsca postojowe w liniach rozgraniczaj¹cych ulic
stanowi¹ miejsca dodatkowe, do korzystania czasowego.
ZASADY OBS£UGI INZYNIERYJNEJ
§5
1. Zasady zaopatrzenia w wodê: ustala siê zaopatrzenie
terenu objêtego planem z sieci wodoci¹gowej.
Nale¿y zapewniæ zaopatrzenie wodne dla jednostek
Stra¿y Po¿arnej.
2. Zasady odprowadzenia cieków sanitarnych: odprowadzenie cieków sanitarnych do kanalizacji sanitarnej.
3. Zasady odprowadzenia cieków technologicznych:
odprowadzenie cieków technologicznych do kanalizacji sanitarnej, po oczyszczeniu z zanieczyszczeñ technologicznych.
4. Zasady odprowadzenia wód deszczowych:
a) odprowadzenie wód deszczowych z ulic, placów,
parkingów do kanalizacji deszczowej, bez prawa
odprowadzenia do istniej¹cej kanalizacji deszczowej
w drodze nr 001 KZ (KG). Wody opadowe z parkingów (oraz placów w obrêbie terenu stacji paliw)
przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej
oczyciæ z olejów i osadów,
b) odprowadzenie wód deszczowych z dachów budynków: do kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo, w obrêbie terenu.
5. Zasady zaopatrzenia w ciep³o: z indywidualnych systemów grzewczych na paliwa niskoemisyjne lub nieemisyjne oraz z miejskiej sieci ciep³owniczej.
6. Zasady zaopatrzenia w gaz: z sieci gazowej niskiego
i redniego cinienia (za porednictwem reduktorów
domowych).
7. Zasady zaopatrzenia w energiê elektryczn¹:
 zaopatrzenie obiektów w energiê elektryczn¹ z sieci
niskiego napiêcia, zasilanej z transformatorów osiedlowych.
 sieæ redniego napiêcia kablowa.
8. Odpady: usuwanie odpadów w zale¿noci od ich cha-
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rakteru, zgodnie z Ustaw¹ z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach.
SZCZEGÓLNE ZASADY OCHRONY SRODOWISKA
§6
1. Teren po³o¿ony jest w obszarze najwy¿szej ochrony
G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110. Dla
terenu ustala siê:
 zakaz lokalizowania inwestycji bez koniecznoci zabezpieczeñ przed negatywnym wp³ywem na wody
podziemne, a w szczególnoci inwestycji, które
mog¹ zanieczyciæ wody podziemne ze wzglêdu na
wytwarzane cieki,
 nakaz stosowania technologii nie pogarszaj¹cych
stan rodowiska,
 ograniczenie emisji gazowych i py³owych, stosowanie paliw odpowiedniej jakoci,
 obiekty, które mog³yby zanieczyciæ wody podziemne powinny posiadaæ monitoring.
2. Z uwagi na po³o¿enie terenów objêtych planem w obszarach o zró¿nicowanym poziomie wód gruntowych
i wystêpowanie torfów, lokalizacja obiektów, budowa
ulic i infrastruktury technicznej wymagane jest wykonanie na etapie projektowania inwestycji badañ geotechnicznych gruntu oraz projektu odwodnienia terenu  jako za³¹cznik do projektu budowlanego.
3. Wykonanie infrastruktury technicznej, szczególnie gospodarka wodno  ciekowa oraz wykonanie dróg i placów budowy winno wyprzedaæ realizacjê zabudowy.
§7
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu w skali 1:
1500, stanowi¹cy za³¹cznik graficzny do niniejszej
uchwa³y (Za³¹cznik nr 1  Rysunek planu), na którym
ustaleniami planu s¹ nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne:
1) granice obowi¹zywania ustaleñ planu,
2) linie rozgraniczaj¹cych tereny o ró¿nych funkcjach
lub ró¿nych zasadach zagospodarowania, w tym
linie rozgraniczaj¹ce dróg i ulic,
3) linie podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
5) wykszta³cenie pierzei,
6) stanowisko archeologiczne,
7) przebieg ci¹gów pieszych w obrêbie terenów funkcjonalnych,
8) zapewnienie dojazdu w obrêbie terenów funkcjonalnych,
9) pas techniczny (przejcie sieci infrastruktury technicznej),
10) fragment ulicy mo¿liwy do ³¹cznego zagospodarowania z terenami przyleg³ymi (wed³ug ustaleñ w
Kartach terenów),
11) symbole cyfrowo  literowych, oznaczaj¹ce tereny
wyró¿nione liniami rozgraniczaj¹cymi, dla których
ustanowiono ustalenia szczegó³owe podane w Kartach terenu w § 3:
 2 U, 11U, 17U, 29 U  tereny us³ug,
 4 UP, 7 UP  tereny us³ug z zieleni¹ towarzysz¹c¹,
 1 MU, 3MU, 5MU, 6 MU, 8MU, 9MU, 10MU,
12MU, 13MU, 14MU, 16MU, 17MU, 18MU, 19MU,
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20MU, 22MU, 23MU, 24MU, 25MU, 27MU, 28MU
 tereny zabudowy mieszkaniowej i us³ug,
 9 ZR, 15 ZR, 21 ZR, 26 ZR  tereny zieleni i rekreacji,
 30 K  tereny komunikacji,
 31 T  tereny infrastruktury technicznej,
12) symbole cyfrowo  literowe, oznaczaj¹ce tereny
dróg, ulic, ci¹gów pieszo- jezdnych i pieszych, dla
których podano ustalenia szczegó³owe w § 4;
001 KZ (KG)  ulica zbiorcza
002 KL, 003 KL, 004 KL  ulice lokalne
005 KD, 006 KD, 007 KD, 008 KD  ulice dojazdowe
009 KX, 010 KX, 011KX, 013 KX  ci¹gi pieszo 
jezdne
012 KP, 014 KP  ci¹gi piesze
Pozosta³e oznaczenia maj¹ charakter informacyjny
2. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 Ustawy o zagospodarowaniu Przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139 z pón. zm.):
1) dla terenów tereny wyró¿nione liniami rozgraniczaj¹cymi, dla których ustanowiono ustalenia szczegó³owe podane w Kartach terenu w § 3, w wymiarze
0% lub 10%, okrelon¹ indywidualnie dla ka¿dego
terenu w pkt 10 KART TERENU zawartych w § 3,
2) dla terenów ulic, ci¹gów pieszo  jezdnych i pieszych
w wymiarze 0,00%.
3. Terenami publicznymi w obszarze objêtym planem s¹
nastêpuj¹ce tereny: 001 KZ(KG), 002KL, 003 KL, 004 KL,
005KD, 006 KD, 007 KD(za wyj¹tkiem terenu oznaczonego jako fragment ulicy mo¿liwy do ³¹cznego zagospodarowania z terenami przyleg³ymi (wed³ug ustaleñ
w Kartach terenów), 008KD, 009KX, 011KX, 012KP,
013KP.
§8
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Miasta do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej Uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Redzie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§9
Traci moc:
1) Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Reda zatwierdzony Uchwa³¹ Miejskiej
Rady Narodowej w Redzie Nr XXIV/117/88 z dnia
31 maja 1988 r., og³oszon¹ w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 15
poz. 105 z dnia 15 lipca 1988 r.  w granicach objêtych
ustaleniami niniejszego planu,
2) zmiany do w/w planu zatwierdzone Uchwa³¹ Rady Miejskiej w Redzie Nr VIII/60/91 z dnia 19 lutego 1991 r.,
og³oszon¹ w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 10, poz. 85 z dnia
17 maja 1991 r. oraz Uchwa³¹ Rady Miejskiej w Redzie
Nr V/52/94 z dnia 8 listopada 1994 r., og³oszon¹
w Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 26, poz. 138 z dnia 25 listopada
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1994 r.  w granicach objêtych ustaleniami niniejszego
planu.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem paragrafu 5 pkt 1, który wchodzi w
¿ycie z dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Redy
J. Madej

1591
UCHWA£A Nr VI/60/2003
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego fragmenty obrêbu geodezyjnego Borek w gminie Sulêczyno.
Na podstawie art. 7-11, art. 26, art. 28-29 i art. 36 ust. 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41 poz. 412,
Nr 111 poz. 1279, 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 i Nr 154
poz. 1804 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 113, poz. 984)
oraz art. 18, ust. 2, pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23 poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806) Rada Gminy Sulêczyno uchwala, co
nastêpuje:
Rozdzia³ 1. Przepisy ogólne
§1
1. Ustalenia tekstowe planu maj¹ jednolity uk³ad formalny. Ustalenia prawne przepisu gminnego, jakim jest
plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego, s¹
zawarte w siedmiu grupach ustaleñ, oznaczonych numerami od 1 do 7. S¹ to:
1) przeznaczenie terenu  1,
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody 2,
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3,
4) zasad i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4,
5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego  5,
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6,
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7.
2. Grupa oznaczona numerem 8. zawiera informacjê o
obiektach i terenach chronionych moc¹ innych aktów
prawnych ni¿ plan zagospodarowania przestrzennego,
obowi¹zuj¹cych na danym terenie.
3. Brak ustaleñ prawnych, czy informacji, nale¿¹cych do
której z grup, o których mowa w § 1. ust. 1 lub 2 oznacza, ¿e nie wprowadza siê ¿adnych regulacji w tej grupie.
§2
1. Ustala siê nastêpuj¹cy sposób oznaczania i numeracji
terenów elementarnych wyró¿nionych w planie:

1) ka¿dy teren elementarny jest oznaczony w tekcie planu i na rysunku planu numerem adresowym sk³adaj¹cym siê z trzech liczb gdzie:
a) pierwsza liczba oznacza numer obrêbu geodezyjnego,
b) druga liczba oznacza rok podjêcia uchwa³y o przyst¹pieniu do opracowywania planu,
c) trzecia liczba oznacza kolejny numer terenu elementarnego w obrêbie geodezyjnym,
2) w granicach terenu elementarnego mog¹ byæ wyodrêbnione liniami podzia³u wewnêtrznego obszary oznakowane numerem ustalenia szczegó³owego obowi¹zuj¹cym tylko w tym wydzieleniu wewnêtrznym,
3) oznaczenia literowe w tekcie i na rysunku planu ustalaj¹ przeznaczenie terenu.
§3
Uchwala siê definicje terminów u¿ywanych w planie
uchwalonym niniejsz¹ uchwa³¹, zawarte w S³owniku terminów u¿ytych w tekcie planu:
1) dach stromy  forma dachu budynku, w którym poszczególne po³aci pochylone s¹ pod k¹tem co najmniej 30 stopni,
2) dominanta przestrzenna  obiekt (grupa obiektów)
wyranie odró¿niaj¹cy siê od otaczaj¹cej zabudowy
form¹ ca³ego obiektu lub gabarytami (np. wysokoci¹),
3) powierzchnia aktywna przyrodniczo  niezabudowana i nieutwardzona powierzchnia terenu (dzia³ki),
pokryta rolinnoci¹ (naturaln¹ lub urz¹dzon¹), korzystnie oddzia³ywuj¹ca na system przyrodniczy. Do
powierzchni tej zalicza siê równie¿ powierzchnie cieków i zbiorników wodnych naturalnych i sztucznych,
4) teren elementarny  fragment terenu gminy wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, dla
którego sformu³owane s¹ ustalenia szczegó³owe
planu,
5) wydzielenie wewnêtrzne  fragment terenu elementarnego (w rozumieniu planu) wydzielony na rysunku planu liniami wewnêtrznego podzia³u, dla którego sformu³owano (w tekcie lub na rysunku planu)
dodatkowe ustalenia szczegó³owe,
6) wysokoæ zabudowy  wysokoæ obiektu budowlanego jest to ró¿nica pomiêdzy redni¹ rzêdn¹ poziomu terenu po stronie ulicy (placu), dojazdu na
dzia³kê a rzêdn¹ poziomu najwy¿szego, sta³ego elementu tego obiektu (z wy³¹czeniem komina),
7) zabudowa zagrodowa  zespó³ zabudowy zwi¹zanej z produkcj¹ roln¹ i ogrodnicz¹, sk³adaj¹cy siê co
najmniej z budynku mieszkalnego jednorodzinnego
i budynku (lub budynków) inwentarskiego lub magazynowego przeznaczonego do przechowywania
p³odów rolnych wyprodukowanych u siebie,
8) zagospodarowanie tymczasowe  sposób wykorzystania i urz¹dzenia terenu dopuszczony na czas okrelony tj. do czasu realizacji zagospodarowania docelowego. Przez tymczasowe obiekty budowlane
rozumienie siê tymczasowe obiekty budowlane wg
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pón. zm.).
Rozdzia³ 2. Przepisy szczegó³owe
Uchwala siê nastêpuj¹ce ustalenia dla terenów elementarnych po³o¿onych w obrêbie geodezyjnym Borek:
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§4

Dla terenu elementarnego 01.01.03. (czêæ dzia³ki Nr
51/3, o powierzchni 2,4849 ha) uchwala siê ustalenia
szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek nr 01.01.03., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno dla terenu elementarnego 01.01.03. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 01.01.03. uchwala siê:
1) przeznaczenie terenu  1:
1.1.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1. MN
przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
1.2.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2. KD,
przeznacza siê na poszerzenie drogi przebiegaj¹cej w dniu uchwalenia planu po dzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 41 do szerokoci
8m w liniach rozgraniczaj¹cych.
1.3.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.3. KD,
przeznacza siê na poszerzenie drogi przebiegaj¹cej w dniu uchwalenia planu po dzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 51/6 do szerokoci 8m w liniach rozgraniczaj¹cych.
1.4.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.4. KX
przeznacza siê dla dojazdu z drogi przebiegaj¹cej w dniu uchwalenia planu po dzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 51/6 i na plac do
zawracania samochodów. Ustala siê szerokoæ
8 m w liniach rozgraniczaj¹cych dla dojazdu urz¹dzonego jako ci¹g pieszo-jezdny. Ustala siê wymiary placu do zawracania samochodów na 12,5
x 12,5m.
1.5.Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy zagrodowej
(w rozumieniu planu) i obiektów inwentarskich.
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2:
2.1.Dla dzia³ek budowlanych minimalny udzia³ powierzchni aktywnych przyrodniczo (w rozumieniu planu) ustala siê na 70% powierzchni dzia³ki.
2.2.Zakaz kanalizacji cieków naturalnych i rowów
melioracyjnych poza miejscami niezbêdnymi dla
przeprowadzenia infrastruktury technicznej i dojazdów.
2.3.Zakaz likwidacji zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnych i przywodnych.
2.4.Wyklucza siê magazynowanie, sk³adowanie odpadów i substancji niebezpiecznych.
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
3.1.Ustala siê obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy dla budynków, oznaczon¹ na rysunku planu, w odleg³oci 6 metrów od linii rozgraniczaj¹cej poszerzonej drogi przebiegaj¹cej w dniu uchwalenia
planu po dzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 51/6, oznaczonej na rysunku planu jako
wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu)
1.3. KD.
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3.2.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla budynków, oznaczon¹ na rysunku planu, w odleg³oci 15 oraz 40 metrów od granicy lasu.
3.3.Obowi¹zuje lokalizacja jednego budynku na jednej
dzia³ce budowlanej.
3.4.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania
form zabudowy mieszkaniowej:
a) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu): 8,5 m,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 250 m2,
c) dach stromy (w rozumieniu planu) o maksymalny k¹cie nachylenia po³aci dachu 51 stopni; ustalenie nie dotyczy dachów mansardowych.
4) zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Ustala siê minimaln¹ powierzchniê dzia³ki budowlanej na 1 200 m2.
5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w
rozumieniu planu)  5:
5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stoj¹cej i bliniaczej obowi¹zuje zapewnienie 2ch miejsc postojowych na dzia³ce (po jednym miejscu parkingowym na ka¿de mieszkanie).
6.2.Dla dzia³ek budowlanych przylegaj¹cych bezporednio do dojazdu oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.4.KX obowi¹zuje wjazd na dzia³ki bezporednio z tego dojazdu.
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7:
7.1.Linie rozgraniczaj¹ce dróg i dojazdów wyznaczaj¹
korytarze infrastruktury technicznej. Prowadzenie
sieci in¿ynieryjnych poza ulicami jest mo¿liwe pod
warunkiem uzgodnienia z ich gestorami i w³adaj¹cymi gruntem.
7.2.Zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej.
7.3.Wyklucza siê lokalizacjê nowej zabudowy bez odprowadzenia cieków komunalnych do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej, jednak¿e do czasu realizacji gminnej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza
siê odprowadzanie i gromadzenie nieczystoci ciek³ych do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych
je¿eli ich iloæ nie przekracza 2 m3 na dobê i uzyskano zapewnienie odbioru cieków przez oczyszczalniê.
7.4.Dopuszcza siê korzystanie z indywidualnych urz¹dzeñ do oczyszczania cieków w sposób okrelony w odrêbnych przepisach.
7.5.Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe
w granicach jednej dzia³ki.
7.6.Zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnego ród³a z
zastosowaniem paliw nie powoduj¹cych ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza.
7.7.Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci, przy³¹czem kablowym.
7.8.Usuwanie odpadów sta³ych do szczelnych zbiorników s³u¿¹cych do czasowego gromadzenia odpadków sta³ych, z uwzglêdnieniem mo¿liwoci ich segregacji, zgodnie z wymogami okrelonymi w przepisach szczególnych. Utylizacja odpadów sta³ych
poza terenem planu.
8) informacje  8:
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8.1.Droga przebiegaj¹ca w dniu uchwalenia planu po
dzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 41 jest
drog¹ gminn¹.
8.2.Droga przebiegaj¹ca w dniu uchwalenia planu po
dzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 51/6 jest
drog¹ gminn¹.
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci:
a) 15% dla terenów oznaczonych na rysunku planu jako
wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1.
MN, 1.4. KX,
b) 0% dla terenów oznaczonych na rysunku planu jako
wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2.
KD, 1.3. KD.
§5
Dla terenu elementarnego 01.01.04. (czêæ dzia³ki nr
51/4, o powierzchni 0,3383 ha) uchwala siê ustalenia
szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek nr 01.01.04., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno dla terenu elementarnego 01.01.04. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 01.01.04. uchwala siê:
1) przeznaczenie terenu  1:
1.1.Ca³y teren elementarny 01.01.04. przeznacza siê
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
1.2.Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy zagrodowej
(w rozumieniu planu) i obiektów inwentarskich.
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2:
2.1.Dla dzia³ek budowlanych minimalny udzia³ powierzchni aktywnych przyrodniczo (w rozumieniu planu) ustala siê na 70% powierzchni dzia³ki.
2.2.Zakaz kanalizacji cieków naturalnych i rowów
melioracyjnych poza miejscami niezbêdnymi dla
przeprowadzenia infrastruktury technicznej i dojazdów.
2.3.Zakaz likwidacji zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnych i przywodnych.
2.4.Wyklucza siê magazynowanie, sk³adowanie odpadów i substancji niebezpiecznych.
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
3.1.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla
budynków, oznaczon¹ na rysunku planu, w odleg³oci:
a) 20 metrów od pó³nocnej granicy terenu elementarnego,
b) 15 metrów od zewnêtrznej krawêdzi drogi przebiegaj¹cej w dniu uchwalenia planu po dzia³ce
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 51/6.
3.2.Obowi¹zuje lokalizacja jednego budynku na jednej dzia³ce budowlanej.
3.3.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania form zabudowy:
a) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu): 8,5 m,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 250 m2,
c) dach stromy (w rozumieniu planu) o maksymalny k¹cie nachylenia po³aci dachu 51 stopni; ustalenie nie dotyczy dachów mansardowych.

4) zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Zakaz wydzielania nowych dzia³ek budowlanych,
dróg i dojazdów.
5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w
rozumieniu planu)  5:
5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stoj¹cej i bliniaczej obowi¹zuje zapewnienie 2ch miejsc postojowych na dzia³ce (po jednym miejscu parkingowym na ka¿de mieszkanie).
6.2.Obowi¹zuje wjazd na wszystkie dzia³ki budowlane
bezporednio z drogi przebiegaj¹cej w dniu uchwalenia planu po dzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 51/6.
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7:
7.1.Zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej.
7.2.Wyklucza siê lokalizacjê nowej zabudowy bez odprowadzenia cieków komunalnych do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej, jednak¿e do czasu realizacji gminnej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza
siê odprowadzanie i gromadzenie nieczystoci ciek³ych do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych
je¿eli ich iloæ nie przekracza 2 m3 na dobê i uzyskano zapewnienie odbioru cieków przez oczyszczalniê.
7.3.Dopuszcza siê korzystanie z indywidualnych urz¹dzeñ do oczyszczania cieków w sposób okrelony w odrêbnych przepisach.
7.4.Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe
w granicach jednej dzia³ki.
7.5.Zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnego ród³a z
zastosowaniem paliw nie powoduj¹cych ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza.
7.6.Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci, przy³¹czem kablowym.
7.7.Usuwanie odpadów sta³ych do szczelnych zbiorników s³u¿¹cych do czasowego gromadzenia odpadków sta³ych, z uwzglêdnieniem mo¿liwoci ich segregacji, zgodnie z wymogami okrelonymi w przepisach szczególnych. Utylizacja odpadów sta³ych
poza terenem planu.
8) informacje  8:
8.1.Droga przebiegaj¹ca w dniu uchwalenia planu po
dzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 51/6 jest
drog¹ gminn¹.
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 15% dla ca³ego
terenu elementarnego 01.01.04.
§6
Dla terenu elementarnego 01.01.05. (dzia³ki nr 82/2 i 82/12,
o powierzchni ³¹cznie 0,64 ha) uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek nr 01.01.05., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno dla terenu elementarnego 01.01.05. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 01.01.05. uchwala siê:
1) przeznaczenie terenu  1:
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1.1.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1. UP przeznacza siê dla lokalizacji obiektów sakralnych.
1.2.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2. MN przeznacza siê pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
1.3.Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy zagrodowej (w
rozumieniu planu) i obiektów inwentarskich.
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2:
2.1.Dla dzia³ek budowlanych minimalny udzia³ powierzchni aktywnych przyrodniczo (w rozumieniu
planu) ustala siê na:
a) 30% powierzchni dzia³ki dla terenu oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1. UP,
b) 50% powierzchni dzia³ki dla terenu oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2. MN.
2.2.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 2.2.
obowi¹zuje zakaz utwardzania powierzchni gruntu
oraz wprowadzania ogrodzeñ i innych obiektów
mog¹cych stanowiæ barierê migracji organizmów
¿ywych.
2.3.Zakaz kanalizacji cieków naturalnych i rowów melioracyjnych poza miejscami niezbêdnymi dla przeprowadzenia infrastruktury technicznej i dojazdów.
2.4.Zakaz likwidacji zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnych i przywodnych.
2.5.Wyklucza siê magazynowanie, sk³adowanie odpadów i substancji niebezpiecznych.
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
3.1.Ustala siê obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy dla budynków, oznaczon¹ na rysunku planu, w odleg³oci 10
m od linii rozgraniczaj¹cej drogi przebiegaj¹cej w
dniu uchwalenia planu po dzia³ce oznaczonej w
ewidencji gruntów nr 76/2.
3.2.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla budynków, oznaczon¹ na rysunku planu, w odleg³oci:
a) 20 metrów od zachodniej granicy terenu oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1. UP,
b) 30 metrów od pó³nocnej granicy terenu oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2. MN,
c) 5 metrów od linii energetycznej 15 kV przebiegaj¹cej w dniu uchwalenia planu przez teren elementarny.
3.3.Na terenie oznaczonym na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1. UP
dla lokalizacji obiektu sakralnego realizuje siê jako
dominantê przestrzenn¹ (w rozumieniu planu). Projekty przedsiêwziêæ inwestycyjno  budowlanych
polegaj¹cych na budowie, odbudowie, rozbudowie, przebudowie i modernizacji obiektów budowlanych stanowi¹cych dominantê przestrzenn¹ (w
rozumieniu planu) i oznaczonych na rysunku planu sporz¹dza siê wraz z analiz¹ i ocen¹ wp³ywu
inwestycji na otaczaj¹cy krajobraz, okrelaj¹c¹ sposób realizacji wymogów kompozycji urbanistycznej, które to opracowanie inwestor, po pozytyw-
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nym zaopiniowaniu przez Wójta Gminy, przedstawia
wraz z wnioskiem o wydanie stosownej decyzji.
3.4.Dla terenów zabudowy mieszkaniowej obowi¹zuje lokalizacja jednego budynku na jednej dzia³ce
budowlanej.
3.5.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania
form zabudowy mieszkaniowej:
a) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu): 8,5 m,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 250 m2,
c) dach stromy (w rozumieniu planu) o maksymalny k¹cie nachylenia po³aci dachu 51 stopni; ustalenie nie dotyczy dachów mansardowych.
4) zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Zakaz wydzielania nowych dzia³ek budowlanych,
dróg i dojazdów.
5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w
rozumieniu planu)  5:
5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stoj¹cej i bliniaczej obowi¹zuje zapewnienie 2ch miejsc postojowych na dzia³ce (po jednym miejscu parkingowym na ka¿de mieszkanie). Dla obiektów innych funkcji ni¿ mieszkaniowa obowi¹zuje
zapewnienie jednego miejsca postojowego na 40
m2 powierzchni u¿ytkowej obiektu.
6.2.Obowi¹zuje obs³uga komunikacyjna terenu oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1. UP przez nie
wiêcej ni¿ jeden bezporedni zbiorczy zjazd z drogi
przebiegaj¹cej w dniu uchwalenia planu na dzia³ce
nr 76/2.
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7:
7.1.Zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej.
7.2.Wyklucza siê lokalizacjê nowej zabudowy bez odprowadzenia cieków komunalnych do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej, jednak¿e do czasu realizacji gminnej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza
siê odprowadzanie i gromadzenie nieczystoci ciek³ych do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych
je¿eli ich iloæ nie przekracza 2 m3 na dobê i uzyskano zapewnienie odbioru cieków przez oczyszczalniê.
7.3.Dopuszcza siê korzystanie z indywidualnych urz¹dzeñ do oczyszczania cieków w sposób okrelony w odrêbnych przepisach.
7.4.Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe
w granicach jednej dzia³ki.
7.5.Zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnego ród³a z
zastosowaniem paliw nie powoduj¹cych ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza.
7.6.Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci, przy³¹czem kablowym.
7.7.Usuwanie odpadów sta³ych do szczelnych zbiorników s³u¿¹cych do czasowego gromadzenia odpadków sta³ych, z uwzglêdnieniem mo¿liwoci ich segregacji, zgodnie z wymogami okrelonymi w przepisach szczególnych. Utylizacja odpadów sta³ych
poza terenem planu.
8) informacje  8:
8.1.Droga przebiegaj¹ca w dniu uchwalenia planu po
dzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 76/2 jest
drog¹ gminn¹.
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3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 15% dla ca³ego
terenu elementarnego 01.01.05.
§7
Dla terenu elementarnego 01.01.06. (czêæ dzia³ki nr
89, o powierzchni 1,1 ha) uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek nr 01.01.06., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno dla terenu elementarnego 01.01.06. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 01.01.06. uchwala siê:
1) przeznaczenie terenu  1:
1.1.Ca³y teren elementarny 01.01.06. przeznacza siê
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
1.2.Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy zagrodowej
(w rozumieniu planu) i obiektów inwentarskich.
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody 
2:
2.1.Dla dzia³ek budowlanych minimalny udzia³ powierzchni aktywnych przyrodniczo (w rozumieniu planu) ustala siê na 50% powierzchni dzia³ki.
2.2.Zakaz likwidacji zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnych.
2.3.Wyklucza siê magazynowanie, sk³adowanie odpadów i substancji niebezpiecznych.
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
3.1.Ustala siê obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy dla budynków, oznaczon¹ na rysunku planu, w odleg³oci 6 metrów od linii rozgraniczaj¹cej drogi
przebiegaj¹cej w dniu uchwalenia planu po dzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 76/2.
3.2.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla
budynków, oznaczon¹ na rysunku planu, w odleg³oci:
a) 25 metrów od linii rozgraniczaj¹cej drogi przebiegaj¹cej w dniu uchwalenia planu po dzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 76,
b) 5 metrów od linii energetycznej 15 kV przebiegaj¹cej w dniu uchwalenia planu przez teren elementarny.
3.3.Obowi¹zuje lokalizacja jednego budynku na jednej dzia³ce budowlanej.
3.4.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania form zabudowy:
a) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu): 8,5 m,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 250 m2,
c) dach stromy (w rozumieniu planu) o maksymalny k¹cie nachylenia po³aci dachu 51 stopni; ustalenie nie dotyczy dachów mansardowych.
4) zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Zakaz wydzielania nowych dróg i dojazdów.
4.2.Ustala siê minimaln¹ powierzchniê dzia³ki budowlanej na 1 000 m2.
5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu)  5:

5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stoj¹cej i bliniaczej obowi¹zuje zapewnienie 2ch miejsc postojowych na dzia³ce (po jednym miejscu parkingowym na ka¿de mieszkanie).
6.2.Obowi¹zuje wjazd na wszystkie dzia³ki budowlane
bezporednio z drogi przebiegaj¹cej w dniu uchwalenia planu po dzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 76/2.
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7:
7.1.Zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej.
7.2.Wyklucza siê lokalizacjê nowej zabudowy bez odprowadzenia cieków komunalnych do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej, jednak¿e do czasu realizacji gminnej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza
siê odprowadzanie i gromadzenie nieczystoci ciek³ych do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych
je¿eli ich iloæ nie przekracza 2 m3 na dobê i uzyskano zapewnienie odbioru cieków przez oczyszczalniê.
7.3.Dopuszcza siê korzystanie z indywidualnych urz¹dzeñ do oczyszczania cieków w sposób okrelony w odrêbnych przepisach.
7.4.Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe
w granicach jednej dzia³ki.
7.5.Zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnego ród³a z
zastosowaniem paliw nie powoduj¹cych ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza.
7.6.Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci, przy³¹czem kablowym.
7.7.Usuwanie odpadów sta³ych do szczelnych zbiorników s³u¿¹cych do czasowego gromadzenia odpadków sta³ych, z uwzglêdnieniem mo¿liwoci ich segregacji, zgodnie z wymogami okrelonymi w przepisach szczególnych. Utylizacja odpadów sta³ych
poza terenem planu.
8) informacje  8:
8.1.Droga przebiegaj¹ca w dniu uchwalenia planu po
dzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 76/2 jest
drog¹ gminn¹.
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 15% dla ca³ego
terenu elementarnego 01.01.06.
§8
Dla terenu elementarnego 01.01.07. (dzia³ka Nr 98, o
powierzchni 6,94 ha) uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek nr 01.01.07., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno dla terenu elementarnego 01.01.07. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 01.01.07. uchwala siê:
1) przeznaczenie terenu  1:
1.1.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1. ML
przeznacza siê pod jednorodzinn¹ zabudowê
mieszkaniow¹ letniskow¹.
1.2.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2. RL,
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RP pozostaje w dotychczasowym u¿ytkowaniu lenym lub rolnym.
1.3.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.3. KD przeznacza siê dla drogi dojazdowej z drogi relacji Borek  Bielawki, przebiegaj¹cej w dniu uchwalenia
planu po dzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów
nr 104/1. Ustala siê szerokoæ 10 m w liniach rozgraniczaj¹cych dla drogi urz¹dzonej jako jednojezdniowa dwupasowa.
1.4.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.4. KX przeznacza siê dla dojazdu z drogi oznaczonej na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.3. KD i na plac do zawracania
samochodów. Ustala siê szerokoæ 10 m w liniach
rozgraniczaj¹cych dla dojazdu urz¹dzonego jako
ci¹g pieszo-jezdny. Ustala siê wymiary placu do
zawracania samochodów na 12,5 x 12,5m.
1.5.Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy zagrodowej (w
rozumieniu planu) i obiektów inwentarskich.
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2:
2.1.Dla dzia³ek budowlanych minimalny udzia³ powierzchni aktywnych przyrodniczo (w rozumieniu
planu) ustala siê na 70% powierzchni dzia³ki.
2.2.Zakaz kanalizacji cieków naturalnych i rowów melioracyjnych poza miejscami niezbêdnymi dla przeprowadzenia infrastruktury technicznej i dojazdów.
2.3.Zakaz likwidacji zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnych i przywodnych.
2.4.Wyklucza siê magazynowanie, sk³adowanie odpadów i substancji niebezpiecznych.
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
3.1.Ustala siê obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy dla budynków, oznaczon¹ na rysunku planu, w odleg³oci:
a) 6 metrów od linii rozgraniczaj¹cej drogi oznaczonej na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.3. KD,
b) 6 metrów od linii rozgraniczaj¹cej dojazdu oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.4. KX.
3.2.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla budynków, oznaczon¹ na rysunku planu, w odleg³oci:
a) 15 metrów od linii rozgraniczaj¹cej drogi oznaczonej na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.3. KD,
b) 16 metrów od linii rozgraniczaj¹cej drogi oznaczonej na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.3. KD,
c) 30 metrów od granicy lasu.
3.3.Obowi¹zuje lokalizacja jednego budynku na jednej
dzia³ce budowlanej.
3.4.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania
form zabudowy:
a) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu): 8,5 m;
b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 150 m2;
c) dach stromy (w rozumieniu planu) o maksymalny k¹cie nachylenia po³aci dachu 51 stopni; ustalenie nie dotyczy dachów mansardowych.
4) zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Ustala siê minimaln¹ powierzchniê dzia³ki budowlanej na 1 200 m2.
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5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w
rozumieniu planu)  5:
5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Obowi¹zuje zapewnienie 2-ch miejsc postojowych
na dzia³ce.
6.2.Na wszystkie dzia³ki budowlane przylegaj¹ce do
dojazdu oznaczonego na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.4. KX
obowi¹zuje wjazd bezporednio z tego dojazdu.
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7:
7.1.Linie rozgraniczaj¹ce dróg i dojazdów wyznaczaj¹
korytarze infrastruktury technicznej. Prowadzenie
sieci in¿ynieryjnych poza ulicami jest mo¿liwe pod
warunkiem uzgodnienia z ich gestorami i w³adaj¹cymi gruntem.
7.2.Zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej.
7.3.Wyklucza siê lokalizacjê nowej zabudowy bez odprowadzenia cieków komunalnych do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej, jednak¿e do czasu realizacji gminnej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza
siê odprowadzanie i gromadzenie nieczystoci ciek³ych do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych
je¿eli ich iloæ nie przekracza 2 m3 na dobê i uzyskano zapewnienie odbioru cieków przez oczyszczalniê.
7.4.Dopuszcza siê korzystanie z indywidualnych urz¹dzeñ do oczyszczania cieków w sposób okrelony w odrêbnych przepisach.
7.5.Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe
w granicach jednej dzia³ki.
7.6.Zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnego ród³a z
zastosowaniem paliw nie powoduj¹cych ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza.
7.7.Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci, przy³¹czem kablowym.
7.8.Usuwanie odpadów sta³ych do szczelnych zbiorników s³u¿¹cych do czasowego gromadzenia odpadków sta³ych, z uwzglêdnieniem mo¿liwoci ich segregacji, zgodnie z wymogami okrelonymi w przepisach szczególnych. Utylizacja odpadów sta³ych
poza terenem planu.
8) informacje  8:
8.1.Teren po³o¿ony jest w granicach Gowidliñskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowi¹zuj¹ zasady okrelone w:
a) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 5/94
z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i ograniczeñ,
b) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/
98 z dnia 3 wrzenia 1998 zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. w
sprawie wyznaczania obszarów chronionego
krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz
wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów
i ograniczeñ.
Teren po³o¿ony jest poza obrêbem zwartej zabudowy wsi, o którym mowa w § 4.1. lit. d) rozporz¹dzenia.
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8.2.Droga relacji Borek  Bielawki, przebiegaj¹cej w
dniu uchwalenia planu po dzia³ce oznaczonej w
ewidencji gruntów nr 104/1 jest drog¹ gminn¹.
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci:
a) 30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu jako
wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1.
ML, 1.3. KD, 1.4. KX,
b) 0% dla terenów oznaczonych na rysunku planu jako
wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2.
RL, RP.
§9
Dla terenu elementarnego 01.01.08. (dzia³ki Nr 125/22
i 125/23, o powierzchni ³¹cznie 0,119 ha) uchwala siê ustalenia szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek nr 01.01.08., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno dla terenu elementarnego 01.01.08. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 01.01.08. uchwala siê:
1) przeznaczenie terenu  1:
1.1.Ca³y teren elementarny 01.01.08. przeznacza siê
pod jednorodzinn¹ zabudowê mieszkaniow¹ letniskow¹.
1.2.Wyklucza siê lokalizacjê zabudowy zagrodowej
(w rozumieniu planu) i obiektów inwentarskich.
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2:
2.1.Dla dzia³ek budowlanych minimalny udzia³ powierzchni aktywnych przyrodniczo (w rozumieniu planu) ustala siê na 70% powierzchni dzia³ki.
2.2.Wyklucza siê magazynowanie, sk³adowanie odpadów i substancji niebezpiecznych.
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
3.1.Ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla
budynków, oznaczon¹ na rysunku planu, w odleg³oci 15 metrów od linii rozgraniczaj¹cej drogi przebiegaj¹cej w dniu uchwalenia planu po
dzia³ce oznaczonej w ewidencji gruntów 125/25.
3.2.Obowi¹zuje lokalizacja jednego budynku na jednej dzia³ce budowlanej.
3.3.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wskaniki kszta³towania form zabudowy:
a) maksymalna wysokoæ zabudowy (w rozumieniu planu): 8,5 m;
b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 150 m2;
c) dach stromy (w rozumieniu planu) o maksymalny k¹cie nachylenia po³aci dachu 51 stopni; ustalenie nie dotyczy dachów mansardowych.
4) zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1.Zakaz wydzielania nowych dzia³ek budowlanych,
dróg i dojazdów.
5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu)  5:
5.1.Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Obowi¹zuje zapewnienie 2-ch miejsc postojowych na dzia³ce.

