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1614

§2

UCHWA£A Nr IV/23/02
Rady Gminy w Bobowie
z dnia 30 grudnia 2002 r.

1. Sprzeda¿ detaliczna napojów alkoholowych, przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y, prowadzi siê w punktach sprzeda¿y, którymi s¹:
a) sklepy bran¿owe ze sprzeda¿¹ napojów alkoholowych,
b) w sklepach spo¿ywczo przemys³owych  na wydzielonych stoiskach,
c) pozosta³e placówkach handlowych, w których sprzedawca prowadzi bezporedni¹ sprzeda¿ napojów
alkoholowych.
2. Sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do
spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y mo¿e byæ prowadzona:
1) w restauracjach, gospodach i zajazdach,
2) w lokalach gastronomicznych (z wyj¹tkiem barów
mlecznych i turystycznych),
3) w piwiarniach i pijalniach piwa,
4) sprzeda¿ piwa w ogródkach piwnych usytuowanych
wy³¹cznie na wolnym powietrzu, w bezporednim
s¹siedztwie sklepu, spe³niaj¹cym nastêpuj¹ce warunki:
a) usytuowane na wydzielonym terenie do którego
wnioskodawca posiada tytu³ prawny,
b) ogródek piwny musi byæ otoczony p³otkiem ze
wszystkich stron, by wydzieliæ przestrzeñ na której dozwolone jest spo¿ywanie alkoholu od tej,
gdzie jest to zabronione,
c) posiada pozytywn¹ decyzjê w³aciwego pañstwowego inspektora sanitarnego, potwierdzaj¹c¹
spe³nienie warunków sanitarnych przez punkt
sprzeda¿y,
d) wejcie do ogródka piwnego nie mo¿e kolidowaæ

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Bobowo miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 12, ust. 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231
i Nr 167, poz. 1372) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 i art. 41
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 oraz Nr 153,
poz. 1271) Rada Gminy Bobowo uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do
spo¿ycia na miejscu lub poza miejscem sprzeda¿y
mo¿e byæ prowadzona tylko na podstawie zezwolenia
wydanego przez Wójta po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych o zgodnoci lokalizacji punktu sprzeda¿y
z uchwa³ami rady gminy, o których mowa w art. 12
ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzewoci.
2. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1, wydaje siê oddzielnie na nastêpuj¹ce rodzaje napojów alkoholowych:
1) do 4,5% zawartoci alkoholu oraz na piwo,
2) powy¿ej 4,5% do 18% zawartoci alkoholu (z wyj¹tkiem piwa),
3) powy¿ej 18% zawartoci alkoholu.
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3.

4.

5.
6.

7.

z wejciem do sklepu i nie mo¿e prowadziæ bezporednio na ulicê,
e) zawiadczenie o wpisie do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiêbiorców.
Sprzeda¿ piwa w ogródkach piwnych odbywa siê na
podstawie wydanego zezwolenia o nazwie zezwolenie na sprzeda¿ piwa do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y i w przy sklepowym ogródku piwnym.
Sprzeda¿ i podawanie napojów alkoholowych zarówno w sklepach jak i zak³adach gastronomicznych mo¿e
byæ prowadzona w godzinach otwarcia tych placówek,
a spo¿ywanie piwa w ogródkach piwnych mo¿liwe jest
do godziny 22.00.
W miejscach sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych powinna byæ uwidoczniona informacja o szkodliwoci spo¿ywania alkoholu.
Sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do
spo¿ycia w czasie i miejscu organizowania zabaw i uroczystoci oraz na imprezach odbywaj¹cych siê na
otwartym powietrzu mo¿e byæ prowadzona przez zak³ady gastronomiczne i podmioty gospodarcze posiadaj¹ce zezwolenie na sprzeda¿ napojów alkoholowych
do spo¿ycia na miejscu lub poza miejscem sprzeda¿y
w sta³ych punktach oraz jednostki Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej wy³¹cznie na podstawie oddzielnego jednorazowego zezwolenia.
Przedsiêbiorcy podaj¹cy lub sprzedaj¹cy ró¿ne mieszaniny napojów alkoholowych na podstawie posiadanych receptur z wykorzystaniem napojów zawieraj¹cych powy¿ej 18% alkoholu, s¹ obowi¹zani do posiadania zezwoleñ, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3.
§3

Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu lub poza miejscem sprzeda¿y w poszczególnych miejscach na terenie Gminy winny
byæ tak usytuowane, aby ich lokalizacja nie spowodowa³a nadmiernego skupienia w jednym rejonie.
§4
1. Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych i piwa przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y wymienione § 2 ust. 2 pkt 1-4, nie powinny byæ usytuowane
bli¿ej ni¿ 20 m od granicy obiektów:
a) szkó³ i innych placówek owiatowo-wychowawczych i opiekuñczych,
b) kultu religijnego,
c) sportowych,
d) dworców kolejowych,
e) placów gier i zabaw.
2. Ograniczeñ wymienionych w ust. 1 nie stosuje siê w
przypadku:
1) usytuowania w pobli¿u tych obiektów punktów
sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych
do spo¿ycia wy³¹cznie poza miejscem sprzeda¿y.
2) sprzeda¿y napojów alkoholowych i piwa okrelonych w § 2 ust. 2 pkt 4.
3. Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych z wy³¹czeniem piwa przeznaczonych do spo¿ycia na miejscu musz¹ byæ usytuowane w budynkach o charakterze sta³ym i posiadaæ odpowiednie zaplecze sanitarne, socjalne i magazynowe.
Ogródki piwne powinny spe³niaæ wymogi opisane w
§ 2, ust. 2, pkt 4.
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4. Punkty sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y powinny
byæ usytuowane w obiektach o charakterze sta³ym.
§5
Prowadz¹cy punkt sprzeda¿y napojów alkoholowych
zobowi¹zany jest do umieszczenia w widocznym miejscu zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu z podaniem rodzaju
alkoholu na jaki uzyska³ zezwolenie.
§6
Organ zezwalaj¹cy, lub na podstawie jego upowa¿nienia stra¿ gminna lub cz³onkowie gminnej komisji rozwi¹zywania problemów alkoholowych dokonuj¹ kontroli
przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia.
§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy w Bobowie.
§8
Traci moc uchwa³a Nr XXIII/2/97 Rady Gminy w Bobowie z dnia 20 marca 1997 r. r. w sprawie zasad miejsc
sprzeda¿y napojów alkoholowych oraz warunków ich
sprzeda¿y na terenie Gminy Bobowo.
Traci moc § 2 uchwa³y Nr XXVI/15/02 Rady Gminy
w Bobowie z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu
detalicznego, zak³adów gastronomicznych i zak³adów
us³ugowych dla ludnoci.
Uchwa³y trac¹ moc z dat¹ wejcia w ¿ycie niniejszej
uchwa³y.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Witka

1615
UCHWA£A Nr IV/25/02
Rady Gminy w Bobowie
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia
poza miejscem sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y, na
terenie gminy Bobowo.
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 149 poz. 1231
i Nr 167, poz. 1372) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 i art. 41
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 oraz Nr 153, poz. 1271)
Rada Gminy Bobowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Liczbê punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych
powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscami sprzeda¿y ustala siê
na 15 a w miejscu sprzeda¿y 3.
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§7

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc:
 uchwa³a Nr XII/3/97 Rady Gminy w Bobowie z dnia
20 marca 1997 r. w sprawie okrelenia liczby punktów
sprzeda¿y napojów alkoholowych,
 uchwa³a Nr VI/21/99 Rady Gminy w Bobowie z dnia
28 kwietnia 1999 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XXII/3/97
Rady Gminy w Bobowie z dnia 20 marca 1997 r. w sprawie okrelenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
F. Witka

Ustala siê wysokoæ dotacji dla instytucji kultury, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6*.
§8
Ustala siê wysokoæ dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7*.
§9
Ustala siê wykaz dotacji przedmiotowych na realizacjê
zadania  ¯³obek, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8*.
§ 10
Ustala siê plan przychodów i wydatków gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki wodnej, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9*.
§ 11
Ustala siê dochody i wydatki z realizacja zadañ z zakresu administracji rz¹dowej zgodnie z za³¹cznikiem Nr 10*.
§ 12

1616
UCHWA£A Nr IV/38/2002
Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984), art. 124, art. 128 ust. 2 z dnia 26 listopada 1998
r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón.
zm.) uchwa³y Nr XII/103/99 Rady Miejskiej w Bytowie
z dnia 15 padziernika 1999 r. w sprawie procedury
uchwalania bud¿etu gminy oraz szczegó³owoci materia³ów informacyjnych towarzysz¹cych projektowi uchwalania bud¿etu uchwala siê, co nastêpuje:

Dochody bud¿etu z tytu³u wydanych zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych ustala siê na kwotê 276.000 z³,
a wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
ustala siê na kwotê 276.000 z³.
§ 13
Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta Bytów do:
1) udzielania po¿yczek i porêczeñ w roku bud¿etowym
do wysokoci  500.000 z³,
2) zaci¹gania krótkoterminowych po¿yczek i kredytów na
pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku deficytu bud¿etu miasta do kwoty  1.300.000 z³,
3) zaci¹ganie zobowi¹zañ w roku bud¿etowym do kwoty
 1.300.000 z³.
§ 14

Ustala siê dochody bud¿etu gminy w wysokoci 
30.620.660 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1*.

Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta do dokonywania
zmian w bud¿ecie miasta polegaj¹cych na przeniesieniu
wydatków pomiêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach
dzia³u.

§2

§ 15

Ustala siê wydatki bud¿etu gminy w wysokoci 
34.685.360 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2*.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Bytów.

§3

§ 16

Ustala siê deficyt bud¿etu w wysokoci  4.064.700 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3* .

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r. i
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§1

§4
Ustala siê rezerwê ogóln¹ w wysokoci  30.000 z³.
§5
Ustala siê wydatki wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4 i 4a*.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
K. Kerlin

§6
Ustala siê plan przychodów i wydatków zak³adów bud¿etowych, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5*.
* Za³¹czników Nr 1-5 nie publikuje siê.

* Za³¹czników Nr 6-9 nie publikuje siê.
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1617
UCHWA£A Nr XXXIX/243/2002
Rady Powiatu Bytowskiego
z dnia 3 padziernika 2002 r.
w sprawie wprowadzenia op³at za usuwanie i parkowanie usuniêtych pojazdów na terenie Powiatu Bytomskiego.
Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1592 z pón. zm.) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98
poz. 602 z pón. zm.) Rada Powiatu uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê op³aty za usuniêcie pojazdu z drogi, przez
jednostkê wyznaczon¹ przez Starostê Bytowskiego na
koszt w³aciciela pojazdu w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) w obrêbie Gminy Miastko i Trzebielino  80,00 z³,
2) w obrêbie pozosta³ych gmin Powiatu Bytowskiego
 za usuniêcie pojazdu o dopuszczalnej masie ca³kowitej poni¿ej 3,5 tony  70,00 z³.
 za usuniêcie pojazdu o dopuszczalnej masie ca³kowitej powy¿ej 3,5 tony  120,00 z³.
§2
Ustala siê op³aty za transport usuniêtego pojazdu z drogi przez jednostkê wyznaczon¹ przez Starostê Bytowskiego, na koszt w³aciciela pojazdu w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) w obrêbie Gminy Miastko i Trzebielino:
 za dojazd do miejsca usuniêcia  3,00 z³/km,
 za transport pojazdu na parking strze¿ony  3,50
z³/km,
2) w obrêbie pozosta³ych gmin Powiatu Bytowskiego:
 za dojazd do miejsca usuniêcia  2,00 z³/km,
 za transport pojazdu na parking strze¿ony  2,50 z³/km.
§3
Ustala siê op³aty za parkowanie pojazdów usuniêtych
z drogi na wyznaczonym przez Starostê Bytowskiego
parkingu strze¿onym, na koszt w³aciciela pojazdu w nastêpuj¹cej wysokoci:
1. W obrêbie Gminy Miastko i Trzebielino
1) od pojazdu o dopuszczalnej masie ca³kowitej poni¿ej 3,5 tony  9,00 z³ za dobê,
2) od pojazdu o dopuszczalnej masie ca³kowitej powy¿ej 3,5 tony  30,00 z³ za dobê.
2. W obrêbie pozosta³ych gmin Powiatu Bytowskiego
1) od pojazdu o dopuszczalnej masie ca³kowitej poni¿ej 3,5 tony  6,10 z³ za dobê,
2) od pojazdu o dopuszczalnej masie ca³kowitej powy¿ej 3,5 tony  15,00 z³ za dobê.
§4
1. Doba parkowania liczona jest od godziny umieszczenia pojazdu na parkingu strze¿onym do godziny wydania pojazdu  wg nastêpuj¹cych zasad:
 pierwsza doba liczona jest jako 24 godziny, bez
wzglêdu na iloæ godzin pozostawienia w tym czasie pojazdu na parkingu,
 pól doby liczone jest jako czas pozostawienia pojazdu na parkingu po pierwszej dobie przez czas do
12 godzin,
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 nastêpna doba liczona jest jako czas pozostawienia
pojazdu na parkingu po pierwszej (i nastêpnych)
dobie przez czas od 12 do 24 godzin.
2. Op³ata za pó³ doby parkowania wynosi 50% stawek
okrelonych w § 3.
§5
Op³aty ustalone w § 1 i 2 uchwa³y obni¿a siê do 50%
dla pojazdów jednoladowych.
§6
Wysokoæ op³at ustalonych niniejsz¹ uchwa³¹ podane
s¹ w kwotach brutto uwzglêdniaj¹cych podatek VAT.
§7
Uchwa³a podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo
podjêty oraz w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Bytowskiego.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podpisania.
Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu Bytowskiego
M. Bachórz