7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7:
7.1.Linie rozgraniczaj¹ce dróg i dojazdów wyznaczaj¹
korytarze infrastruktury technicznej. Prowadzenie
sieci in¿ynieryjnych poza ulicami jest mo¿liwe pod
warunkiem uzgodnienia z ich gestorami i w³adaj¹cymi gruntem.
7.2.Zaopatrzenie w wodê z indywidualnych róde³
wody. Dopuszcza siê zaopatrzenie w wodê z indywidualnego ród³a wody wspólnego dla kilku dzia³ek lub ca³ego zespo³u zabudowy.
7.3.Wyklucza siê lokalizacjê nowej zabudowy bez odprowadzenia cieków komunalnych do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej, jednak¿e do czasu realizacji gminnej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza
siê odprowadzanie i gromadzenie nieczystoci ciek³ych do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych
je¿eli ich iloæ nie przekracza 2 m3 na dobê i uzyskano zapewnienie odbioru cieków przez oczyszczalniê.
7.4.Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe
w granicach jednej dzia³ki.
7.5.Zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnego ród³a z
zastosowaniem paliw nie powoduj¹cych ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza.
7.6.Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci, przy³¹czem kablowym.
7.7.Usuwanie odpadów sta³ych do szczelnych zbiorników s³u¿¹cych do czasowego gromadzenia odpadków sta³ych, z uwzglêdnieniem mo¿liwoci ich segregacji, zgodnie z wymogami okrelonymi w przepisach szczególnych. Utylizacja odpadów sta³ych
poza terenem planu.
8) informacje  8:
8.1.Teren po³o¿ony jest w granicach Gowidliñskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowi¹zuj¹ zasady okrelone w:
a) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 5/94
z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i ograniczeñ,
b) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/
98 z dnia 3 wrzenia 1998 zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. w
sprawie wyznaczania obszarów chronionego
krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz
wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów
i ograniczeñ.
Teren po³o¿ony jest w obrêbie zwartej zabudowy wsi, o którym mowa w § 4.1. lit. d) rozporz¹dzenia.
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 30% dla ca³ego
terenu elementarnego 01.01.08.
§ 10
Dla terenu elementarnego 01.01.09. (dzia³ka Nr 146/10,
146/11 o powierzchni 1,7154 ha) uchwala siê ustalenia
szczegó³owe:
1. Uchwala siê rysunek nr 01.01.10., bêd¹cy integraln¹
czêci¹ miejscowego planu zagospodarowania prze-
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strzennego gminy Sulêczyno dla terenu elementarnego 01.01.10. wraz z legend¹. Rysunek planu stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i obowi¹zuje w czêci
okrelonej w Legendzie jako Ustalenia.
2. Dla terenu elementarnego 01.01.10. uchwala siê:
1) przeznaczenie terenu  1:
1.1.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1. RL
pozostaje w dotychczasowym u¿ytkowaniu lenym.
1.2.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego (w rozumieniu planu) 1.2., z zastrze¿eniem ustalenia 4.1.,
obowi¹zuje zakaz lokalizacji zagospodarowania
innego ni¿ k¹pielisko lub przystañ turystyki wodnej.
1.3.Teren oznaczony na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.3. RP
przeznacza siê na u¿ytkowanie rolne.
2) ustalenia ekologiczne i zasady ochrony przyrody  2:
2.1.Ustala siê minimalny udzia³ powierzchni aktywnych przyrodniczo (w rozumieniu planu) na 70%
powierzchni wydzielenia wewnêtrznego 1.2.
2.2.Wyklucza siê magazynowanie, sk³adowanie odpadów i substancji niebezpiecznych.
2.3.Zakaz wprowadzania ogrodzeñ w odleg³oci
mniejszej ni¿ 1,5 m od granicy terenu elementarnego (w rozumieniu planu) z jeziorem Gowidliñskim stanowi¹c¹ w dniu uchwalenia planu dzia³kê oznaczon¹ w ewidencji gruntów nr 145/1.
3) zasady kszta³towania zabudowy i ochrony dóbr kultury  3:
3.1. Na ca³ym terenie opracowania obowi¹zuje zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej (w rozumieniu planu) oraz zakaz zabudowy zwi¹zanej z gospodark¹ len¹.
3.2.Na terenie wydzielenia wewnêtrznego oznaczonego na rysunku planu jako 1.2. dopuszcza siê
lokalizacjê zagospodarowania s³u¿¹cego obs³udze k¹pieliska i przystani turystyki wodnej, jak
np. pomosty jachtowe, pomosty wêdkarskie,
pomosty kajakowe, mola, inne urz¹dzenia zwi¹zane z rekreacj¹ wodn¹.
4) zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane  4:
4.1. Zakaz wydzielania nowych dzia³ek budowlanych,
dróg i dojazdów.
5) zasady lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu)  5:
5.1. Zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego (w rozumieniu planu).
6) zasady obs³ugi komunikacyjnej  6:
6.1.Obowi¹zuje obs³uga komunikacyjna terenu elementarnego z istniej¹cych w dniu uchwalenia
planu dróg biegn¹cych w bezporednim s¹siedztwie obszaru opracowania
7) zasady dotycz¹ce obs³ugi in¿ynieryjnej  7:
7.1. Zaopatrzenie w wodê z indywidualnych róde³ wody.
7.2.Wyklucza siê lokalizacjê zagospodarowania wymagaj¹cego odprowadzenia cieków komunalnych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej lub
odprowadzania i gromadzenia nieczystoci ciek³ych w szczelnych zbiornikach bezodp³ywowych.
7.3.Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe w granicach jednej dzia³ki.
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7.4.Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci, przy³¹czem kablowym.
7.5.Usuwanie odpadów sta³ych do szczelnych zbiorników s³u¿¹cych do czasowego gromadzenia odpadków sta³ych, z uwzglêdnieniem mo¿liwoci ich segregacji, zgodnie z wymogami okrelonymi w przepisach szczególnych. Utylizacja odpadów sta³ych
poza terenem planu.
8) informacje  8:
8.1.Teren po³o¿ony jest w granicach Gowidliñskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowi¹zuj¹ zasady okrelone w:
a) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 5/94
z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów i ograniczeñ,
b) Rozporz¹dzeniu Wojewody Gdañskiego Nr 11/
98 z dnia 3 wrzenia 1998 zmieniaj¹cym rozporz¹dzenie nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. w
sprawie wyznaczania obszarów chronionego
krajobrazu, okrelenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia wokó³ nich otulin oraz
wprowadzenia obowi¹zuj¹cych w nich zakazów
i ograniczeñ.
Teren po³o¿ony jest poza obrêbem zwartej zabudowy wsi, o którym mowa w § 4.1. lit. d) rozporz¹dzenia. Teren znajduje siê czêciowo w
oznaczonej na rysunku planu strefie 100m od
brzegów jeziora.
3. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci:
a) 0% dla terenu oznaczonego na rysunku planu jako
wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.1.
RL, 1.3 RP,
b) 30% dla terenu oznaczonego na rysunku planu jako
wydzielenie wewnêtrzne (w rozumieniu planu) 1.2.
Dzia³ 3. Przepisy koñcowe
§ 11
Na obszarze objêtym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego trac¹ moc przepisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulêczyno uchwalonego uchwa³¹ Nr XIII/77/91 Rady Gminy
Sulêczyno z dnia 30 wrzenia 1991 r. opublikowanego w
Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 19 poz. 137 z 1991 r.
§ 12
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej wraz z rysunkiem planu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na urzêdowej tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy w
Sulêczynie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów, wypisów na zasadach okrelonych
w art. 29 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§ 13
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 12 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Gawin

1592
UCHWA£A Nr VI/64/2003
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Sulêczyno
dotycz¹cego terenu dzia³ki nr: 167/2 we wsi Podjazy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 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) oraz art. 26, art. 18 ust. 3, art. 9-11,
art. 18, art. 28 i art. 36, ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15
poz. 139, Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279, 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 i Nr 154 poz. 1804 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253
i Nr 113, poz. 984) Rada Gminy Sulêczyno uchwala, co
nastêpuje:
§1
Do ustaleñ miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulêczyno zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Gminy w Sulêczynie Nr XIII/77/91 z dnia
30 wrzenia 1991 r. oraz do miejscowego planu szczegó³owego zespo³u letnisk indywidualnych w Podjazach zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXV/149/93 Rady Gminy Sulêczyno z dnia 10 lipca 1993 r. wprowadza siê zmiany
sposobu u¿ytkowania i zasad zagospodarowania terenu
na dzia³ce nr 167/2 we wsi Podjazy.
§2
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali
1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne rysunku planu s¹
obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
 granice opracowania planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
 linie podzia³u wewnêtrznego terenu o tym samym
sposobie u¿ytkowania,
 linie zabudowy nieprzekraczalne.
§3
Ustalenia planu dla terenu objêtego planem s¹ nastêpuj¹ce:
Funkcja podstawowa:
UTL  tereny zabudowy letniskowej.
Ls  tereny lene.
KD  teren drogi dojazdowej.
KD1  poszerzenie istniej¹cej drogi.

Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej poszerzonej (na fragmencie) do 10,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych i projektowan¹ drog¹ dojazdow¹ o szerokoci 8,0 m.
Zasady podzia³u:
 podzia³ na dzia³ki indywidualne;
 powierzchnia dzia³ki nie mniejsza ni¿ 1500 m2;
 iloæ dzia³ek nie wiêksza ni¿ 12;
 szerokoæ frontu dzia³ki nie mniejsza ni¿ 20,0 m.
Zasady zagospodarowania:
 nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m od linii regulacyjnej dróg;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona nie mo¿e przekraczaæ 20% powierzchni dzia³ki;
 powierzchnia biologicznie czynna nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 20% powierzchni dzia³ki;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki;
 istniej¹ce grunty lene pozostawiæ w dotychczasowym
u¿ytkowaniu.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 budynki letniskowe parterowe z mo¿liwoci¹ u¿ytkowego wykorzystania poddasza;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci od
300 do 500;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy
nieprzekraczaj¹ca 8,5 m, przy czym wysokoæ coko³u
mierzona w najni¿szym punkcie terenu nie mo¿e przekroczyæ1,5 m;
 architektura bry³ budynków dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do form w³aciwych dla lokalnej tradycji budowlanej.
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu wiejskiego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza
siê odprowadzenie cieków do szczelnych zbiorników
bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; wywóz na punkt zlewny oczyszczalni cieków w Sulêczynie; po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej zbiorniki nale¿y zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w
granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug
grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach,
wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie dostêpnych noników energii z wykluczeniem wêgla kamiennego i koksu.
Warunki szczególne:
 zachowaæ pas terenu wolny od zabudowy o szer. 30,0 m
od granic lasów;
 zachowaæ pas terenu wolny od zabudowy o szer. 10,0 m
pod lini¹ elektroenergetyczn¹.
§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci na 30%.
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

§5

§2

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 Sulêczynie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i odpisów na zasadach okrelonych w art. 29, ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego miejscowego planu ogólnego Gminy Sulêczyno
granic obszaru objêtego ustaleniami niniejszego planu.

1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 2 tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczone
symbolem dwucyfrowym od 01 do 02 oraz ich przeznaczenie wg klasyfikacji strefowej.
Warunki zagospodarowania oraz okrelenie sposobu
kszta³towania zabudowy dla poszczególnych wydzielonych terenów zawarte s¹ w kartach terenów w § 3
ust. 2.
Strefê funkcyjn¹ stanowi¹ tereny wydzielone liniami
rozgraniczaj¹cymi, w której obowi¹zuj¹ te same zasady zagospodarowania pod okrelon¹ grupê funkcji,
oznaczon¹ literami i cyframi. Na potrzeby niniejszego
planu ustala siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
Tereny siedliska rolniczego
MR  zabudowa siedliska rolniczego
TERENY KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
KD  ulice dojazdowe

§6

§3

We fragmencie objêtym granicami niniejszych zmian
traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sulêczyno zatwierdzony uchwa³¹
NrXIII/77/91 Rady Gminy Sulêczyno z dnia 30 wrzenia
1991 r.oraz miejscowy plan szczegó³owy zespo³u letnisk
indywidualnych w Podjazach zatwierdzony uchwa³¹
NrXXV/149/93 Rady Gminy Sulêczyno z dnia 10 lipca
1993 r.

1. Wyjanienie pojêæ u¿ytych w kartach terenów:
1.1.Intensywnoæ zabudowy = stosunek powierzchni
ogólnej budynków do powierzchni dzia³ki.
1.2.Powierzchnia ogólna budynków jest to suma powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków znajduj¹cych siê na danym terenie liczona
w zewnêtrznym obrysie murów.
1.3.Dopuszczalna maksymalna wysokoæ zabudowy 
od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury, bez masztów odgromnikowych, anten i kominów, w metrach
(budynek lub budowla nie powinna przekraczaæ
dopuszczalnej wysokoci w ¿adnym punkcie naturalnego terenu).
1.4.Linia zabudowy okrelona planem jako linia nieprzekraczalna lub obowi¹zuj¹ca, nie dotyczy wykuszy, werand, balkonów i niezabudowanych schodów, które mog¹ przekraczaæ wyznaczon¹ liniê o
1,0 m.
1.5.Powierzchnia biologicznie czynna  powierzchnia
niezabudowana i nieutwardzona pokryta rolinnoci¹ urz¹dzon¹, naturaln¹ lub wod¹.
1.6.Stawka procentowa  jednorazowa op³ata wnoszona na rzecz gminy, okrelona w stosunku procentowym do wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem planu, na zasadach okrelonych
w art. 36 ust. 3 wym. ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym.
W ustaleniach planu pojêcia u¿yte w znaczeniach
zdefiniowanych w § 3 zosta³y opatrzone gwiazdk¹: *.
2. Karty terenów:

§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gmny
K. Gawin

1593
UCHWA£A Nr VI/31/2003
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu czêci dz. nr ew. 153/1
w Kosakowie
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9, art. 10 ust 1, 2 i 3, art. 11, art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 28
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón.
zm.), 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 z pón. zm.)
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czêci dz. nr ew. 153/1 w Kosakowie obejmuj¹cy obszar o powierzchni 0,65 ha, którego granice wyznaczaj¹:
 od strony wschodniej  linia rozgraniczaj¹ca ulicy
dojazdowej,
 od strony pó³nocnej  granica istniej¹cego siedliska,
 od strony po³udniowej  granica w³asnoci,
 od strony zachodniej  granica w³asnoci.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
cz. dzia³ki nr ew. 153/1 W KOSAKOWIE
1. NUMER TERENU 01MR
2. POWIERZCHNIA 0,54 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU
3.1. Funkcja podstawowa:
zabudowa siedliska rolniczego  budynki gospodarcze
3.2. Funkcje uzupe³niaj¹ce: ch³odnia  przechowalnia
warzyw i owoców, przetwórstwo rolne.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

4.

5.

6.