1618
UCHWA£A Nr II/19/2002
Rady Gminy w Choczewie
z dnia 6 grudnia 2002 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Gminnego
Orodka Zdrowia w Choczewie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) art. 39 ust. 3 ustawy z dnia
30 sierpnia 1991 r. o zak³adach opieki zdrowotnej (Dz. U.
Nr 91 poz. 408 z pón. zm.) rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2000 r. (Dz. U.Nr 30 poz. 379/oraz
uchwa³y Nr VI/51/99 Rady Gminy w Choczewie z dnia
1 czerwca 1999 r.w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Choczewie oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og³aszaniu aktów prawa miejscowego (Dz. U.
Nr 62, poz. 718 z pón.zm.) uchwala, co nastêpuje:
§1
Rada Gminy w Choczewie zatwierdza zmianê Statutu
Gminnego Orodka Zdrowia w Choczewie dokonan¹
uchwa³¹ Rady Spo³ecznej Gminnego Orodka Zdrowia
w Choczewie Nr 3/2002 z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Orodka Zdrowia w Choczewie Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
H. Domaros
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr II/19/2002
Rady Gminy w Choczewie
z dnia 6 grudnia 2002 r.
UCHWA£A Nr 3/2002
Rady Spo³ecznej Gminnego Orodka Zdrowia
w Choczewie
z dnia 25 listopada 2002 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Orodka Zdrowia
w Choczewie Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13, ust. 4, art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. p zak³adach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z pón.zm.) Rozporz¹dzenia
Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2000 r, (Dz. U. Nr 30,
poz. 379) oraz § 6 pkt 8 Regulaminu Pracy Rady Spo³ecznej Gminnego Orodka Zdrowia w Choczewie zatwierdzonego przez Radê Gminy w Choczewie uchwa³¹ Nr VI52/99 uchwala siê, co nastêpuje:
§1
W Statucie Gminnego Orodka Zdrowia w Choczewie
 Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej § 14 otrzymuje brzmienie:
1. W sk³ad Orodka wchodz¹:
a. Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
b. Gabinet pielêgniarki rodowiskowej.
c. Gabinet po³o¿nej rodowiskowej.
d. Gabinet medycyny szkolnej.
e. Poradnia ginekologiczno  po³o¿nicza.
f. Poradnia rehabilitacji.
g. Poradnia kardiologiczna.
h. Poradnia neurologiczna.
i. Poradnia pulmonologiczna dla doros³ych.
j. Poradnia pulmonologiczna dla dzieci.
k. Poradnia reumatologiczna.
l. Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej.
m. Poradnia otolaryngologiczna.
n. Poradnia urologiczna.
o. Poradnia promocji zdrowia.
p. Poradnia stomatologiczna.
§2
Uchwalone zmiany wymagaj¹ zatwierdzenia Rady
Gminy w Choczewie.
Przewodnicz¹cy
Rady Spo³ecznej
Gminnego Orodka Zdrowia
w Choczewie
J. Micha³owski

1619
UCHWA£A Nr III/24/2002
Rady Powiatu w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2002 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XXX/203/2001 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie
ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych,
w tym lokali mieszkalnych, których najem jest zwi¹za-

ny ze stosunkiem pracy, wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Powiatu Chojnickiego.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592 ze zm.) art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71 poz. 733) Rada Powiatu uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê zmiany w Uchwale Nr XXX/203/2001
Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, w tym lokali mieszkalnych, których najem jest
zwi¹zany ze stosunkiem pracy, wchodz¹cych w sk³ad
mieszkaniowego zasobu Powiatu Chojnickiego w ten sposób, ¿e:
1) w § 3 pkt 2 skrela siê podpunkt a,
2) w § 6 dodaje siê punkt 6/w brzmieniu:
Nie stosuje siê kryteriów wymienionych w § 1, § 2,
§ 3, § 4 w przypadku:
a) nag³ych zdarzeñ losowych zagra¿aj¹cych ¿yciu
i bezpieczeñstwu mieszkañców,
b) gdy wymaga tego wa¿ny interes Powiatu Chojnickiego.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia.
Przewodnicz¹ca Rady
R. Szymañska

1620
UCHWA£A Nr V/24/03
Rady Gminy Rzeczenica
z dnia 31 marca 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rzeczenica.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806), Rada Gminy uchwala:
STATUT GMINY RZECZENICA
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Uchwa³a okrela:
1) ustrój Gminy,
2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udzia³u przewodnicz¹cych tych jednostek w pracach rady gminy,
3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Gminy,
komisji Rady Gminy,

 4161 

Poz. 1620

4) zasady dzia³ania klubów radnych Rady Gminy,
5) tryb pracy Wójta,
6) zasady: dostêpu obywateli do dokumentów Rady
Gminy, jej komisji i Wójta oraz korzystania z nich.
§2
Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ gminê Rzeczenica,
2) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Rzeczenica,
3) Urzêdzie  nale¿y przez to rozumieæ Urz¹d Gminy w
Rzeczenicy,
4) komisji  nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Gminy Rzeczenica,
5) Komisji Rewizyjnej  nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Gminy Rzeczenica,
6) Wójcie  nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Rzeczenica,
7) Statucie  nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Rzeczenica.
Rozdzia³ II
Gmina
§3
1. Gmina Rzeczenica jest posiadaj¹c¹ osobowoæ prawn¹ podstawow¹ jednostk¹ lokalnego samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji ¿ycia publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym,
stanowi¹ gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udzia³ w referendum oraz poprzez swe organy.
§4
1. Gmina po³o¿ona jest w powiecie cz³uchowskim, w województwie pomorskim i obejmuje obszar 274,9 km2.
2. Granice terytorialne Gminy okrela mapa, stanowi¹ca
za³¹cznik nr 1* do Statutu.
3. W Gminie mog¹ byæ tworzone so³ectwa bêd¹ce jednostkami pomocniczymi.
4. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.
§5
1. W celu wykonywania swych zadañ Gmina tworzy jednostki organizacyjne.
2. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych
§6
Gmina wykonuje swoje zadania poprzez:
1) dzia³alnoæ swych organów,
2) dzia³alnoæ organów jednostek pomocniczych
3) gminne jednostki organizacyjne
§7
Siedzib¹ organów Gminy jest wie Rzeczenica.
§8
1. Osobie szczególnie zas³u¿onej dla Gminy, Rada mo¿e
przyznaæ odznakê Zas³u¿ony dla Gminy Rzeczenica.

* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
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2. Tryb przyznawania odznaki, o której mowa w ust. 1
okrela Rada w odrêbnej uchwale.
Rozdzia³ III
Jednostki pomocnicze Gminy
§9
1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale oraz zniesieniu jednostki pomocniczej Gminy, a tak¿e zmianie jej granic
rozstrzyga Rada w drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem
nastêpuj¹cych zasad:
1) Inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub
zniesienia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma
obejmowaæ, albo organy Gminy,
2) Utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostaæ poprzedzone
konsultacjami, których tryb okrela Rada odrêbn¹
uchwa³¹,
3) Projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Wójt
w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
4) Przebieg granic jednostek pomocniczych powinien
 w miarê mo¿liwoci  uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi
spo³eczne.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê odpowiednio ust. 1.
§ 10
Gmina podzielona jest na so³ectwa.
Podzia³ gminy na so³ectwa okrela za³¹cznik nr 2 do
Statutu.
§ 11
Uchwa³y, o jakich mowa w § 9 pkt 2 powinny okrelaæ
w szczególnoci:
1) obszar,
2) granice,
3) siedzibê w³adz,
4) nazwê jednostki pomocniczej.
§ 12
Organizacjê i zakres dzia³ania so³ectw, w tym tryb i zasady wyboru so³tysów, cz³onków rad so³eckich oraz sposób zwo³ywania i obradowania zebrañ wiejskich okrela
Rada w odrêbnych statutach.
§ 13
Jednostki pomocnicze prowadz¹ gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.
§ 14
1. Kontrolê gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada informacje w tym zakresie Wójtowi.
2. Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów
Gminy na zasadach okrelonych w statutach tych jednostek.
§ 15
Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest umo¿liwiæ
uczestnictwo w sesjach Rady przewodnicz¹cemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

Dziennik Urzêdowy
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Rozdzia³ IV
Organizacja i tryb pracy Rady Gminy
§ 16
1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w Gminie.
2. Wybrani w g³osowaniu powszechnym przedstawiciele wspólnoty w liczbie 15 radnych tworz¹ Radê Gminy,
która swoim zasiêgiem obejmuje terytorium gminy.
§ 17
1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje oraz
przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwa³y
Rady.
2. Rada mo¿e, w drodze odrêbnej uchwa³y upowa¿niæ
Przewodnicz¹cego Rady  w ca³oci b¹d w czêci 
do podejmowania czynnoci z zakresu stosunku pracy
Wójta.
3. Wójt i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady, której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
§ 18
Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:
1) Przewodnicz¹cy,
2) Jeden Wiceprzewodnicz¹cy,
3) Komisja Rewizyjna,
4) inne komisje sta³e, wymienione w Statucie,
5) dorane komisje do okrelonych zadañ.
§ 19
Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Komisja Rewizyjna,
2) Komisja ds. Zdrowia, Owiaty, Kultury i Spraw Socjalnych,
3) Komisja Bud¿etowa,
4) Komisja Rozwoju Gospodarczego.
§ 20
1. Komisje Rady dzia³aj¹ w sk³adach nie wiêcej ni¿ 5 osób.
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem jednej sta³ej komisji.
3. W posiedzeniach komisji mog¹ uczestniczyæ przewodnicz¹cy organów jednostek pomocniczych. Mog¹
oni zabieraæ g³os w dyskusji i sk³adaæ wnioski bez prawa udzia³u w g³osowaniu.
4. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dorane komisje do wykonywania okrelonych zadañ, okrelaj¹c ich sk³ad i zakres dzia³ania.
§ 21
1. Rada wybiera ze swojego grona Przewodnicz¹cego
i jednego Wiceprzewodnicz¹cego.
2. Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego
dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
3. Czynnoci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji obejmuj¹:
a) okrelenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji
nowo wybranej rady,
b) przygotowanie projektu porz¹dku obrad,
c) dokonanie otwarcia sesji,
d) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu
wiekiem sporód radnych obecnych na sesji.
4. Projekt porz¹dku obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt b
powinien obejmowaæ sprawozdanie Wójta poprzedniej
kadencji o stanie Gminy.

§ 22
1. Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególnoci:
1) przygotowuje i zwo³uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) czuwa nad przebiegiem sesji,
4) kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
5) podpisuje uchwa³y Rady,
6) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych
do wykonywania przez radnych ich mandatu.
2. Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy Rady koordynuj¹ z ramienia Rady prace komisji Rady.
3. Podzia³u zadañ w zakresie, o jakim mowa w ust 1 i 2
dokonuje Przewodnicz¹cy Rady.
§ 23
W przypadku odwo³ania z funkcji, b¹d wyganiêcia
mandatu przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego
Rady przed up³ywem kadencji, Rada na swej najbli¿szej
sesji dokona wyboru na wakuj¹ce stanowiska.
§ 24
Rada mo¿e odbywaæ sesje uroczyste dla nadawania
uroczystego charakteru obchodu wi¹t i rocznic wa¿nych
w historii Polski lub wa¿nych wydarzeñ w ¿yciu publicznym Gminy.
§ 25
1. Rada dzia³a zgodnie z rocznym planem pracy, uchwalonym na ostatniej sesji w roku poprzedzaj¹cym rok
objêty planem.
2. Rada mo¿e na bie¿¹co dokonywaæ zmian i uzupe³nieñ
w planie pracy.
§ 26
Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzêdu, zatrudniony na stanowisku d.s. obs³ugi Rady.
Rozdzia³ V
Tryb pracy Rady
1. Sesje
§ 27
1. Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze
uchwa³ sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okrelone w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych
ustawach, a tak¿e w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
2. Rada zajmuje merytoryczne stanowisko w sprawach
zwi¹zanych z realizacj¹ kompetencji stanowi¹cych
i kontrolnych, w formie uchwa³.
3. Oprócz uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje  zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê do
okrelonego postêpowania,
3) owiadczenia  zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej sprawie,
4) apele  zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania
adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcia inicjatywy czy zadania,
5) opinie  zawieraj¹ce owiadczenia wiedzy oraz oceny.
4. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ, apeli i opinii
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ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zg³aszania inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania
uchwa³.
§ 28
1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwoci¹ potrzebn¹ do wykonania zadañ Rady, nie rzadziej jednak
ni¿ raz na kwarta³.
2. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje przewidziane w planie
pracy Rady.
3. Sesjami zwyczajnymi s¹ tak¿e sesje nie przewidziane
w planie, ale zwo³ane w zwyk³ym trybie.
4. Sesje nadzwyczajne s¹ zwo³ywane w przypadkach
przewidzianych w ustawie.
2. Przygotowanie sesji
§ 29
1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
a) ustalenie projektu porz¹dku obrad,
b) ustalenie czasu i miejsca obrad,
c) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w
tym zaopiniowanych pod wzglêdem formalno-prawnym projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych punktów projektowanego porz¹dku obrad.
3. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych powiadamia siê radnych najpóniej na 7 dni
przed terminem obrad, za pomoc¹ listów lub w inny
skuteczny sposób.
4. W zawiadomieniu o sesji nale¿y podaæ projekt porz¹dku obrad oraz za³¹czyæ projekty uchwa³ i inne niezbêdne materia³y zwi¹zane z porz¹dkiem obrad.
5. Zawiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji
powiêconej uchwaleniu bud¿etu i sprawozdania z
wykonania bud¿etu przesy³a siê radnym najpóniej na
14 dni przed sesj¹.
6. W razie niedotrzymania terminów, o których mowa w
pkt 3, 4 i 5 Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu
sesji i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek o
odroczeniu sesji mo¿e byæ zg³oszony przez radnego
tylko na pocz¹tku obrad, przed przyst¹pieniem do
uchwalenia porz¹dku obrad.
7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady podaje siê do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty. Pod pojêciem sposób zwyczajowo przyjêty rozumie siê: wywieszenie zawiadomieñ na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu, na tablicach og³oszeñ i s³upach og³oszeniowych na wsiach.
8. Terminy, o jakich mowa w ust. 3 i 5 rozpoczynaj¹ bieg
od dnia nastêpnego po dorêczeniu powiadomieñ i nie
obejmuj¹ dnia odbywania sesji.
§ 30
1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiêgniêciu opinii Wójta ustala listê osób zaproszonych na sesjê.
2. W sesjach Rady uczestnicz¹  z g³osem doradczym 
Wójt oraz Zastêpca Wójta, Sekretarz i Skarbnik Gminy.
3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych kontroli Rady oraz radca prawny.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§ 31