7.
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3.3. Funkcje wy³¹czone z zakresu funkcji dozwolonych:
ubojnia zwierz¹t
WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1. Udzia³ pokrycia powierzchni dzia³ki zabudow¹ 
do 40%.
4.2. Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej*  min.
30% pow. dzia³ki,
4.3. Wymagania parkingowe: miejsca postojowe w obrêbie w³asnej dzia³ki  minimum 1 miejsce/5 zatrudnionych
Uwaga: w obrêbie dzia³ek nawierzchnie parkingów
i dojazdów nale¿y wykonaæ z materia³ów przepuszczalnych.
4.4. Zasady podzia³u terenu
nie ustala siê
4.5. Wskanik intensywnoci zabudowy  0,40
4.6. Zasady kszta³towania terenów zielonych  zieleñ
ozdobn¹ lokalizowaæ w pobli¿u terenów komunikacji. Tereny zieleni  min. 30% pow. dzia³ki, w tym
10% zieleni wysokiej. Nasadzenia  zgodne z siedliskiem i gatunkami rolinnoci rodzimej.
WARUNKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
5.1. Dopuszczalna wysokoæ zabudowy*  do 8,50 m
5.2. Poziom posadowienia parteru  dla budynków gospodarczych  nie ustala siê
5.3. Linie zabudowy*
 nieprzekraczalne  9,0 m od gazoci¹gu
 obowi¹zuj¹ce  nie ustala siê
5.4. Rodzaj dachu  dla budynku gospodarczego  dowolny.
5.5. Gara¿e: dopuszcza siê budowê gara¿y wolnostoj¹cych. Architektura gara¿y harmonizuj¹ca z istniej¹c¹ zabudow¹.
5.6. Ogrodzenia  adaptuje siê istniej¹ce
5.7. Inne wymagania  Zakaz stosowania sidingu.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
6.1. Ulice: dojazd ul. 02KD wewnêtrzn¹
6.2. Zaopatrzenie w wodê  z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej.
6.3. Odprowadzenie cieków sanitarnych  do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Wyklucza siê
zbiorniki bezodp³ywowe
6.4. Odprowadzenie cieków deszczowych  na tereny zieleni w granicach w³asnej dzia³ki, z nawierzchni utwardzonych do projektowanej kanalizacji deszczowej  po jej wykonaniu.
6.5. Zaopatrzenie w gaz ziemny  z istniej¹cej sieci gazowej.
6.6. Zapatrzenie w ciep³o  z indywidualnych niskoemisyjnych róde³ ciep³a.
6.7. Telekomunikacja  do istniej¹cej sieci telekomunikacyjnej.
6.8. Zaopatrzenie w elektrycznoæ  do istniej¹cej sieci
elektroenergetycznej.
6.9. Usuwanie odpadków  systematycznie wywo¿one na grupowe zorganizowane wysypisko odpadów.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Zasiêg uci¹¿liwoci dla rodowiska prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej (obiekty magazynowe wyposa¿one w urz¹dzenia wentylatorowe, ch³odnicze i sprê¿arki) winien byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic
w³asnoci obszaru do którego inwestor posiada tytu³
prawny, a znajduj¹ce siê w nim pomieszczenia prze-

Poz. 1593

znaczone na pobyt ludzi winny byæ wyposa¿one w techniczne rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami.
Urz¹dzenia ch³odnicze nie mog¹ byæ oparte o czynniki ch³odz¹ce stanowi¹ce zagro¿enie dla rodowiska
w sytuacjach awaryjnych.
Je¿eli produkcja roczna w zakresie przetwórstwa przekroczy 200 ton inwestycje nale¿y obj¹æ procedur¹
oceny oddzia³ywania na rodowisko.
8. WARUNKI KONSERWATORSKIE
Strefa ochrony archeologicznej  wszelkie prace ziemne winny byæ poprzedzone badaniami archeologicznymi.
9. WARUNKI ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ
nie ustala siê
10. INNE ZAPISY
10.1. Inne zapisy stanowi¹ce.
a) Projekt budowlany uzgodniæ z Szefostwem Infrastruktury WLOP oraz odpowiedni¹ jednostk¹ wojskow¹ w zakresie ewentualnych kolizji
z infrastruktur¹ telekomunikacyjn¹ MW.
b) Projekt zagospodarowania terenu uzgodniæ z
Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków.
10.2. Informacje o obiektach i terenach chronionych
na podstawie przepisów szczególnych.
a) Przez teren przebiegaj¹ dwa gazoci¹gi g100
i g300
10.3. Zalecenia.
nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
cz. dzia³ki nr ew. 153/1 W KOSAKOWIE
DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU 02KD
2. POWIERZCHNIA 0,11 ha
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO-TECHNICZNYM
ulica dojazdowa wewnêtrzna
SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  5,5 m
 szerokoæ jezdni  minimum 3,0 m
 szerokoæ chodnika  2,5 m
5. PARKINGI
 nie ustala siê
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE
 wszelkie prace ziemne winny byæ poprzedzone badaniami archeologicznymi
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
7.1. Wody opadowe odprowadziæ do kolektora deszczowego w ul. Chrzanowskiego po jego wybudowaniu.
8. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO
 nie ustala siê
9. INNE ZAPISY
9.1. Inne zapisy stanowi¹ce
Ulica zakoñczona placem nawrotowym
9.2. Informacje i zalecenia
Czêæ ulicy dojazdowej znajduje siê poza granicami opracowania. Szerokoæ ulicy dojazdowe ³¹cznie wynosi 10,0 m.
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§4

Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu czêci
dz. nr ew. 153/1 w Kosakowie, w skali 1:500.
Nastêpuj¹ce ustalenia obowi¹zuj¹ na rysunku planu:
 granice planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 oznaczenia identyfikacyjne oraz przeznaczenie terenów w liniach rozgraniczaj¹cych,
 nieprzekraczalne linie zabudowy.
§5
Ustala siê 30% stawkê s³u¿¹c¹ do naliczania op³at z
tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w razie zbycia nieruchomoci przez obecnego w³aciciela.
§6
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 Kosakowo.
§7
Traci moc Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kosakowo zatwierdzony uchwa³¹ Rady
Gminy Nr III/26/94 z dnia 25 marca 1994 r. (Dz. Urz. Woj.
Nr 21 z 1994 r. poz. 103) w granicach ustalonych niniejszym planem.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kosakowo
A. Miklaszewicz

1594
UCHWA£A Nr 50/VI/IV/2003
Rady Gminy Linia
z dnia 8 maja 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Linia dot. dzia³ek Nr 143/7, 143/8, 143/6 142/2, 141/2 cz., 140/2 cz.,
138, 137, 132 cz., 131 cz., 130/1, 316/4cz.,128 cz., gm.
Linia.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591; zm.
z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 214, poz. 1806), art. 7, art. 8 ust. 1 i 2, art. 9, art. 10,
art. 11, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 28 i art. 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz. U. Nr 15, poz. 139 z 1999 r. z pón. zm.) oraz na podstawie art. 53 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 1994 r. Nr 27 poz. 96 z pón.
zm.) oraz na podstawie art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy
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z dnia 20 lipca 2000 r. o og³oszeniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62,
poz. 718; z 2001 r. Nr 46 poz. 499; z 2002 r. Nr 74 poz. 676,
Nr 113 poz. 984) Rada Gminy Linia uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Linia dot. dzia³ek nr 143/7,
143/8, 143/6, 142/2, 141/2 cz., 140/2 cz., 138, 137, 132 cz.,
131 cz., 130/1, 316/4 cz. i 128 cz.
Plan ten stanowi jednoczenie zmianê miejscowego
planu szczegó³owego zagospodarowania przestrzennego wsi Linia zatwierdzonego uchwa³¹ Gminnej Rady Narodowej Nr IX/43/89 z dnia 14 listopada 1989 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd., Nr 29 poz. 204 z 1989 r. z pón. zm.)
§2
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali
1:1000 stanowi¹ce za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na terenie
wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oraz ich przeznaczenie na funkcje oznaczone symbolami:
PE  tereny eksploatacji powierzchniowej.
PB  tereny sk³adowe i przeróbcze surowca.
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
W  tereny wód otwartych.
KWG  projektowana droga gminna.
KWO  projektowane drogi osiedlowe.
ZI  tereny zieleni izolacyjnej.
3. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi
ustaleniami planu:
 granice opracowania,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
 linie podzia³u wewnêtrznego o tym samym sposobie u¿ytkowania,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 granice obszaru górniczego,
 strefy ochronne.
§3
Ustalenia dla terenu objêtego planem s¹ nastêpuj¹ce:
Wie: Linia  ¿wirownia
1. Po³o¿enie terenu:
Nr dz.:
Powierzchnia: 55 ha
W³asnoæ: prywatna oraz Przedsiêbiorstwa P. U., Kruszywo Sp. z o. o. Linia
2. Funkcja:
PE  tereny eksploatacji powierzchniowej
PB  tereny sk³adowe i przeróbcze surowca
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
W  tereny wód otwartych
KWG  projektowana droga gminna
KWO  projektowane drogi osiedlowe
ZI  tereny zieleni izolacyjnej
3. Warunki urbanistyczne
Istniej¹ca zabudowa:  nie wystêpuje
Projektowana zabudowa:
 na terenie oznaczonym symbolem MN  budynki
mieszkalne jednorodzinne z dopuszczeniem budowy wolnostoj¹cych gara¿y z czêci¹ gospodarcz¹,
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 na terenie oznaczonym symbolem PB  budynek administracyjno socjalny oraz dopuszcza siê budynki
i urz¹dzenia towarzysz¹ce,
 na terenie oznaczonym symbolem PE  dopuszcza siê
budynki i urz¹dzenia towarzysz¹ce,
 na terenie oznaczonym symbolem W  dopuszcza siê
lokalizacjê urz¹dzeñ towarzysz¹cych zwi¹zanych z technologi¹ oczyszczania wody
Warunki dla zabudowy mieszkaniowej:
Pow. dzia³ek: 1000 m2  1500 m2
Iloæ kondygnacji: jedna lub poddasze u¿ytkowe
Pow. zabudowy dzia³ek budowlanych: 20%
Kalenica: równolegle do dróg osiedlowych
K¹t nachylenia dach: od 35 do 80 stopni
Maks. zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej: 8 m.
od drogi gminnej i osiedlowej
Warunki zabudowy pozosta³ej:
Iloæ kondygnacji: jedna plus poddasze u¿ytkowe
K¹t nachylenia dachu: od 35 do 50 stopni
Maks. wysokoci zabudowy: 6 m od poziomu terenu
do kalenicy
4. Zasady obs³ugi infrastruktury:
Komunikacja: dojazd do projektowanej ¿wirowni z drogi gminnej istniej¹cej
Woda: z wodoci¹gu wiejskiego
cieki: do oczyszczalni cieków
Ogrzewanie: lokalna Kot³ownia olejowa lub gazowa
Energetyka: z istniej¹cej sieci energetycznej NN
Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz mieci na wysypisko wskazane przez gminê
5. Parkingi
 miejsce postojowe na terenie projektowanych dzia³ek budowlanych oraz na terenie projektowane ¿wirowni
6. Inne warunki
Wokó³ terenu eksploatacji powierzchniowej  kruszywa naturalnego ustala siê strefê ochronn¹ od terenów
lenych 30 m. i od dróg lokalnych stref¹ szerokoci
10 metrów.
§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci na 30%.
§5
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiego w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
2) umieszczenie odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i odpisów na zasadach
okrelonych w art. 29, ust. 2 wymienionej ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego planu szczegó³owego zagospodarowania przestrzennego wsi Linia granic obszaru objêtego ustaleniami planu.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³o-

szenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5 pkt 1 i 2, które wchodz¹ w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Linia
A. Labuda

1595
UCHWA£A Nr X/257/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie utworzenia XXII Liceum Ogólnokszta³c¹cego
na podbudowie gimnazjum i w³¹czenia go w sk³ad Zespo³u Szkó³ Budowlano  Architektonicznych w Gdañsku
przy ul. Powstañców Warszawskich 25.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym
(t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Dz. U.
Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200,
poz. 1688, Nr 214, poz. 1806), w zwi¹zku z art. 5 ust. 2,
pkt 1; art. 58 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 62, ust. 5 ustawy z dnia
07 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (t.j. z 1996 r. Dz.
U. Nr 67, poz. 329, zm.: 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.: Dz. U. Nr 111, poz. 1194, Nr
144, poz. 1615; z 2002 r.: Dz. U. 41, poz. 362, Nr 113, poz.
984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Dz. U.
Nr 6, poz. 65) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Z dniem 1 wrzenia 2003 r. tworzy siê publiczn¹ szko³ê
ponadgimnazjaln¹ o nazwie XXII Liceum Ogólnokszta³c¹ce i w³¹cza siê Liceum w sk³ad Zespo³u Szkó³ Budowlano  Architektonicznych w Gdañsku przy ul. Powstañców Warszawskich 25.
§2
1. Pe³na nazwa XXII LO brzmi: Zespó³ Szkó³ BudowlanoArchitektonicznych, XXII Liceum Ogólnokszta³c¹ce 
Gdañsk, ul. Powstañców Warszawskich 25.
2. Organizacjê XXII Liceum Ogólnokszta³c¹cego okreli
statut, który bêdzie nadany odrêbn¹ uchwa³¹ do dnia
31 sierpnia 2003 r.
§3
Niniejsza Uchwa³a stanowi akt za³o¿ycielski XXII Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Gdañsku.
§4
Od 1 wrzenia 2003 r. w sk³ad Zespo³u Szkó³ Budowlano  Architektonicznych w Gdañsku wchodz¹:
1. Liceum Zawodowe na podbudowie szko³y podstawowej  likwidacja 2004 r.
2. Liceum Techniczne na podbudowie szko³y podstawowej  likwidacja 2004 r.
3. Technikum Budowlane na podbudowie szko³y podstawowej  likwidacja 2005 r.
4. Technikum Budowlane dla Doros³ych na podbudowie
szko³y zasadniczej.
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5.
6.
7.
8.
9.

Szko³a Policealna.
Liceum Ogólnokszta³c¹ce na podbudowie gimnazjum.
Liceum Profilowane na podbudowie gimnazjum.
Technikum Budowlane na podbudowie gimnazjum.
Zasadnicza Szko³a Zawodowa na podbudowie gimnazjum.
10. Zasadnicza Szko³a Zawodowa Specjalna.
11. Internat.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta
Gdañska.
§6
1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2003 r.
2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

1596
UCHWA£A Nr IVk/X/96/2003
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 17 czerwca 2003 r.
o utworzeniu Osiedla miechowo-Po³udnie.
Na podstawie art. 5 ust. 1-2 i art. 40 ust. 2 pkt 1 oraz
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1860), § 109 ust. 1, § 111i § 112
Statutu Gminy Miasta Wejherowa (Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego z 2003 r. Nr 41. poz. 577), § 2
uchwa³y Nr IIIk/IV/59/99 Rady Miasta Wejherowa z dnia
23 lutego 1999 r. w sprawie ustroju i zakresu kompetencji osiedli, zmienionej uchwa³¹ Nr Lv/III/34/2002 Rady
Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2002 r. oraz § § 7-9
uchwa³y Nr IIIk/IV/58/99 Rady Miasta Wejherowa z dnia
23 lutego 1999 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wyborów do Rad Osiedli, zmienionej uchwa³¹ Nr IVk/
III/35/2002 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia
2002 r. Rada Miasta Wejherowa uchwala, co nastêpuje:
§1
Rada Miasta tworzy jednostkê pomocnicz¹ Gminy Miasta Wejherowa Osiedle miechowo-Po³udnie.
§2
Osiedle obejmuje teren Miasta Wejherowa w granicach
ulic Miasta: od strony wschodniej Judyckiego i Wniebowst¹pienia, oraz ks. E. Roszczynialskiego, Obroñców
Westerplatte, Paderewskiego a¿ do wschodniej granicy
Miasta. Od strony pó³nocnej granica Osiedla biegnie
wzd³u¿ torów kolejowych relacji Gdynia- Lêbork.
§3
Prezydent Miasta zarz¹dzeniem wyznaczy datê wyborów, ustali kalendarz wyborczy oraz ustali liczbê mandatów do Rady Osiedla stosownie do liczby mieszkañców
Osiedla, zgodnie z przepisami powo³anej wy¿ej uchwa³y
Nr IIIk/IV/58/99 Rady Miasta Wejherowa z dnia 23 lutego
1999 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wybo-
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rów do Rad Osiedli, zmienionej uchwa³¹ Nr IVk/III/35/2002
Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2002 r.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa
L. Glaza

1597
UCHWA£A Nr XIII/110/03
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 25 czerwca 2003 r.
w sprawie ustalenia wysokoci op³at za usuniêcie i parkowanie pojazdów.
Na podstawie art. 12 pkt 7 i art. 40 ust. 1 w zwi¹zku
z art. 92 pkt1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (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 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806) oraz
art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo
o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515)
Rada Miejska w S³upsku uchwala, co nastêpuje:
§1
Op³ata rycza³towa za usuniêcie pojazdu i jego umieszczenie na parkingu strze¿onym w przypadkach okrelonych w art. 50a ust. 1 i art. 130a ust. 1 i 2 ustawy  Prawo
o ruchu drogowym wynosi odpowiednio za:

1) pojazdy jednoladowe
2) pojazdy osobowe
3) pojazdy o dopuszczalnej masie
ca³kowitej do 3,5 t
4) pojazdy o dopuszczalnej masie
ca³kowitej powy¿ej 3,5 t

Holowanie
przewóz
5,0 z³
50,0 z³
50,0 z³
150,0 z³

§2
Za przechowywanie pojazdu usuniêtego z drogi na
strze¿onym parkingu wyznaczonym przez Prezydenta
Miasta S³upsk op³ata rycza³towa za ka¿d¹ dobê i ka¿d¹
rozpoczêt¹ dobê przechowywania wynosi odpowiednio
dla:

1) pojazdów jednoladowych
2) pojazdów osobowych
3) pojazdów o dopuszczalnej masie
ca³kowitej do 3,5 t
4) pojazdów o dopuszczalnej masie
ca³kowitej powy¿ej 3,5 t

Na
placu
1,0 z³
1,0 z³

W
gara¿u
1,0 z³
1,0 z³

5,0 z³

5,0 z³

30,0 z³

30,0 z³
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§3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta S³upska.
§4
Traci moc uchwa³a Nr V/45/03 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokoci op³at za usuniêcie i parkowanie pojazdów.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w S³upsku
A. Bogucka-Skowroñska

7.

1598
UCHWA£ Nr VII/68/2003
Rady Gminy w Lubichowie
z dnia 27 czerwca 2003 r.

8.

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi Ocypel, w gminie Lubichowo dotycz¹cego obszaru dz. nr 53, 54, 55.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139; zm.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr
111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109 poz. 1157,
Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124
nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 229, Nr 154, poz. 1804,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 25
poz. 253) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591)
§1
1. Uchwala siê Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dotycz¹cy n/w obszaru:
1) Obszar nr 1  wie Ocypel, dzia³kê nr 53, 54, 55 przeznacza siê pod zabudowê letniskow¹, dotychczasowe przeznaczenie terenu  teren rolny.
§2
Ustalenia planu dla terenów w/w s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr 1
1.
2.
3.
4.

Poz. 1597, 1598

 4140 

WIE OCYPEL
Nr DZIA£KI 53, 54, 55
POWIERZCHNIA 1,92 ha
PRZEZNACZENIE TERENU
budownictwo letniskowe
5. SYMBOLE NA RYS. PLANU
UTL  zabudowa letniskowa, ZK  zieleñ krajobrazowa, ZR- zieleñ rekreacyjna, Kw  drogi dojazdowe, wewnêtrzne Kx przejcie piesze
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
a) iloæ dzia³ek: jak na rysunku planu, dopuszcza siê
³¹czenie dzia³ek i zagospodarowanie przez jednego
inwestora

9.
10.

b) powierzchnia dzia³ki: min. 1000 m²
c) rodzaj zabudowy: zabudowa parterowa z poddaszem mieszkalnym, dachy dwuspadowe o nachyleniu od 40o do 45o, dopuszcza siê budowê gara¿y
d) powierzchnia zabudowy: maksymalnie 20% powierzchni dzia³ki
e) dopuszczalna wysokoæ zabudowy: od poziomu terenu do kalenicy nie wiêcej ni¿ 9 m poziom posadowienia parteru nie wiêcej ni¿ 0.70 m nad poziomem terenu
f) linia zabudowy: 6,0 m od krawêdzi jezdni drogi dojazdowej
g) zieleñ: zieleñ winna stanowiæ min. 25% powierzchni
dzia³ki. Do zieleni zalicza siê teren pokryty rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹, cieki i zbiorniki
wodne, a tak¿e zieleñ krajobrazow¹
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
Wjazd i wyjazd przez teren prywatny ze s³u¿ebnoci¹
przejazdu. Droga wewnêtrzna- Kw szerokoæ w liniach
rozgraniczaj¹cych jak na rysunku
Teren oznaczony symbolem Kx stanowi przejcie piesze, szer. min. 4,0 m.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
a) woda: zaopatrzenie w wodê z ujêcia w³asnego
b) cieki: odprowadzenie cieków  do kanalizacji
wiejskiej, do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodp³ywowego pod warunkiem udokumentowania wywozu cieków do
oczyszczalni. Po pod³¹czeniu do kanalizacji zbiorniki bezodp³ywowe nale¿y zlikwidowaæ
c) odprowadzenie wód opadowych: na teren w³asnej
dzia³ki
d) energetyka: zasilanie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej linii energetycznej na warunkach podanych
przez zak³ad energetyczny w Starogardzie
e) zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
na paliwa niskoemisyjne
f) utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów komunalnych na wysypisko gminne w sposób zorganizowany
WARUNKI KONSERWATORSKIE
nie wystêpuj¹
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
Wprowadziæ zieleñ krajobrazow¹ ZK jak na rys. planu
Teren po³o¿ony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Tucholskie, obowi¹zuj¹ przepisy
Rozporz¹dzenia nr 12/98 Wojewody Gdañskiego z dnia
03.09.98 r. Dz. Urz. Woj. Gd. z dnia 14.09.98 r. Nr 59
§3

1. Dla obszarów objêtych niniejszymi zmianami ustala siê
stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci, o której mowa w
art. 36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
w wysokoci: 0%
§4
1. Niniejszy plan zagospodarowania przestrzennego wsi
Ocypel obejmuj¹cy obszar wymieniony w § 1 pkt 1,
stanowi jednoczenie zmianê do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lubichowo,
zatwierdzonego uchwa³¹ Nr V/21/89 Gminnej Rady Narodowej w Lubichowie z dnia 1 marca 1989 r. (Dz. Urz.
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Woj. Gd. Nr 8, poz. 49 z 5 maja 1989 r., który to plan
traci moc we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu (za³¹cznik graficzny nr 1).
§5
1. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres
14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Lubichowo,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów, przedstawiaj¹cych zmianê w planie
i wydawania z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów
na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie planu wymienionego w § 4 zmian wprowadzonych niniejsz¹
uchwa³¹.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem pkt 1 § 5, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Lubichowo
Cz. Cichocki

1599
UCHWA£ Nr VII/69/2003
Rady Gminy w Lubichowie
z dnia 27 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi Lubichowo, w
gminie Lubichowo
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139; zm.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109 poz.
1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14,
poz. 124 nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 229, Nr 154,
poz. 1804, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112,
Nr 25 poz. 253) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591)
§1
1. Uchwala siê Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dotycz¹cy n/w obszarów:
1) Obszar nr 1  wie Lubichowo, dzia³kê nr 614/1 przeznacza siê na u¿ytek ekologiczny, dotychczasowe
przeznaczenie terenu  teren rolny,
2) Obszar nr 2  wie Lubichowo, dzia³kê nr 399/20
przeznacza siê na u¿ytek ekologiczny, dotychczasowe przeznaczenie terenu  teren rolny,
3) Obszar nr 1 i obszar nr 2 stanowi jeden u¿ytek ekologiczny.
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§2

Ustalenia planu dla terenów w/w s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr 1
1.
2.
3.
4.

WIE Lubichowo
Nr DZIA£KI 614/1
POWIERZCHNIA 0.94 ha
PRZEZNACZENIE TERENU
u¿ytek ekologiczny
5. SYMBOLE NA RYS. PLANU
UEK  u¿ytek ekologiczny, w  rowy, cieki wodne
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
na terenie u¿ytku ekologicznego obowi¹zuj¹ przepisy
ustawy z dnia 16. 10. 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2001 r. Nr 99.
W granicach u¿ytku ekologicznego zabrania siê:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekszta³cania obiektu
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych rzebê terenu
3) uszkadzania i zanieczyszczenia gleby
4) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów
lub innych nieczystoci
5) zamiecania obiektu i terenu wokó³ niego
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, je¿eli s³u¿¹ innym celom ni¿ ochrona i zrównowa¿one wykorzystanie u¿ytków rolnych i lenych
7) likwidowania ma³ych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-b³otnych
8) wylewania gnojowicy
9) lokalizacji budownictwa letniskowego
10) budowy budynków, budowli, obiektów ma³ej architektury i tymczasowych obiektów budowlanych mog¹cych mieæ negatywny wp³yw na obiekt chroniony b¹d spowodowaæ degradacjê krajobrazu
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr 2
1.
2.
3.
4.

WIE Lubichowo
Nr DZIA£KI 399/20
POWIERZCHNIA 2.27 ha
PRZEZNACZENIE TERENU
u¿ytek ekologiczny
5. SYMBOLE NA RYS. PLANU
UEK  u¿ytek ekologiczny, w  rowy, cieki wodne
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
na terenie u¿ytku ekologicznego obowi¹zuj¹ przepisy
ustawy z dnia 16. 10. 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2001 r. Nr 99.
W granicach u¿ytku ekologicznego zabrania siê:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekszta³cania obiektu
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta³caj¹cych rzebê terenu
3) uszkadzania i zanieczyszczenia gleby
4) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów
lub innych nieczystoci
5) zamiecania obiektu i terenu wokó³ niego
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, je¿eli s³u¿¹ innym celom ni¿ ochrona i zrównowa¿one wykorzystanie u¿ytków rolnych i lenych
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7) likwidowania ma³ych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-b³otnych,
8) wylewania gnojowicy,
9) lokalizacji budownictwa letniskowego,
10) budowy budynków, budowli, obiektów ma³ej architektury i tymczasowych, obiektów budowlanych mog¹cych mieæ negatywny wp³yw na obiekt chroniony
b¹d spowodowaæ degradacjê krajobrazu.

§3
1. Dla obszarów objêtych niniejszymi zmianami ustala siê
stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci, o której mowa w
art. 36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
w wysokoci 0%.
§4
1. Niniejszy plan zagospodarowania przestrzennego wsi
Lubichowo obejmuj¹cy obszar wymieniony w § 1 pkt
stanowi jednoczenie zmianê do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lubichowo,
zatwierdzonego uchwa³¹ nr V/21/89..Gminnej Rady
Narodowej w Lubichowie z dnia 1 marca 1989 r. (Dz.
Urz. Woj. Gd. Nr 8, poz. 49 z 5 maja 1989 r, który to
plan traci moc we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu (za³¹cznik graficzny nr 1 i 2).
§5
1. Zobowi¹zuje siê Zarz¹d Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Lubichowo,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów, przedstawiaj¹cych zmianê w planie
i wydawania z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów
na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie planu wymienionego w § 4 zmian wprowadzonych niniejsz¹
uchwa³¹.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem pkt 1 § 5, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Lubichowo
Cz. Cichocki

1600
UCHWA£A Nr 131/XI/03
Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 7 lipca 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr 431/XXXIV/01 Sejmiku
Województwa Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2001 r.
sprawie okrelenia zasad udzielania stypendiów dla stu-

dentów oraz dla szczególnie uzdolnionych uczniów
szkó³ ponadgimnazjalnych, których terenem zamieszkania jest województwo pomorskie (zm. Uchwa³a
Nr 638/XLVI/02 Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 30 wrzenia 2002 r. i uchwa³a nr 53/V/03 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 17 lutego
2003 r.).
§1
W za³¹czniku do uchwa³y Nr 431/XXXIV/01 Sejmiku
Województwa Pomorskiego z dnia 17 lutego 2003 r. zmienionej uchwa³ami Nr 638/XLVI/02 i Nr 53/V/03 wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
w § 6:
1) w ust. 1 pkt 1 po wyrazie uchwa³y skrela siê wyrazy  sporód pracowników Urzêdu Marsza³kowskiego,
2) nr ustêpu 5 zmienia siê na numer 2.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wojewody Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Sejmiku Województwa
Pomorskiego
B. Synak

1601
UCHWA£A Nr 131/IX/IV/2003
Rady Gminy Krokowa
z dnia 18 lipca 2003 r.
w sprawie zwolnienia od op³aty sta³ej za zmianê wpisu
do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej z powodu zmian
administracyjnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806), w zwi¹zku
z art. 88a ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo
dzia³alnoci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, ze
zm.: z 2000 r. Nr 86, poz. 958, Nr 114, poz. 1193, z 2001 r.
Nr 67, poz. 679, Nr 49, poz. 509, Nr 102, poz. 1115, Nr 147,
poz. 1643, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995, Nr 130,
poz. 1112) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê z op³aty sta³ej za zmianê wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej osoby, u których obowi¹zek tej zmiany powstaje w wyniku administracyjnej zmiany adresu zamieszkania przedsiêbiorcy, a mianowicie:
nazwy miejscowoci, nazwy ulicy, numeru domu.
§2
1. Przedsiêbiorca korzysta ze zwolnienia przewidzianego
w § 1 w okresie 6 miesiêcy od dnia zaistnienia powy¿szych zmian.
2. Zwolnienie przys³uguje przez okres 6 miesiêcy od dnia
wejcia w ¿ycie uchwa³y równie¿ przedsiêbiorcom, u
których obowi¹zek zmiany wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej z przyczyn okrelonych w § 1, powsta³ przed dniem jej wejcia w ¿ycie.
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§3

1603

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

POROZUMIENIE
Nr 500.XI-0117/26/02
z dnia 27 grudnia 2002 r.

Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Styn

1602
OBWIESZCZENIE
Komisarza Wyborczego w Gdañsku
z dnia 28 lipca 2003 r.
o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy
Kolbudy w okrêgu wyborczym Nr 4 przeprowadzonych
w dniu 27 lipca 2003 r.
CZÊÆ I
1. W dniu 27 lipca 2003 r. w województwie pomorskim
przeprowadzono wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Gminy Kolbudy w okrêgu wyborczym Nr 4.
2. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy Kolbudy w okrêgu wyborczym Nr 4 wybrano 1 radnego.
3. W wyborach uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy Kolbudy w okrêgu wyborczym Nr 4 liczba osób uprawnionych do g³osowania wynios³a 555, w g³osowaniu wziê³o udzia³ (odda³o karty wa¿ne) 190 wyborców, co stanowi 34,2% uprawnionych do g³osowania.
CZÊÆ II
Gminna Komisja Wyborcza w Kolbudach potwierdzi³a, i¿ otrzyma³a protokó³ g³osowania od 1 Obwodowej
Komisji Wyborczej. Na podstawie tego protoko³u Komisja sporz¹dzi³a zestawienie wyników g³osowania w okrêgu wyborczym i uwzglêdniaj¹c liczby g³osów wa¿nych w
okrêgu oraz g³osów wa¿nych oddanych na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list ustali³a nastêpuj¹ce wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych:
Okrêg wyborczy Nr 4 w którym wybierano 1 radnego
1.
2.
3.
4.

Wybory odby³y siê.
G³osowanie przeprowadzono.
G³osów wa¿nych oddano
190
Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych
list oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:
Lista nr 1  KWW Leszka Grombali
55
1) LESZKOWSKA El¿bieta £ucja
55
Lista nr 2  KWW Izabeli Lubinieckiej
26
1) LUBINIECKA Izabela
26
Lista nr 3  KWW Razem z Wójtem
109
1) OLEJNIK Ireneusz
109

Najwiêcej wa¿nie oddanych g³osów otrzyma³ i zosta³
wybrany radnym OLEJNIK Ireneusz z listy Nr 3  KWW
Razem z Wójtem.
Komisarz Wyborczy
K. Jankowska-Józefiak

w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w
systemie kursowym w Wojewódzkim Orodku Dokszta³cania Zawodowego w Gdyni.
zawarte w oparciu o art. 5 ust. 2,3 i art. 73 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U.
z 1998 r. Nr 91, poz. 578 z pón. zm.) oraz art. 5 ust. 5a
i art. 5a ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z pón.
zm.) w zwi¹zku z ramowym planem nauczania dla szko³y
zasadniczej kszta³c¹cej m³odocianych pracowników, w
tym dla oddzia³ów wielozawodowych na podbudowie
omioletniej szko³y podstawowej, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 20 i ramowym planem nauczania dla zasadniczej
szko³y zawodowej.., stanowi¹cym za³¹cznik Nr 13 Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
12 lutego 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 15 poz. 142 z pó.
zm.) oraz Uchwa³ê Nr XXXII/1071/01 Rady Miasta Gdyni
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
Pomiêdzy Gmin¹ Miasta Gdyni, reprezentowan¹ przez:
1. Ewê £owkiel  Wiceprezydenta Miasta Gdyni
2. Marka Stepê  Wiceprezydenta Miasta Gdyni
a Powiatem Cz³uchów reprezentowanym przez:
1. Aleksander Gappa  Starosta Cz³uchowski
2. Marian Pastucha  Wicestarosta Cz³uchowski
§1
1. Przedmiotem porozumienia jest organizacja teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym dla uczniów
klas wielozawodowych w Wojewódzkim Orodku Dokszta³cania Zawodowego w Gdyni ul. Energetyków 13a,
zwanym dalej WODZ.
2. Porozumieniem objêci s¹ uczniowie klas wielozawodowych szkó³, dla których organem prowadz¹cym jest
Powiat Cz³uchów.
3. Porozumienie zawiera siê na okres od 1. 01.2003 do
30.06. 2005 r.
§2
1. Stawka za uczestnictwo uczniów na kursach teoretycznej nauki zawodu bêdzie ustalana ka¿dorazowo w
dwóch okresach rozliczeniowych:
1) od 1.01. do 30.06 ka¿dego roku,
2) od 1.09. do 31.12 ka¿dego roku.
z uwzglêdnieniem kosztów funkcjonowania WODZ
w przeliczeniu na liczbê zg³oszonych do kszta³cenia
uczniów w formie aneksu do porozumienia
2. Na okres od 1.01. do 30.06 2003 r. przyjmuje siê nastêpuj¹ce stawki:
 215 z³ za ucznia kursu I stopnia trwaj¹cego cztery
tygodnie,
 330 z³ za ucznia kursu I stopnia trwaj¹cego szeæ
tygodni,
 420 z³ za ucznia kursu II stopnia trwaj¹cego osiem
tygodni.
3. Powiat Cz³uchów jest zobowi¹zany do przekazania
rodków finansowych za okres od 1 stycznia do 30
czerwca 2003 r. w nastêpuj¹cej wysokoci:17 915 z³
(s³ownie: siedemnacie tysiêcy dziewiêæset piêtnacie
z³otych) za:
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4.

5.
6.

7.