Wójt zobowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej pomocy
technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu
sesji.
3. Obrady
§ 32
Sesje Rady s¹ jawne, o ile w trybie odrêbnych przepisów ustawowych nie wy³¹czono jawnoci.
Jawnoæ sesji oznacza, ¿e podczas obrad na sali mo¿e
byæ obecna publicznoæ, która zajmuje wyznaczone w tym
celu miejsca.
§ 33
1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodnicz¹cego obrad b¹d radnego,
Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2
Rada mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu
na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³aciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich
zakoñczeniem, odnotowuje siê w protokole.
§ 34
1. Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach ustalanych w planie pracy Rady lub w terminach okrelonych przez Przewodnicz¹cego Rady w porozumieniu z
Wójtem.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych,
o których mowa w § 28 ust. 4.
§ 35
1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecnoci, co
najmniej po³owy swego ustawowego sk³adu.
2. Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba
radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia
Rady spadnie poni¿ej po³owy sk³adu; jednak¿e Rada
nie mo¿e wówczas podejmowaæ uchwa³.
§ 36
1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy
Rady.
2. Rada na wniosek Przewodnicz¹cego Rady mo¿e powo³aæ sporód radnych Sekretarza obrad i powierzyæ
mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zg³oszonych wniosków, obliczanie wyników g³osowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych
czynnoci o podobnym charakterze.
§ 37
1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram...sesjê Rady
Gminy Rzeczenica.
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad; w
przypadku braku quorum stosuje siê odpowiednio
przepis § 35 ust 1.
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§ 38
1. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia pytanie
o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku
obrad.
2. Z wnioskiem o uzupe³nienie b¹d zmianê w projekcie
porz¹dku obrad mo¿e wyst¹piæ radny, a tak¿e Wójt.
§ 39
Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) informacje Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzysesyjnym,
3) sprawozdanie z dzia³alnoci Wójta w okresie miêdzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,
4) rozpatrzenie projektów uchwa³ i podjêcie uchwa³ lub
zajêcie stanowiska,
5) interpelacje i zapytania radnych,
6) odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich
sesjach,
7) wolne wnioski i informacje.

problemów Gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji
o konkretnym stanie faktycznym.
3. Zapytania formu³owane mog¹ byæ na pimie na rêce
Przewodnicz¹cego Rady lub ustnie, w trakcie sesji
Rady.
4. Jeli bezporednia odpowied na zapytanie nie jest
mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni.
§ 43

1. Sprawozdanie, o jakim mowa w § 39 pkt 3 sk³ada Wójt
lub upowa¿niona przez niego osoba.
2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.

1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusje nad
ka¿dym z punktów.
2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ, a w uzasadnionych przypadkach mo¿e
tak¿e udzieliæ g³osu poza kolejnoci¹.
3. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia
Przewodnicz¹cego Rady.
4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.
5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie
bêd¹cej radnym.
6. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e w ka¿dej chwili udzieliæ
g³osu radcy prawnemu, b¹d Sekretarzowi Gminy w
celu uzyskania informacji prawnej dotycz¹cej omawianej sprawy.

§ 41

§ 44

1. Na ka¿dej sesji  z wyj¹tkiem sesji uroczystych  radni
mog¹ zg³aszaæ interpelacje i zapytania.
2. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Wójta.
3. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
4. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce zeñ pytania.
5. Interpelacje sk³ada siê w formie ustnej lub pisemnej
na rêce Przewodnicz¹cego Rady, który niezw³ocznie
przekazuje je Wójtowi.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania ustne udziela
Wójt lub osoba upowa¿nione do tego przez Wójta na
bie¿¹cej lub nastêpnej sesji. W przypadku niemo¿liwoci udzielenia natychmiastowej odpowiedzi, wyjanienie powinno byæ udzielone pisemnie w terminie dwutygodniowym. Radny mo¿e ¿¹daæ, by odpowied by³a
przedmiotem obrad sesji.
7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady o nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.
8. Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych
interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbli¿szej
sesji Rady, w ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.

1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ
radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ, a
w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ
mówcê do rzeczy.
3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy
Rady przywo³uje radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku mo¿e odebraæ mu g³os,
nakazuj¹c odnotowanie tego faktu w protokóle.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publicznoci.
5. Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci, które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniem zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.