1) 25 uczniów kursów I stopnia (4 tygodniowych),
2) 24 uczniów kursów I stopnia (6 tygodniowych)
3) 11 uczniów kursów II stopnia.
rodki finansowe, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu zostan¹ przekazane w terminie do 30
czerwca 2003 na konto Gminy Gdynia:
Urz¹d Miasta Gdyni Wydzia³ Bud¿etu Nordea Bank Polska S.A. I/O Gdynia 37144010260000000000339245
Nale¿noci za kolejne okresy ustalane bêd¹ ka¿dorazowo w terminie do 5 dnia miesi¹ca poprzedzaj¹cego
kolejny okres rozliczeniowy.
rodki finansowe okrelone w ust. 5 zostan¹ przekazane na konto wskazane w ust. 4 odpowiednio w terminach:
1) do 30 czerwca za okres okrelony w pkt 1 ust. 2,
2) do 20 grudnia za okres okrelony w pkt 2 ust 2.
W przypadku wzrostu kosztów kszta³cenia w trakcie
trwania danego okresu rozliczeniowego Gmina Gdynia w sposób niezw³oczny o tym fakcie powiadomi
Powiat Cz³uchów.
§3

1. Strony zastrzegaj¹ sobie prawo rozwi¹zanie niniejszego porozumienia z zachowaniem 6-miesiêcznego okresu wypowiedzenia zawartego w formie pisemnej.
2. Wszelkie zmiany i uzupe³nienia w treci porozumienia
zawierane bêd¹ w formie aneksu za zgod¹ obu stron.
§4
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem bêd¹ mia³y zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory rozstrzygaæ bêdzie s¹d w³aciwy dla
Gminy Miasta Gdyni.
§5
1. Porozumienie zostaje podpisane w dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.
2. Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia jego og³oszenia, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia
podpisania.
3. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Gmina Gdynia
Wiceprezydent Miasta Gdyni
E. £owkiel
Wiceprezydent Miasta Gdyni
M. Stêpa

Poz. 1603, 1604
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Powiat Cz³uchów
Starosta
A. Gappa
Wicestarosta
M. Pastucha

1604
POROZUMIENIE
Nr 500.XI-0117/27/02
z dnia 27 grudnia 2002 r.
w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w
systemie kursowym w Wojewódzkim Orodku Dokszta³cania Zawodowego w Gdyni.
zawarte w oparciu o art. 5 ust. 2,3 i art. 73 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U.
z 1998 r. Nr 91, poz. 578 z pón. zm.) oraz art. 5 ust. 5a
i art. 5a ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o sys-

temie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z pón.
zm.) w zwi¹zku z ramowym planem nauczania dla szko³y
zasadniczej kszta³c¹cej m³odocianych pracowników,
w tym dla oddzia³ów wielozawodowych na podbudowie
omioletniej szko³y podstawowej, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 20 i ramowym planem nauczania dla zasadniczej
szko³y zawodowej.., stanowi¹cym za³¹cznik Nr 13 Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
12 lutego 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 15 poz. 142 z pón.
zm.) oraz Uchwa³ê Nr XXXII/1071/01 Rady Miasta Gdyni
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
Pomiêdzy Gmin¹ Miasta Gdyni, reprezentowan¹ przez:
1. Ewê £owkiel  Wiceprezydenta Miasta Gdyni
2. Marka Stepê  Wiceprezydenta Miasta Gdyni
a Gmin¹ Sierakowice reprezentowan¹ przez:
1. Wójt Gminy  Maria Dyczewska
2. G³ówny ksiêgowy  Maria Kwidziñska
§1
1. Przedmiotem porozumienia jest organizacja teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym dla uczniów
klas wielozawodowych w Wojewódzkim Orodku Dokszta³cania Zawodowego w Gdyni ul. Energetyków 13a,
zwanym dalej WODZ.
2. Porozumieniem objêci s¹ uczniowie klas wielozawodowych szkó³, dla których organem prowadz¹cym jest
Gmina Sierakowice.
3. Porozumienie zawiera siê na okres od 1. 01.2003 do
30.06. 2005 r.
§2
1. Stawka za uczestnictwo uczniów na kursach teoretycznej nauki zawodu bêdzie ustalana ka¿dorazowo w
dwóch okresach rozliczeniowych:
1) od 1.01. do 30.06 ka¿dego roku,
2) od 1.09. do 31.12 ka¿dego roku.
z uwzglêdnieniem kosztów funkcjonowania WODZ w
przeliczeniu na liczbê zg³oszonych do kszta³cenia
uczniów w formie aneksu do porozumienia
2. Na okres od 1.01. do 30.06 2003 r. przyjmuje siê nastêpuj¹ce stawki:
 215 z³ za ucznia kursu I stopnia trwaj¹cego cztery
tygodnie,
 330 z³ za ucznia kursu I stopnia trwaj¹cego szeæ
tygodni,
 420 z³ za ucznia kursu II stopnia trwaj¹cego osiem
tygodni.
3. Gmina Sierakowice jest zobowi¹zana do przekazania
rodków finansowych za okres od 1 stycznia do 30
czerwca 2003 r. w nastêpuj¹cej wysokoci: 3 420 z³
(s³ownie: trzy tysi¹ce czterysta dwadziecia z³otych) za:
1) 12 uczniów kursów I stopnia (4 tygodniowych),
2) 2 uczniów kursów II stopnia.
4. rodki finansowe, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu zostan¹ przekazane w terminie do 30
czerwca 2003 na konto Gminy Gdynia:
Urz¹d Miasta Gdyni Wydzia³ Bud¿etu Nordea Bank Polska S.A. I/O Gdynia 37144010260000000000339245
5. Nale¿noci za kolejne okresy ustalane bêd¹ ka¿dorazowo w terminie do 5 dnia miesi¹ca poprzedzaj¹cego
kolejny okres rozliczeniowy.
6. rodki finansowe okrelone w ust. 5 zostan¹ przekazane na konto wskazane w ust. 4 odpowiednio w terminach:
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1) do 30 czerwca za okres okrelony w pkt 1 ust. 2,
2) do 20 grudnia za okres okrelony w pkt 2 ust 2.
7. W przypadku wzrostu kosztów kszta³cenia w trakcie
trwania danego okresu rozliczeniowego Gmina Gdynia w sposób niezw³oczny o tym fakcie powiadomi
Gminê Sierakowice.
§3
1. Strony zastrzegaj¹ sobie prawo rozwi¹zanie niniejszego porozumienia z zachowaniem 6-miesiêcznego okresu wypowiedzenia zawartego w formie pisemnej.
2. Wszelkie zmiany i uzupe³nienia w treci porozumienia
zawierane bêd¹ w formie aneksu za zgod¹ obu stron.
§4
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem bêd¹ mia³y zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory rozstrzygaæ bêdzie s¹d w³aciwy dla
Gminy Miasta Gdyni.
§5
1. Porozumienie zostaje podpisane w dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.
2. Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia jego og³oszenia, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia
podpisania.
3. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Gmina Gdynia
Wiceprezydent Miasta Gdyni
E. £owkiel
Wiceprezydent Miasta Gdyni
M. Stêpa

Gmina Sierakowice
Z-ca Wójta Gminy
M. Dyczewska
G³ówny Ksiêgowy
M. Kwidziñska

1605
POROZUMIENIE
Nr 500.XI-0117/28/02
z dnia 27 grudnia 2002 r.
w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w
systemie kursowym w Wojewódzkim Orodku Dokszta³cania Zawodowego w Gdyni.
zawarte w oparciu o art. 5 ust. 2,3 i art. 73 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U.
z 1998 r. Nr 91, poz. 578 z pón. zm.) oraz art. 5 ust. 5a
i art. 5a ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z pón.
zm.) w zwi¹zku z ramowym planem nauczania dla szko³y
zasadniczej kszta³c¹cej m³odocianych pracowników, w
tym dla oddzia³ów wielozawodowych na podbudowie
omioletniej szko³y podstawowej, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 20 i ramowym planem nauczania dla zasadniczej
szko³y zawodowej.., stanowi¹cym za³¹cznik Nr 13 Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
12 lutego 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 15 poz. 142 z pón.
zm.) oraz Uchwa³ê Nr XXXII/1071/01 Rady Miasta Gdyni
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
Pomiêdzy Gmin¹ Miasta Gdyni, reprezentowan¹ przez:
1. Ewê £owkiel  Wiceprezydenta Miasta Gdyni
2. Marka Stepê  Wiceprezydenta Miasta Gdyni

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

a Powiatem Chojnice reprezentowanym przez:
1. Starosta Chojnicki  Pan Marek Buza
2. Wicestarosta Chojnicki  Pan Stanis³aw Skaja
§1
1. Przedmiotem porozumienia jest organizacja teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym dla uczniów
klas wielozawodowych w Wojewódzkim Orodku Dokszta³cania Zawodowego w Gdyni ul. Energetyków 13a,
zwanym dalej WODZ.
2. Porozumieniem objêci s¹ uczniowie klas wielozawodowych szkó³, dla których organem prowadz¹cym jest
Powiat Chojnice.
3. Porozumienie zawiera siê na okres od 1. 01.2003 do
30.06. 2005 r.
§2
1. Stawka za uczestnictwo uczniów na kursach teoretycznej nauki zawodu bêdzie ustalana ka¿dorazowo w
dwóch okresach rozliczeniowych:
3) od 1.01. do 30.06 ka¿dego roku,
4) od 1.09. do 31.12 ka¿dego roku.
z uwzglêdnieniem kosztów funkcjonowania WODZ w
przeliczeniu na liczbê zg³oszonych do kszta³cenia
uczniów w formie aneksu do porozumienia
2. Na okres od 1.01. do 30.06 2003 r. przyjmuje siê nastêpuj¹ce stawki:
 215 z³ za ucznia kursu I stopnia trwaj¹cego cztery
tygodnie,
 330 z³ za ucznia kursu I stopnia trwaj¹cego szeæ
tygodni,
 420 z³ za ucznia kursu II stopnia trwaj¹cego osiem
tygodni.
3. Powiat Chojnice jest zobowi¹zany do przekazania rodków finansowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2003 r. w nastêpuj¹cej wysokoci 46 350 (s³ownie:
czterdzieci szeæ tysiêcy trzysta piêædziesi¹t z³otych)
za:
1) 114 uczniów kursów I stopnia (4 tygodniowych),
2) 52 uczniów kursów II stopnia.
4. rodki finansowe, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu zostan¹ przekazane w terminie do
30 czerwca 2003 na konto Gminy Gdynia:
Urz¹d Miasta Gdyni Wydzia³ Bud¿etu Nordea Bank Polska S.A. I/O Gdynia 37144010260000000000339245
5. Nale¿noci za kolejne okresy ustalane bêd¹ ka¿dorazowo w terminie do 5 dnia miesi¹ca poprzedzaj¹cego
kolejny okres rozliczeniowy.
6. rodki finansowe okrelone w ust. 5 zostan¹ przekazane na konto wskazane w ust. 4 odpowiednio w terminach
1) 30 czerwca za okres okrelony w pkt 1 ust. 2,
2) 20 grudnia za okres okrelony w pkt 2 ust. 2.
7. W przypadku wzrostu kosztów kszta³cenia w trakcie
trwania danego okresu rozliczeniowego Gmina Gdynia w sposób niezw³oczny o tym fakcie powiadomi
Powiat Chojnice.
§3
1. Strony zastrzegaj¹ sobie prawo rozwi¹zanie niniejszego porozumienia z zachowaniem 6-miesiêcznego okresu wypowiedzenia zawartego w formie pisemnej.
2. Wszelkie zmiany i uzupe³nienia w treci porozumienia
zawierane bêd¹ w formie aneksu za zgod¹ obu stron.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§4

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem bêd¹ mia³y zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory rozstrzygaæ bêdzie s¹d w³aciwy dla
Gminy Miasta Gdyni.
§5
1. Porozumienie zostaje podpisane w dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.
2. Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia jego og³oszenia, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia
podpisania.
3. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Gmina Gdynia
Wiceprezydent Miasta Gdyni
E. £owkiel
Wiceprezydent Miasta Gdyni
M. Stêpa

Poz. 1605, 1606
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Powiat Chojnice
Starosta
M. Buza
Wicestarosta
S. Skaja

1606
POROZUMIENIE
Nr 500.XI-0117/29/02
z dnia 27 grudnia 2002 r.
w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w
systemie kursowym w Wojewódzkim Orodku Dokszta³cania Zawodowego w Gdyni.
zawarte w oparciu o art. 5 ust. 2,3 i art. 73 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U.
z 1998 r. Nr 91, poz. 578 z pón. zm.) oraz art. 5 ust. 5a
i art. 5a ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z pón.
zm.) w zwi¹zku z ramowym planem nauczania dla szko³y
zasadniczej kszta³c¹cej m³odocianych pracowników, w
tym dla oddzia³ów wielozawodowych na podbudowie
omioletniej szko³y podstawowej, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 20 i ramowym planem nauczania dla zasadniczej
szko³y zawodowej.., stanowi¹cym za³¹cznik Nr 13 Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
12 lutego 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 15 poz. 142 z pón.
zm.) oraz Uchwa³ê Nr XXXII/1071/01 Rady Miasta Gdyni
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
Pomiêdzy Gmin¹ Miasta Gdyni, reprezentowan¹ przez:
1. Ewê £owkiel  Wiceprezydenta Miasta Gdyni
2. Marka Stepê  Wiceprezydenta Miasta Gdyni
a Powiatem Nowy Dwór Gdañski reprezentowanym
przez:
1. Miros³aw Molski  Starosta Nowodworski
2. Edward Adamczyk  Wicestarosta Nowodworski
§1
1. Przedmiotem porozumienia jest organizacja teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym dla uczniów
klas wielozawodowych w Wojewódzkim Orodku Dokszta³cania Zawodowego w Gdyni ul. Energetyków 13a,
zwanym dalej WODZ.
2. Porozumieniem objêci s¹ uczniowie klas wielozawodowych szkó³, dla których organem prowadz¹cym jest
Powiat Nowy Dwór Gdañski.

3. Porozumienie zawiera siê na okres od 1.01.2003 do
30.06.2005 r.
§2
1. Stawka za uczestnictwo uczniów na kursach teoretycznej nauki zawodu bêdzie ustalana ka¿dorazowo w
dwóch okresach rozliczeniowych:
1) od 1.01. do 30.06 ka¿dego roku,
2) od 1.09. do 31.12 ka¿dego roku.
z uwzglêdnieniem kosztów funkcjonowania WODZ w
przeliczeniu na liczbê zg³oszonych do kszta³cenia
uczniów w formie aneksu do porozumienia
2. Na okres od 1.01. do 30.06 2003 r. przyjmuje siê nastêpuj¹ce stawki:
 215 z³ za ucznia kursu I stopnia trwaj¹cego cztery
tygodnie,
 330 z³ za ucznia kursu I stopnia trwaj¹cego szeæ
tygodni,
 420 z³ za ucznia kursu II stopnia trwaj¹cego osiem
tygodni.
3. Powiat Nowy Dwór Gdañski jest zobowi¹zany do przekazania rodków finansowych za okres od 1 stycznia
do 30 czerwca 2003 r. w nastêpuj¹cej wysokoci: 33
940 z³. (s³ownie: trzydzieci trzy tysi¹ce dziewiêæset
czterdzieci z³otych) za:
1) 74 uczniów kursów I stopnia (4 tygodniowych),
2) 19 uczniów kursów I stopnia (6 tygodniowych),
3) 28 uczniów kursów II stopnia.
4. rodki finansowe, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu zostan¹ przekazane w terminie do
30 czerwca 2003 na konto Gminy Gdynia:
Urz¹d Miasta Gdyni Wydzia³ Bud¿etu Nordea Bank Polska S.A. I/O Gdynia 37144010260000000000339245
5. Nale¿noci za kolejne okresy ustalane bêd¹ ka¿dorazowo w terminie do 5 dnia miesi¹ca poprzedzaj¹cego
kolejny okres rozliczeniowy.
6. rodki finansowe okrelone w ust. 5 zostan¹ przekazane na konto wskazane w ust. 4 odpowiednio w terminach:
1) do 30 czerwca za okres okrelony w pkt 1 ust. 2,
2) do 20 grudnia za okres okrelony w pkt 2 ust 2.
7. W przypadku wzrostu kosztów kszta³cenia w trakcie
trwania danego okresu rozliczeniowego Gmina Gdynia w sposób niezw³oczny o tym fakcie powiadomi
Powiat Nowy Dwór Gdañski.
§3
1. Strony zastrzegaj¹ sobie prawo rozwi¹zanie niniejszego porozumienia z zachowaniem 6-miesiêcznego okresu wypowiedzenia zawartego w formie pisemnej.
2. Wszelkie zmiany i uzupe³nienia w treci porozumienia
zawierane bêd¹ w formie aneksu za zgod¹ obu stron.
§4
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem bêd¹ mia³y zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory rozstrzygaæ bêdzie s¹d w³aciwy dla
Gminy Miasta Gdyni.
§5
1. Porozumienie zostaje podpisane w dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.
2. Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
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dnia jego og³oszenia, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia
podpisania.
3. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Gmina Gdynia
Wiceprezydent Miasta Gdyni
E. £owkiel
Wiceprezydent Miasta Gdyni
M. Stêpa

Powiat Nowy Dwór Gd.
Starosta
M. Molski
Wicestarosta
E. Adamczyk

1607
POROZUMIENIE
Nr 500.XI-0117/30/02
z dnia 27 grudnia 2002 r.
w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w
systemie kursowym w Wojewódzkim Orodku Dokszta³cania Zawodowego w Gdyni.
zawarte w oparciu o art. 5 ust. 2, 3 i art. 73 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U.
z 1998 r. Nr 91, poz. 578 z pón. zm.) oraz art. 5 ust. 5a
i art. 5a ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z pón.
zm.) w zwi¹zku z ramowym planem nauczania dla szko³y
zasadniczej kszta³c¹cej m³odocianych pracowników, w
tym dla oddzia³ów wielozawodowych na podbudowie
omioletniej szko³y podstawowej, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 20 i ramowym planem nauczania dla zasadniczej
szko³y zawodowej.., stanowi¹cym za³¹cznik Nr 13 Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
12 lutego 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 15 poz. 142 z pón.
zm.) oraz Uchwa³ê Nr XXXII/1071/01 Rady Miasta Gdyni
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
Pomiêdzy Gmin¹ Miasta Gdyni, reprezentowan¹ przez:
1. Ewê £owkiel  Wiceprezydenta Miasta Gdyni
2. Marka Stepê  Wiceprezydenta Miasta Gdyni
a Powiatem Malbork reprezentowanym przez:
1. Czes³awa Kownackiego  Starosta Powiatu Malborskiego
2. Waldemara Konopka  Wicestarosta Powiatu Malborskiego
§1
1. Przedmiotem porozumienia jest organizacja teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym dla uczniów
klas wielozawodowych w Wojewódzkim Orodku Dokszta³cania Zawodowego w Gdyni ul. Energetyków 13a,
zwanym dalej WODZ.
2. Porozumieniem objêci s¹ uczniowie klas wielozawodowych szkó³, dla których organem prowadz¹cym jest
Powiat Malbork.
3. Porozumienie zawiera siê na okres od 1.01.2003 do
30.06.2005 r.
§2
1. Stawka za uczestnictwo uczniów na kursach teoretycznej nauki zawodu bêdzie ustalana ka¿dorazowo w
dwóch okresach rozliczeniowych:
1) od 1.01. do 30.06 ka¿dego roku,
2) od 1.09. do 31.12 ka¿dego roku.
z uwzglêdnieniem kosztów funkcjonowania WODZ w
przeliczeniu na liczbê zg³oszonych do kszta³cenia
uczniów w formie aneksu do porozumienia.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Na okres od 1.01. do 30.06 2003 r. przyjmuje siê nastêpuj¹ce stawki:
 215 z³ za ucznia kursu I stopnia trwaj¹cego cztery
tygodnie,
 330 z³ za ucznia kursu I stopnia trwaj¹cego szeæ
tygodni,
 420 z³ za ucznia kursu II stopnia trwaj¹cego osiem
tygodni.
3. Powiat Malbork jest zobowi¹zany do przekazania rodków finansowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2003 r. w nastêpuj¹cej wysokoci: 24 130 z³. (s³ownie: dwadziecia cztery tysi¹ce sto trzydzieci z³otych)
za:
1) 38 uczniów kursów I stopnia (4 tygodniowych),
2) 28 uczniów kursów I stopnia (6 tygodniowych),
3) 16 uczniów kursów II stopnia.
4. rodki finansowe, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu zostan¹ przekazane w terminie do
30 czerwca 2003 na konto Gminy Gdynia:
Urz¹d Miasta Gdyni Wydzia³ Bud¿etu Nordea Bank Polska S.A. I/O Gdynia 37144010260000000000339245
5. Nale¿noci za kolejne okresy ustalane bêd¹ ka¿dorazowo w terminie do 5 dnia miesi¹ca poprzedzaj¹cego
kolejny okres rozliczeniowy.
6. rodki finansowe okrelone w ust. 5 zostan¹ przekazane na konto wskazane w ust. 4 odpowiednio w terminach:
1) do 30 czerwca za okres okrelony w pkt 1 ust. 2,
2) do 20 grudnia za okres okrelony w pkt 2 ust 2.
7. W przypadku wzrostu kosztów kszta³cenia w trakcie
trwania danego okresu rozliczeniowego Gmina Gdynia w sposób niezw³oczny o tym fakcie powiadomi
Powiat Malbork.
§3
1. Strony zastrzegaj¹ sobie prawo rozwi¹zanie niniejszego porozumienia z zachowaniem 6-miesiêcznego okresu wypowiedzenia zawartego w formie pisemnej.
2. Wszelkie zmiany i uzupe³nienia w treci porozumienia
zawierane bêd¹ w formie aneksu za zgod¹ obu stron.
§4
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem bêd¹ mia³y zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory rozstrzygaæ bêdzie s¹d w³aciwy dla
Gminy Miasta Gdyni.
§5
1. Porozumienie zostaje podpisane w dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.
2. Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia jego og³oszenia, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia
podpisania.
3. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Gmina Gdynia
Wiceprezydent Miasta Gdyni
E. £owkiel
Wiceprezydent Miasta Gdyni
M. Stêpa

Powiat Malbork
Starosta
Cz. Kownacki
Wicestarosta
W. Konopka

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1608, 1609
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1608
POROZUMIENIE
Nr 500.XI-0117/31/02
z dnia 27 grudnia 2002 r.
w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w
systemie kursowym w Wojewódzkim Orodku Dokszta³cania Zawodowego w Gdyni.
zawarte w oparciu o art. 5 ust. 2, 3 i art. 73 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U.
z 1998 r. Nr 91, poz. 578 z pón. zm.) oraz art. 5 ust. 5a
i art. 5a ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z pón.
zm.) w zwi¹zku z ramowym planem nauczania dla szko³y
zasadniczej kszta³c¹cej m³odocianych pracowników,
w tym dla oddzia³ów wielozawodowych na podbudowie
omioletniej szko³y podstawowej, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 20 i ramowym planem nauczania dla zasadniczej
szko³y zawodowej.., stanowi¹cym za³¹cznik Nr 13 Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
12 lutego 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 15 poz. 142 z pón.
zm.) oraz Uchwa³ê Nr XXXII/1071/01 Rady Miasta Gdyni
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
Pomiêdzy Gmin¹ Miasta Gdyni, reprezentowan¹ przez:
1. Ewê £owkiel  Wiceprezydenta Miasta Gdyni
2. Marka Stepê  Wiceprezydenta Miasta Gdyni
a Powiatem Starogard Gdañski reprezentowanym
przez:
1. S³awomira Neumanna  Starostê Powiatu Starogardzkiego
2. Kazimierza Chy³ê  Wicestarostê Powiatu Starogardzkiego
§1
1. Przedmiotem porozumienia jest organizacja teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym dla uczniów
klas wielozawodowych w Wojewódzkim Orodku Dokszta³cania Zawodowego w Gdyni ul. Energetyków 13a,
zwanym dalej WODZ.
2. Porozumieniem objêci s¹ uczniowie klas wielozawodowych szkó³, dla których organem prowadz¹cym jest
Powiat Starogard Gdañski.
3. Porozumienie zawiera siê na okres od 1. 01.2003 do
30.06. 2005 r.
§2
1. Stawka za uczestnictwo uczniów na kursach teoretycznej nauki zawodu bêdzie ustalana ka¿dorazowo w
dwóch okresach rozliczeniowych:
1) od 1.01. do 30.06 ka¿dego roku,
2) od 1.09. do 31.12 ka¿dego roku.
z uwzglêdnieniem kosztów funkcjonowania WODZ w
przeliczeniu na liczbê zg³oszonych do kszta³cenia
uczniów w formie aneksu do porozumienia
2. Na okres od 1.01. do 30.06 2003 r. przyjmuje siê nastêpuj¹ce stawki:
 215 z³ za ucznia kursu I stopnia trwaj¹cego cztery
tygodnie,
 330 z³ za ucznia kursu I stopnia trwaj¹cego szeæ
tygodni,
 420 z³ za ucznia kursu II stopnia trwaj¹cego osiem
tygodni.
3. Powiat Starogard Gdañski jest zobowi¹zany do przekazania rodków finansowych za okres od 1 stycznia

4.

5.
6.

7.

do 30 czerwca 2003 r. w nastêpuj¹cej wysokoci:
71.220 z³ (s³ownie: siedemdziesi¹t jeden tysiêcy dwiecie dwadziecia z³otych) za:
1) 150 uczniów kursów I stopnia (4 tygodniowych),
2) 57 uczniów kursów I stopnia (6 tygodniowych),
3) 48 uczniów kursów II stopnia.
rodki finansowe, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu zostan¹ przekazane w terminie do
30 czerwca 2003 na konto Gminy Gdynia:
Urz¹d Miasta Gdyni Wydzia³ Bud¿etu Nordea Bank Polska S.A. I/O Gdynia 37144010260000000000339245
Nale¿noci za kolejne okresy ustalane bêd¹ ka¿dorazowo w terminie do 5 dnia miesi¹ca poprzedzaj¹cego
kolejny okres rozliczeniowy.
rodki finansowe okrelone w ust. 5 zostan¹ przekazane na konto wskazane w ust. 4 odpowiednio w terminach:
1) do 30 czerwca za okres okrelony w pkt 1 ust. 2,
2) do 20 grudnia za okres okrelony w pkt 2 ust 2.
W przypadku wzrostu kosztów kszta³cenia w trakcie
trwania danego okresu rozliczeniowego Gmina Gdynia w sposób niezw³oczny o tym fakcie powiadomi
Powiat Starogard Gdañski.
§3

1. Strony zastrzegaj¹ sobie prawo rozwi¹zanie niniejszego porozumienia z zachowaniem 6-miesiêcznego okresu wypowiedzenia zawartego w formie pisemnej.
2. Wszelkie zmiany i uzupe³nienia w treci porozumienia
zawierane bêd¹ w formie aneksu za zgod¹ obu stron.
§4
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem bêd¹ mia³y zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory rozstrzygaæ bêdzie s¹d w³aciwy dla
Gminy Miasta Gdyni.
§5
1. Porozumienie zostaje podpisane w dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.
2. Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia jego og³oszenia, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia
podpisania.
3. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Gmina Gdynia
Wiceprezydent Miasta Gdyni
E. £owkiel
Wiceprezydent Miasta Gdyni
M. Stêpa

Powiat Starogard Gd.
Starosta
S. Neumann
Wicestarosta
K. Chy³a

1609
POROZUMIENIE
Nr 500.XI-0117/32/02
z dnia 27 grudnia 2002 r.
w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w
systemie kursowym w Wojewódzkim Orodku Dokszta³cania Zawodowego w Gdyni.
zawarte w oparciu o art. 5 ust. 2, 3 i art. 73 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U.
z 1998 r. Nr 91, poz. 578 z pón. zm.) oraz art. 5 ust. 5a
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i art. 5a ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z pón.
zm.) w zwi¹zku z ramowym planem nauczania dla szko³y
zasadniczej kszta³c¹cej m³odocianych pracowników,
w tym dla oddzia³ów wielozawodowych na podbudowie
omioletniej szko³y podstawowej, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 20 i ramowym planem nauczania dla zasadniczej
szko³y zawodowej.., stanowi¹cym za³¹cznik Nr 13 Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
12 lutego 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 15 poz. 142 z pón.
zm.) oraz Uchwa³ê Nr XXXII/1071/01 Rady Miasta Gdyni
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
Pomiêdzy Gmin¹ Miasta Gdyni, reprezentowan¹ przez:
1. Ewê £owkiel  Wiceprezydenta Miasta Gdyni
2. Marka Stepê  Wiceprezydenta Miasta Gdyni
a Gmin¹ Stara Kiszewa reprezentowan¹ przez:
1. Józefa Czapiewskiego  Wójta Gminy
2. Gabrielê Ciecholewsk¹  Skarbnika Gminy
§1
1. Przedmiotem porozumienia jest organizacja teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym dla uczniów
klas wielozawodowych w Wojewódzkim Orodku Dokszta³cania Zawodowego w Gdyni ul. Energetyków 13a,
zwanym dalej WODZ.
2. Porozumieniem objêci s¹ uczniowie klas wielozawodowych szkó³, dla których organem prowadz¹cym jest
Gmina Stara Kiszewa.
3. Porozumienie zawiera siê na okres od 1. 01.2003 do
30.06. 2005 r.
§2
1. Stawka za uczestnictwo uczniów na kursach teoretycznej nauki zawodu bêdzie ustalana ka¿dorazowo w
dwóch okresach rozliczeniowych:
1) od 1.01. do 30.06 ka¿dego roku,
2) od 1.09. do 31.12 ka¿dego roku.
z uwzglêdnieniem kosztów funkcjonowania WODZ w
przeliczeniu na liczbê zg³oszonych do kszta³cenia
uczniów w formie aneksu do porozumienia
2. Na okres od 1.01. do 30.06 2003 r. przyjmuje siê nastêpuj¹ce stawki:
 215 z³ za ucznia kursu I stopnia trwaj¹cego cztery
tygodnie,
 330 z³ za ucznia kursu I stopnia trwaj¹cego szeæ
tygodni,
 420 z³ za ucznia kursu II stopnia trwaj¹cego osiem
tygodni.
3. Gmina Stara Kiszewa jest zobowi¹zana do przekazania rodków finansowych za okres od 1 stycznia do 30
czerwca 2003 r. w nastêpuj¹cej wysokoci: 4 915 z³.
(s³ownie: cztery tysi¹ce dziewiêæset piêtnacie z³otych)
za:
1) 17 uczniów kursów I stopnia (4 tygodniowych),
2) 3 uczniów kursów II stopnia.
4. rodki finansowe, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu zostan¹ przekazane w terminie do
30 czerwca 2003 na konto Gminy Gdynia:
Urz¹d Miasta Gdyni Wydzia³ Bud¿etu Nordea Bank Polska S.A. I/O Gdynia 37144010260000000000339245
5. Nale¿noci za kolejne okresy ustalane bêd¹ ka¿dorazowo w terminie do 5 dnia miesi¹ca poprzedzaj¹cego
kolejny okres rozliczeniowy.
6. rodki finansowe okrelone w ust. 5 zostan¹ przekaza-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

ne na konto wskazane w ust. 4 odpowiednio w terminach:
1) do 30 czerwca za okres okrelony w pkt 1 ust. 2,
2) do 20 grudnia za okres okrelony w pkt 2 ust 2.
7. W przypadku wzrostu kosztów kszta³cenia w trakcie
trwania danego okresu rozliczeniowego Gmina Gdynia w sposób niezw³oczny o tym fakcie powiadomi
Gminê Stara Kiszewa.
§3
1. Strony zastrzegaj¹ sobie prawo rozwi¹zanie niniejszego porozumienia z zachowaniem 6-miesiêcznego okresu wypowiedzenia zawartego w formie pisemnej.
2. Wszelkie zmiany i uzupe³nienia w treci porozumienia
zawierane bêd¹ w formie aneksu za zgod¹ obu stron.
§4
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem bêd¹ mia³y zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory rozstrzygaæ bêdzie s¹d w³aciwy dla
Gminy Miasta Gdyni.
§5
1. Porozumienie zostaje podpisane w dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.
2. Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia jego og³oszenia, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia
podpisania.
3. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Gmina Gdynia
Wiceprezydent Miasta Gdyni
E. £owkiel
Wiceprezydent Miasta Gdyni
M. Stêpa

Gmina Stara Kiszewa
Wójt Gminy
J. Czapiewski
Skarbnik Gminy
G. Ciecholewska

1610
POROZUMIENIE
Nr 500.XI-0117/33/02
z dnia 27 grudnia 2002 r.
w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w
systemie kursowym w Wojewódzkim Orodku Dokszta³cania Zawodowego w Gdyni.
zawarte w oparciu o art. 5 ust. 2, 3 i art. 73 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U.
z 1998 r. Nr 91, poz. 578 z pón. zm.) oraz art. 5 ust. 5a
i art. 5a ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z pón.
zm.) w zwi¹zku z ramowym planem nauczania dla szko³y
zasadniczej kszta³c¹cej m³odocianych pracowników,
w tym dla oddzia³ów wielozawodowych na podbudowie
omioletniej szko³y podstawowej, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 20 i ramowym planem nauczania dla zasadniczej
szko³y zawodowej.., stanowi¹cym za³¹cznik Nr 13 Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
12 lutego 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 15 poz. 142 z pón.
zm.) oraz Uchwa³ê Nr XXXII/1071/01 Rady Miasta Gdyni
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
Pomiêdzy Gmin¹ Miasta Gdyni, reprezentowan¹ przez:
1. Ewê £owkiel  Wiceprezydenta Miasta Gdyni
2. Marka Stepê  Wiceprezydenta Miasta Gdyni

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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a Gmin¹ S³upsk reprezentowan¹ przez:
1. Ryszard Kwiatkowski  z-ca Prezydenta Miasta S³upska
2. Andrzej Obecny  z-ca Prezydenta Miasta S³upska
§1
1. Przedmiotem porozumienia jest organizacja teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym dla uczniów
klas wielozawodowych w Wojewódzkim Orodku Dokszta³cania Zawodowego w Gdyni ul. Energetyków 13a,
zwanym dalej WODZ.
2. Porozumieniem objêci s¹ uczniowie klas wielozawodowych szkó³, dla których organem prowadz¹cym jest
Gmina S³upsk.
3. Porozumienie zawiera siê na okres od 1. 01.2003 do
30.06. 2005 r.
§2
1. Stawka za uczestnictwo uczniów na kursach teoretycznej nauki zawodu bêdzie ustalana ka¿dorazowo w
dwóch okresach rozliczeniowych:
1) od 1.01. do 30.06 ka¿dego roku,
2) od 1.09. do 31.12 ka¿dego roku.
z uwzglêdnieniem kosztów funkcjonowania WODZ w
przeliczeniu na liczbê zg³oszonych do kszta³cenia
uczniów w formie aneksu do porozumienia
2. Na okres od 1.01. do 30.06 2003 r. przyjmuje siê nastêpuj¹ce stawki:
 215 z³ za ucznia kursu I stopnia trwaj¹cego cztery
tygodnie,
 330 z³ za ucznia kursu I stopnia trwaj¹cego szeæ
tygodni,
 420 z³ za ucznia kursu II stopnia trwaj¹cego osiem
tygodni.
3. Gmina S³upsk jest zobowi¹zana do przekazania rodków finansowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2003 r. w nastêpuj¹cej wysokoci: 16.130 z³ (s³ownie: szesnacie tysiêcy sto trzydzieci z³otych) za:
1) 34 uczniów kursów I stopnia (4 tygodniowych),
2) 21 uczniów kursów II stopnia (8 tygodniowych).
4. rodki finansowe, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu zostan¹ przekazane w terminie do
30 czerwca 2003 na konto Gminy Gdynia:
Urz¹d Miasta Gdyni Wydzia³ Bud¿etu Nordea Bank Polska S.A. I/O Gdynia 37144010260000000000339245
5. Nale¿noci za kolejne okresy ustalane bêd¹ ka¿dorazowo w terminie do 5 dnia miesi¹ca poprzedzaj¹cego
kolejny okres rozliczeniowy.
6. rodki finansowe okrelone w ust. 5 zostan¹ przekazane na konto wskazane w ust. 4 odpowiednio w terminach:
1) do 30 czerwca za okres okrelony w pkt 1 ust. 2,
2) do 20 grudnia za okres okrelony w pkt 2 ust 2.
7. W przypadku wzrostu kosztów kszta³cenia w trakcie
trwania danego okresu rozliczeniowego Gmina Gdynia w sposób niezw³oczny o tym fakcie powiadomi
Gminê