§ 42

§ 46

§ 40

1. W porz¹dku obrad ka¿dej sesji  z wyj¹tkiem uroczystych  przewiduje siê równie¿ wolne wnioski i zapytania sk³adane przez mieszkañców gminy. Przez wolne
wnioski nale¿y rozumieæ: uwagi, spostrze¿enia, propozycje, pomys³y dotycz¹ce funkcjonowania gminy
i stanowi¹ce ofertê zg³aszaj¹cego do wykorzystania
przez Urz¹d i organy samorz¹du.
2. Zapytania sk³ada siê równie¿ w sprawach aktualnych

§ 45
Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje
do protokó³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o
tym Radê.
1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹
w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególnoci dotycz¹cych:
 stwierdzenia quorum,
 zmiany porz¹dku obrad,
 ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
 zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
 zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
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 zarz¹dzenia przerwy,
 odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
 przeliczenia g³osów,
 przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod
dyskusjê, po czym poddaje sprawê pod g³osowanie.
§ 47
1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoci zainteresowanego. Rada mo¿e jednak postanowiæ inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecnoci zainteresowanego na sesji.
§ 48
1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy Rady
zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê
w celu umo¿liwienia w³aciwej Komisji lub Wójtowi
ustosunkowania siê do zg³oszonych w czasie debaty
wniosków, a jeli zaistnieje taka koniecznoæ  przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna procedurê g³osowania.
3. Po rozpoczêciu procedury g³osowania, do momentu
zarz¹dzenia g³osowania, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
udzieliæ radnym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.
§ 49
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy Rady
koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê Zamykam
sesjê Rady
.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
§ 50
1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjêcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ
tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wczeniej, ni¿ na nastêpnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do
oczywistych omy³ek.
§ 51
Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie
ogólne przepisy porz¹dkowe w³aciwe dla miejsca, w
którym sesja siê odbywa.
§ 52
Pracownik Urzêdu Gminy do spraw obs³ugi Rady Gminy, sporz¹dza z ka¿dej sesji protokó³.
§ 53
1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej przebieg.
2. Protokó³ z sesji powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej
rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery
uchwa³, imiê i nazwisko przewodnicz¹cego obrad
i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
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3) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
4) odnotowanie przyjêcia protokó³u z poprzedniej sesji,
5) ustalony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ albo
ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿
uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów
zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
7) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby g³osów: za, przeciw i wstrzymuj¹cych siê  oraz g³osów niewa¿nych,
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego do treci uchwa³y,
9) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
§ 54
1. W trakcie obrad lub nie póniej ni¿ na najbli¿szej sesji
radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do protokó³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy Rady po wys³uchaniu protokolanta.
3. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzglêdniony, wnioskodawca mo¿e wnieæ sprzeciw do Rady.
4. Rada przyjmuje protokó³ z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.
§ 55
1. Protoko³y numeruje siê kolejnymi cyframi arabskimi
odpowiadaj¹cymi numerowi sesji w danej kadencji
i oznaczeniem roku kalendarzowego.
2. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych oraz
odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych
przez Radê uchwa³, z³o¿one na pimie wnioski nie wyg³oszone przez radnych, usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na
rêce Przewodnicz¹cego Rady.
3. Uchwa³y Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Wójtowi najpóniej w ci¹gu 7 dni od dnia zakoñczenia sesji.
4. Wyci¹gi z protokó³u sesji oraz uchwa³y Przewodnicz¹cy Rady przekazuje tym jednostkom organizacyjnym,
które s¹ zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ, z dokumentów tych wynikaj¹cych.
§ 56
Protokó³ z sesji jest do wgl¹du na stanowisku ds. Obs³ugi Rady Gminy.
4. Uchwa³y
§ 57
1. Uchwa³y, o jakich mowa w § 27 ust. 1 s¹ sporz¹dzone
w formie odrêbnych dokumentów.
2. Deklaracje, owiadczenia, apele i opinie, o jakich mowa
w § 27 ust. 3 mog¹ byæ sporz¹dzane w formie odrêbnych dokumentów.
§ 58
1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy z radnych,
komisje Rady oraz Wójt, chyba, ¿e przepisy prawa stanowi¹ inaczej.
2. Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:
a) tytu³ uchwa³y,
b) podstawê prawn¹,
c) postanowienia merytoryczne,
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d) w miarê potrzeby okrelenie ród³a sfinansowania
realizacji uchwa³y,
e) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y i z³o¿enie sprawozdania po jej wykonaniu,
f) ustalenie terminu wejcia w ¿ycie.
3. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane, co do ich zgodnoci z
prawem przez radcê prawnego prowadz¹cego obs³ugê prawn¹ Urzêdu Gminy.
§ 59
Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób zwiêz³y, syntetyczny. W projektach uchwa³ nale¿y unikaæ pos³ugiwania siê wyra¿eniami specjalistycznymi, zapo¿yczonymi z jêzyków obcych i neologizmami.
§ 60
1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady,
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.
§ 61
Uchwa³y numeruje siê uwzglêdniaj¹c numer sesji (cyframi rzymskimi), ³amanymi przez kolejny numer uchwa³y (cyframi arabskimi), ³amanymi przez dwie ostatnie cyfry roku.
§ 62
1. Wójt ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w rejestrze
uchwa³ i przechowuje je wraz z protoko³ami sesji Rady.
2. Urz¹d Gminy prowadzi zbiór przepisów gminnych dostêpny do powszechnego wgl¹du w jego siedzibie.
§ 63
Wójt przedstawia w³aciwej Regionalnej Izbie Obrachunkowej:
a) uchwa³ê bud¿etow¹,
b) uchwa³ê w sprawie absolutorium,
c) inne uchwa³y objête zakresem nadzoru Regionalnej
Izby Obrachunkowej.
5. Procedura g³osowania
§ 64
W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§ 65
1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodnicz¹cy obrad, przelicza oddane g³osy za, przeciw
i wstrzymuj¹ce siê, sumuje je i porównuje z list¹ radnych obecnych na sesji, wzglêdnie ze sk³adem lub ustawowym sk³adem Rady, nakazuje odnotowanie wyników g³osowania w protokole sesji.
3. Do przeliczenia g³osów Przewodnicz¹cy obrad mo¿e
wyznaczyæ radnych.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.
§ 66
1. G³osowanie tajne stosuje siê w przypadkach okrelonych ustawowo.
2. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ kart
ostemplowanych pieczêci¹ Rady, a samo g³osowanie
przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wy³onionym sporód siebie przewodnicz¹cym.

3. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania i przeprowadza je,
wyczytuj¹c kolejno radnych z listy obecnoci.
4. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji. Na kartach umieszcza siê krótkie
i precyzyjnie sformu³owane pytanie dotycz¹ce rozstrzyganej kwestii.
5. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.
6. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.
§ 67
1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wniosku pod
g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹
treæ wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by³a
przejrzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci, co do
intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoci przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, jeli mo¿e
to wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi
wnioskami. Ewentualny spór, co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy rozstrzyga przewodnicz¹cy
obrad.
3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie zamkniêcie listy kandydatów, a
nastêpnie zarz¹dza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pimie.
§ 68
1. Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y
w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków)  w pierwszej kolejnoci Rada g³osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y.
2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich kolejnoci, z tym, ¿e w pierwszej kolejnoci
przewodnicz¹cy obrad poddaje pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie lub odrzucenie rozstrzyga o
innych poprawkach.
3. W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne
poprawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê pod g³osowanie.
4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê
okrelon¹ w § 68 ust. 2.
5. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie ³¹cznie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.
6. Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostatniej kolejnoci za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zm.
wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu
uchwa³y.
7. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e odroczyæ g³osowanie, o
jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjêtych poprawek nie zachodzi
sprzecznoæ pomiêdzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.
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6. Komisje Rady
§ 69

1. Przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji sta³ych
i zakres zadañ komisji doranych okrela Rada w odrêbnych uchwa³ach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej
Rady.
§ 70
1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem pracy przed³o¿onym i zatwierdzonym przez Radê na pierwszej sesji danego roku.
2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
§ 71
1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami innych gmin lub jednostek samorz¹du terytorialnego, zw³aszcza s¹siaduj¹cych, a nadto z innymi podmiotami, jeli jest to uzasadnione przedmiotem ich dzia³alnoci.
3. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je
Wójtowi.
4. Przewodnicz¹cy lub Wiceprzewodnicz¹cy Rady koordynuj¹cy pracami jej komisji mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji.
§ 72
1. Pracami komisji kieruje jej przewodnicz¹cy, wybrany
przez cz³onków danej komisji.
2. Radny mo¿e byæ przewodnicz¹cym tylko jednej komisji sta³ej.
§ 73
1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach, w których dla ich
prawomocnoci winna uczestniczyæ, co najmniej po³owa jej sk³adu.
2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio
przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
3. Komisje dzia³aj¹ na posiedzeniach w oparciu o roczne
plany pracy.
4. Z posiedzenia komisji sporz¹dza siê protokó³ odzwierciedlaj¹cy przebieg obrad.
5. Tryb pracy Komisji Rewizyjnej uregulowany jest odrêbnymi zasadami okrelonymi w § 84  § 112.
§ 74
1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych, co najmniej raz do
roku przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
2. Przewodnicz¹cy komisji doranych sk³adaj¹ sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 po zakoñczeniu swoich
czynnoci.
7. Radni
§ 75
1. Radny reprezentuje wyborców i utrzymuje z nimi sta³¹
wiê.
2. Radni maj¹ obowi¹zek utrzymywania sta³ej wiêzi z wyborcami przez:
a) informowanie ich o stanie Gminy,
b) konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady,
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c) propagowanie zamierzeñ i dokonañ Rady,
d) informowanie ich o swojej dzia³alnoci w Radzie.
§ 76
1. Radny ma prawo inicjatywy uchwa³odawczej.
2. Radny przedk³ada projekt uchwa³y Przewodnicz¹cemu
Rady wskazuj¹c ród³a finansowania.
3. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych w celu reprezentowania pogl¹dów danej grupy spo³ecznej.
§ 77
1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj¹cego
radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy, Rada
mo¿e powo³aæ komisjê doran¹ do szczegó³owego
zbadania wszystkich okolicznoci sprawy.
2. Komisja przedk³ada swoje ustalenia i propozycje na
pimie Przewodnicz¹cemu Rady.
3. Przed podjêciem uchwa³y w przedmiocie wskazanym
w ust. 1 Rada powinna umo¿liwiæ radnemu z³o¿enie
wyjanieñ.
§ 78
1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
2. Radny w najkrótszym terminie od daty odbycia siê sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecnoæ, sk³adaj¹c stosowne pisemne lub ustne wyjanienia na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub
przewodnicz¹cego komisji.
§ 79
Podstawa do udzielenia radnemu przez pracodawcê
zwolnienia od pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3
ustawy o samorz¹dzie gminnym jest zawiadomienie, zaproszenie lub upowa¿nienie do wykonywania danych
prac, zawieraj¹ce okrelenie terminu i charakteru zajêæ,
podpisywane przez przewodnicz¹cego: Rady, Komisji lub
Wójta.
§ 80
Radni ponosz¹ przed Rad¹ i wyborcami odpowiedzialnoæ za udzia³ i wyniki swej pracy w Radzie.
§ 81
Gminna Komisja Wyborcza wystawia radnym dokument podpisany przez jej Przewodnicz¹cego, w którym
stwierdza pe³nienie funkcji radnego.
8. Wspólne sesje z radnymi
innych jednostek samorz¹du terytorialnego
§ 82
1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radami innych
jednostek samorz¹du terytorialnego, w szczególnoci
dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizuj¹ przewodnicz¹cy rad zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
przewodnicz¹cy lub upowa¿nieni wiceprzewodnicz¹cy zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
§ 83
1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie zainteresowane jednostki samorz¹du terytorialnego, chyba, ¿e

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1620

 4168 

radni uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem do obrad.
Rozdzia³ VI
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
§ 84
1. Komisja Rewizyjna jest sta³¹ Komisj¹ powo³an¹ przez
Radê w celu kontrolowania dzia³alnoci Wójta oraz
gminnych jednostek organizacyjnych, a tak¿e w celu
wykonywania innych zadañ zleconych przez Radê w
zakresie kontroli.
2. Celem dzia³añ kontrolnych jest dostarczenie Radzie
informacji niezbêdnych dla oceny dzia³alnoci Wójta,
gminnych jednostek organizacyjnych, zapobieganie
niekorzystnym zjawiskom w dzia³alnoci kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.
3. Komisja bada i ocenia na polecenie Rady, materia³y z
kontroli dzia³alnoci Wójta i jednostek organizacyjnych,
dokonywanych przez inne podmioty. Powy¿sze dotyczy tak¿e materia³ów z kontroli zewnêtrznych.
4. Komisja wydaje opinie w przypadkach i na zasadach
okrelonych w ustawach i niniejszym regulaminie.
§ 85
Komisja podlega Radzie Gminy i przedk³ada jej swój
plan pracy.
§ 86
1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹cego, oraz
dwóch cz³onków wybieranych zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci, co najmniej po³owy sk³adu Rady.
2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybieraj¹ cz³onkowie komisji sporód siebie.
3. Odwo³anie cz³onków komisji nastêpuje na zasadach
okrelonych w ust. 1.
4. W sk³ad Komisji nie mog¹ byæ powo³ani radni pe³ni¹cy funkcjê Przewodnicz¹cego Rady i Wiceprzewodnicz¹cego Rady.
5. Mandat cz³onka Komisji wygasa w przypadku wyganiêcia mandatu radnego, wyboru cz³onka komisji na
Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego Rady.
§ 87
Przewodnicz¹cy komisji organizuje jej pracê i prowadzi obrady.
§ 88
1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹czeniu
od udzia³u w jej pracach, gdyby by³o podejrzenie o ich
stronniczoæ lub interesownoæ.
2. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.
3. Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e odwo³aæ
siê na pimie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady  w
terminie 7 dni od daty powziêcia wiadomoci o tej
decyzji.