§4
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem bêd¹ mia³y zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory rozstrzygaæ bêdzie s¹d w³aciwy dla
Gminy Miasta Gdyni.
§5
1. Porozumienie zostaje podpisane w dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.
2. Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia jego og³oszenia, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia
podpisania.
3. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Gmina Gdynia
Gmina S³upsk
Wiceprezydent Miasta Gdyni
Z up.
E. £owkiel
Prezydenta Miasta S³upska
Wiceprezydent Miasta Gdyni
R. Kwiatkowski
M. Stêpa
Zastêpca Prezydenta
Z up. Prezydenta
Miasta S³upska
A. Obecny
Zastêpca Prezydenta

1611
POROZUMIENIE
Nr 500.XI-0117/1/03
z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w
systemie kursowym w Wojewódzkim Orodku Dokszta³cania Zawodowego w Gdyni.
zawarte w oparciu o art. 5 ust. 2, 3 i art. 73 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U.
z 1998 r. Nr 91, poz. 578 z pón. zm.) oraz art. 5 ust. 5a
i art. 5a ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z pón.
zm.) w zwi¹zku z ramowym planem nauczania dla szko³y
zasadniczej kszta³c¹cej m³odocianych pracowników, w
tym dla oddzia³ów wielozawodowych na podbudowie
omioletniej szko³y podstawowej, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 20 i ramowym planem nauczania dla zasadniczej
szko³y zawodowej.., stanowi¹cym za³¹cznik Nr 13 Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
12 lutego 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 15 poz. 142 z pón.
zm.) oraz Uchwa³ê Nr XXXII/1071/01 Rady Miasta Gdyni
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
Pomiêdzy Gmin¹ Miasta Gdyni, reprezentowan¹ przez:
1. Ewê £owkiel  Wiceprezydenta Miasta Gdyni
2. Marka Stêpê  Wiceprezydenta Miasta Gdyni
a Powiatem kocierskim reprezentowanym przez:
1. Grzegorza Cyrzana  Starostê Kocierskiego
2. Wies³awa Bary³ê  Wicestarostê Kocierskiego

§3

§1

1. Strony zastrzegaj¹ sobie prawo rozwi¹zanie niniejszego porozumienia z zachowaniem 6-miesiêcznego okresu wypowiedzenia zawartego w formie pisemnej.
2. Wszelkie zmiany i uzupe³nienia w treci porozumienia
zawierane bêd¹ w formie aneksu za zgod¹ obu stron.

1. Przedmiotem porozumienia jest organizacja teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym dla uczniów
klas wielozawodowych w Wojewódzkim Orodku Dokszta³cania Zawodowego w Gdyni ul. Energetyków 13a,
zwanym dalej WODZ.
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2. Porozumieniem objêci s¹ uczniowie klas wielozawodowych szkó³, dla których organem prowadz¹cym jest
Powiat kocierski.
3. Porozumienie zawiera siê na okres od 1.01.2003 do
30.06.2003 r.
§2
1. Stawka za uczestnictwo uczniów na kursach teoretycznej nauki zawodu bêdzie ustalana ka¿dorazowo w
dwóch okresach rozliczeniowych:
1) od 1.01. do 30.06 ka¿dego roku,
2) od 1.09. do 31.12 ka¿dego roku.
z uwzglêdnieniem kosztów funkcjonowania WODZ w
przeliczeniu na liczbê zg³oszonych do kszta³cenia
uczniów w formie aneksu do porozumienia
2. Na okres od 1.01. do 30.06 2003 r. przyjmuje siê nastêpuj¹ce stawki:
 215 z³ za ucznia kursu I stopnia trwaj¹cego cztery
tygodnie,
 330 z³ za ucznia kursu I stopnia trwaj¹cego szeæ
tygodni,
 420 z³ za ucznia kursu II stopnia trwaj¹cego osiem
tygodni.
3. Powiat Kocierski jest zobowi¹zany do przekazania
rodków finansowych za okres od 1 stycznia do 30
czerwca 2003 r. w nastêpuj¹cej wysokoci 23.450 z³
(s³ownie: dwadziecia trzy tysiêcy czterysta piêædziesi¹t z³otych) za:
1) 68 uczniów kursów I stopnia (4 tygodniowych),
2) 19 uczniów kursów I stopnia (6 tygodniowych)
3) 8 uczniów kursów II stopnia.
4. rodki finansowe, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu zostan¹ przekazane w terminie do
30 czerwca 2003 na konto Gminy Gdynia:
Urz¹d Miasta Gdyni Wydzia³ Bud¿etu Nordea Bank Polska S.A. I/O Gdynia 37144010260000000000339245.
5. W przypadku wzrostu kosztów kszta³cenia w trakcie
trwania danego okresu rozliczeniowego Gmina Gdynia w sposób niezw³oczny o tym fakcie powiadomi
Powiat Kocierski.
§3
Wszelkie zmiany i uzupe³nienia w treci porozumienia
zawierane bêd¹ w formie aneksu za zgod¹ obu stron.

1612
POROZUMIENIE
Nr 500.XI-0117/2/03
z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w
systemie kursowym w Wojewódzkim Orodku Dokszta³cania Zawodowego w Gdyni.
zawarte w oparciu o art. 5 ust. 2, 3 i art. 73 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U.
z 1998 r. Nr 91, poz. 578 z pón. zm.) oraz art. 5 ust. 5a
i art. 5a ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r.
o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z pón.
zm.) w zwi¹zku z ramowym planem nauczania dla szko³y
zasadniczej kszta³c¹cej m³odocianych pracowników,
w tym dla oddzia³ów wielozawodowych na podbudowie
omioletniej szko³y podstawowej, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 20 i ramowym planem nauczania dla zasadniczej
szko³y zawodowej.., stanowi¹cym za³¹cznik Nr 13 Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
12 lutego 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 15 poz. 142 z pón.
zm.) oraz Uchwa³ê Nr XXXII/1071/01 Rady Miasta Gdyni
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
Pomiêdzy Gmin¹ Miasta Gdyni, reprezentowan¹ przez:
1. Ewê £owkiel  Wiceprezydenta Miasta Gdyni
2. Marka Stêpê  Wiceprezydenta Miasta Gdyni
a Powiatem lêborskim reprezentowanym przez zarz¹d
powiatu lêborskiego w osobach:
1. Witold Piórkowski  Starosta Lêborski
2. Ryszard Wenta  Wicestarosta Lêborski
z kontrasygnat¹ Skarbnika Powiatu  Krystyny Bronk
o nastêpuj¹cej treci:
§1
1. Przedmiotem porozumienia jest organizacja teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym dla uczniów
klas wielozawodowych w Wojewódzkim Orodku Dokszta³cania Zawodowego w Gdyni ul. Energetyków 13a,
zwanym dalej WODZ.
2. Porozumieniem objêci s¹ uczniowie klas wielozawodowych szkó³, dla których organem prowadz¹cym jest
Powiat Lêborski.
3. Porozumienie zawiera siê na okres od 1. 01.2003 do
30.06. 2005 r.
§2

§4
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem bêd¹ mia³y zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory rozstrzygaæ bêdzie s¹d w³aciwy dla
Gminy Miasta Gdyni.
§5
1. Porozumienie zostaje podpisane w dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.
2. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.
Gmina Gdynia
Wiceprezydent Miasta Gdyni
E. £owkiel
Wiceprezydent Miasta Gdyni
M. Stêpa

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Gmina Powiat Kocierski
Starosta
G. Cyrzan
Wicestarosta
W. Bary³a

1. Stawka za uczestnictwo uczniów na kursach teoretycznej nauki zawodu bêdzie ustalana ka¿dorazowo w
dwóch okresach rozliczeniowych:
2) od 1.01. do 30.06 ka¿dego roku,
3) od 1.09. do 31.12 ka¿dego roku.
z uwzglêdnieniem kosztów funkcjonowania WODZ w
przeliczeniu na liczbê zg³oszonych do kszta³cenia
uczniów w formie aneksu do porozumienia
2. Na okres od 1.01. do 30.06 2003 r. przyjmuje siê nastêpuj¹ce stawki:
 215 z³ za ucznia kursu I stopnia trwaj¹cego cztery
tygodnie,
 330 z³ za ucznia kursu I stopnia trwaj¹cego szeæ
tygodni,
 420 z³ za ucznia kursu II stopnia trwaj¹cego osiem
tygodni.
3. Powiat lêborski jest zobowi¹zany do przekazania rodków finansowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

4.

5.

6.

7.

8.

2003 r. w nastêpuj¹cej wysokoci 20.200 z³ (s³ownie:
dwadziecia tysiêcy dwiecie z³otych) za:
1) 26 uczniów kursów I stopnia (4 tygodniowych),
2) 29 uczniów kursów I stopnia (6 tygodniowych)
3) 12 uczniów kursów II stopnia.
rodki finansowe, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu zostan¹ przekazane w terminie do
30 czerwca 2003 na konto Gminy Gdynia:
Urz¹d Miasta Gdyni Wydzia³ Bud¿etu Nordea Bank Polska S.A. I/O Gdynia 37144010260000000000339245.
rodki finansowe oraz planowana liczba uczniów wysy³anych do WODZ ustalone bêd¹ ka¿dorazowo w terminie do 5 dnia miesi¹ca poprzedzaj¹cego kolejny
okres rozliczeniowy.
rodki finansowe okrelone w ust. 5 zostan¹ przekazane na konto wskazane w ust. 4 odpowiednio w terminach:
1) do 30 czerwca za okres okrelony w ust. 1 pkt 1,
2) do 20 grudnia za okres okrelony w ust. 2 pkt 2.
Obci¹¿enie Powiatu na podstawie dokumentu ksiêgowego, ksiêgowego terminach okrelonych w § 2 ust. 4
i 6 pkt 1 i 2, powinno uwzglêdniaæ faktyczn¹ liczbê
uczniów pobieraj¹cych naukê w WODZ.
W przypadku wzrostu kosztów kszta³cenia w trakcie
trwania danego okresu rozliczeniowego Gmina Gdynia w sposób niezw³oczny o tym fakcie powiadomi
Powiat Lêborski.
§3

1. Strony zastrzegaj¹ sobie prawo rozwi¹zanie niniejszego porozumienia z zachowaniem 6-miesiêcznego okresu wypowiedzenia zawartego w formie pisemnej.
2. Wszelkie zmiany i uzupe³nienia w treci porozumienia
zawierane bêd¹ w formie aneksu za zgod¹ obu stron.
§4
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem bêd¹ mia³y zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory rozstrzygaæ bêdzie s¹d w³aciwy dla
Gminy Miasta Gdyni.
§5
1. Porozumienie zostaje podpisane w dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.
2. Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
daty jego og³oszenia, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia
podpisania.
3. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Gmina Gdynia
Wiceprezydent Miasta Gdyni
E. £owkiel
Wiceprezydent Miasta Gdyni
M. Stêpa
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Powiat Lêborski
Starosta
W. Piórkowski
Wicestarosta
R. Wenta

1613
POROZUMIENIE
Nr 500.XI.-0117/4/03
z dnia 2 kwietnia 2003 r.
w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w
systemie kursowym w Wojewódzkim Orodku Dokszta³cania Zawodowego w Gdyni.

zawarte w oparciu o art. 5 ust. 2,3 i art. 73 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U.
z 1998 r. Nr 91, poz. 578 z pón. zm.) oraz art. 5 ust. 5a
i art. 5a ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z pón.
zm.) w zwi¹zku z ramowym planem nauczania dla szko³y
zasadniczej kszta³c¹cej m³odocianych pracowników,
w tym dla oddzia³ów wielozawodowych na podbudowie
omioletniej szko³y podstawowej, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 20 i ramowym planem nauczania dla zasadniczej
szko³y zawodowej.., stanowi¹cym za³¹cznik Nr 13 Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
12 lutego 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 15 poz. 142 z pón.
zm.) oraz Uchwa³ê Nr XXXII/1071/01 Rady Miasta Gdyni
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
Pomiêdzy Gmin¹ Miasta Gdyni, reprezentowan¹ przez:
1. Ewê £owkiel  Wiceprezydenta Miasta Gdyni
2. Marka Stêpê  Wiceprezydenta Miasta Gdyni
a Powiatem Kartuzy reprezentowanym przez zarz¹d
w osobach:
1. Starostê kartuskiego  Janinê Kwiecieñ
2. wicestarostê kartuskiego  Jerzego ¯urawicza
§1
1. Przedmiotem porozumienia jest organizacja teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym dla uczniów
klas wielozawodowych w Wojewódzkim Orodku Dokszta³cania Zawodowego w Gdyni ul. Energetyków 13a,
zwanym dalej WODZ.
2. Porozumieniem objêci s¹ uczniowie klas wielozawodowych szkó³, dla których organem prowadz¹cym jest
Powiat Kartuzy.
3. Porozumienie zawiera siê na okres od 1.01.2003 do
30.06.2005 r.
§2
1. Stawka za uczestnictwo uczniów na kursach teoretycznej nauki zawodu bêdzie ustalana ka¿dorazowo
w dwóch okresach rozliczeniowych:
1) od 1.01. do 30.06 ka¿dego roku
2) od 1.09. do 31.12 ka¿dego roku.
z uwzglêdnieniem kosztów funkcjonowania WODZ
w przeliczeniu na liczbê zg³oszonych do kszta³cenia
uczniów w formie aneksu do porozumienia
2. Na okres od 1.01. do 30.06 2003 r. przyjmuje siê nastêpuj¹ce stawki:
 215 z³ za ucznia kursu I stopnia trwaj¹cego cztery
tygodnie,
 330 z³ za ucznia kursu I stopnia trwaj¹cego szeæ
tygodni,
 420 z³ za ucznia kursu II stopnia trwaj¹cego osiem
tygodni.
3. Powiat Kartuzy jest zobowi¹zany do przekazania rodków finansowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2003 r. w nastêpuj¹cej wysokoci 42 820 z³ (s³ownie: czterdzieci dwa tysi¹ce osiemset dwadziecia z³otych) za:
a) 122 uczniów kursów I stopnia (4 tygodniowych),
b) 7 uczniów kursów I stopnia (6 tygodniowych)
c) 34 uczniów kursów II stopnia.
4. rodki finansowe, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu zostan¹ przekazane w terminie do
30 czerwca 2003 na konto Gminy Gdynia:
Urz¹d Miasta Gdyni Wydzia³ Bud¿etu Nordea Bank Pol-
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ska S.A. I/O Gdynia 37144010260000000000339245.
Bezporednio z kont szkó³ kieruj¹cych uczniów na naukê w systemie kursowym wg nastêpuj¹cego wyszczególnienia:
 Zespó³ Szkó³ Zawodowych i Ogólnokszta³c¹cych w
¯ukowie za 31 uczniów kursów I stopnia (4 tyg.), 7
uczniów kursów I stopnia (6 tyg.) i 20 uczniów kursów II stopnia,
 Zespó³ Szkó³ Technicznych w Kartuzach za 63
uczniów kursów I stopnia (4 tyg.) i 12 uczniów kursów II stopnia,
 Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Przodkowie za
12 uczniów kursów I stopnia (4 tyg.) i 2 uczniów kursów II stopnia,
 Specjalny Orodek Szkolno-Wychowawczy w Kartuzach za 15 uczniów kursów I stopnia (4 tyg.).
5. Nale¿noci za kolejne okresy ustalane bêd¹ ka¿dorazowo w terminie do 5 dnia miesi¹ca poprzedzaj¹cego
kolejny okres rozliczeniowy.
6. rodki finansowe okrelone w ust. 5 zostan¹ przekazane na konto wskazane w ust. 4 odpowiednio w terminach:
a) 30 czerwca za okres okrelony w pkt 1 ust. 2,
b) 20 grudnia za okres okrelony w pkt 2 ust 2.
7. W przypadku wzrostu kosztów kszta³cenia w trakcie
trwania danego okresu rozliczeniowego Gmina Gdynia w sposób niezw³oczny o tym fakcie powiadomi
Powiat Kartuzy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§3

1. Strony zastrzegaj¹ sobie prawo rozwi¹zanie niniejszego porozumienia z zachowaniem 6-miesiêcznego okresu wypowiedzenia zawartego w formie pisemnej.
2. Wszelkie zmiany i uzupe³nienia w treci porozumienia
zawierane bêd¹ w formie aneksu za zgod¹ obu stron.
§4
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem bêd¹ mia³y zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory rozstrzygaæ bêdzie s¹d w³aciwy dla
Gminy Miasta Gdyni.
§5
1. Porozumienie zostaje podpisane w dwóch egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.
2. Porozumienie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia jego og³oszenia, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia
podpisania.
3. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Gmina Gdynia
Wiceprezydent Miasta Gdyni
E. £owkiel
Wiceprezydent Miasta Gdyni
M. Stêpa

Powiat Kartuzy
Starosta
J. Kwiecieñ
Wicestarosta
J. ¯urawicz

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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