2. Zadania Kontrolne
§ 89
1. Komisja kontroluje dzia³alnoæ Wójta i jednostek organizacyjnych pod wzglêdem:
a) legalnoci,
b) gospodarnoci,
c) rzetelnoci,
d) celowoci, oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem
faktycznym.
2. Komisja kontroluj¹c dzia³alnoæ Wójta i jednostek organizacyjnych bada w szczególnoci gospodarkê finansow¹, w tym wykonanie bud¿etu Gminy.
§ 90
Komisja wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie
Rady w zakresie i formach wskazanych w uchwa³ach
Rady.
§ 91
Komisja przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje kontroli:
1. Kompleksowe  obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ
tego podmiotu.
2. Problemowe  obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub
zagadnienie z zakresu dzia³alnoci kontrolowanego
podmiotu, stanowi¹ce niewielki fragment w jego dzia³alnoci.
3. Sprawdzaj¹ce  podejmowane w celu ustalenia, czy
wyniki poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w
toku postêpowania jednostki.
§ 92
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radê.
2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objêtej planem, o jakim
mowa w ust. 1.
§ 93
1. Rada mo¿e nakazaæ Komisji nierozpoczynanie, przerwanie, rozszerzenie lub zawê¿enie kontroli i jej przedmiotu.
2. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 1 wykonywane
s¹ niezw³ocznie.
3. Kontrola mo¿e byæ podjêta po przerwie z zachowaniem
postêpowania okrelonego w § 100  § 103.
§ 94
Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿ 5
dni roboczych, a kontrole problemowe i sprawdzaj¹ca 
nie d³u¿ej ni¿ 3 dni robocze.
§ 95
1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób
umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³alnoci wed³ug kryteriów okrelonych
w § .89 ust. 1 Regulaminu.
2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów zebranych w toku postêpowania kontrolnego.
3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ wy-
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korzystane w szczególnoci: dokumenty, wyniki oglêdzin, zeznania wiadków, opinie bieg³ych oraz pisemne wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych.
3. Tryb kontroli
§ 96
1. Kontroli kompleksowych dokonuj¹ w imieniu Komisji
Rewizyjnej zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê, co najmniej z dwóch cz³onków Komisji.
2. Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce mog¹ byæ przeprowadzane przez dwóch cz³onków Komisji Rewizyjnej.
3. Kontrole przeprowadzane s¹ na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobê) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
4. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego podmiotu stosowne upowa¿nienie.
§ 97
1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia o pope³nieniu przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta, wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.
2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontroluj¹cy
zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 98
1. O zamiarze podjêcia czynnoci kontrolnych Przewodnicz¹cy Komisji powiadamia na pimie kierownika jednostki kontrolowanej z 7-dniowym wyprzedzeniem,
okrelaj¹c przedmiot, zakres i datê rozpoczêcia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
zapewniæ warunki i rodki dla prawid³owego przeprowadzenia kontroli.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególnoci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych
dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia
kontroli oraz umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu.
4. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi
wykonania czynnoci, o których mowa w ust. 2 i 3,
obowi¹zany jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce
osoby kontroluj¹cej pisemnego wyjanienia.
5. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych wyjanieñ, tak¿e w przypadkach innych, ni¿ okrelone w ust. 4.
§ 99
Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego
podmiotu.
4. Protoko³y kontroli
§ 100
1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli
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w terminie 7 dni od daty jej zakoñczenia  protokó³
pokontrolny obejmuj¹cy:
a) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
b) imiona i nazwiska kontroluj¹cego, (kontroluj¹cych),
c) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,
d) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹,
e) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
f) przebieg i wynik kontroli, a w szczególnoci wnioski wskazuj¹ce na stwierdzenie nieprawid³owoci w
dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte w protokole,
g) datê i miejsce podpisania protoko³u,
h) podpisy kontroluj¹cego (kontroluj¹cych) i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkê o odmowie podpisania protoko³u z podaniem przyczyn odmowy,
2. Protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski oraz
propozycje, co do sposobu usuniêcia nieprawid³owoci stwierdzonych w wyniku kontroli.
§ 101.
1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub czêci osób
kontroluj¹cych, osoby te zobowi¹zane s¹ do z³o¿enia
w terminie trzech dni od daty odmowy pisemnego wyjanienia jej przyczyny.
2. Wyjanienia, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê na
rêce Przewodnicz¹cego Komisji. Je¿eli podpisania protoko³u odmówi³ Przewodnicz¹cy Komisji, sk³ada on 
na zasadach wy¿ej podanych  wyjanienia na rêce
Przewodnicz¹cego Rady.
§ 102
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e ustosunkowaæ siê, co do treci i wyników kontroli w formie
wyst¹pienia.
2. Wyst¹pienie, o którym mowa w ust. 1 sk³ada siê w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protoko³u pokontrolnego do
podpisania na rêce Przewodnicz¹cego Rady.
§ 103
Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w czterech egzemplarzach, które  w terminie 3 dni od daty podpisania protoko³u  otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu oraz Wójt.
5. Zadania opiniodawcze
§ 104
Przewodnicz¹cy Komisji przedk³ada opiniê w sprawie
wykonania bud¿etu i wniosek w sprawie udzielenia lub
nie udzielenia Wójtowi absolutorium w terminie do
10 kwietnia roku nastêpnego po roku sprawozdawczym.
§ 105
1. Komisja opiniuje na pimie wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwo³ania Wójta w zwi¹zku
z nie udzieleniem absolutorium z wykonania bud¿etu
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Gminy i przedk³ada go na rêce Przewodnicz¹cego Rady
w terminie nie d³u¿szym ni¿ 14 dni od daty otrzymania
pisemnego wniosku w tej sprawie.
2. Komisja opiniuje na pimie wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwo³ania Wójta z przyczyny innej ni¿ nie udzielenie absolutorium Wójtowi
i przedk³ada je Przewodnicz¹cemu Rady w terminie nie
d³u¿szym ni¿ 14 dni od daty otrzymania pisemnego
wniosku w tej sprawie.
§ 106
Komisja wydaje tak¿e opinie w sprawach okrelonych
w uchwa³ach Rady.
6. Plan pracy i sprawozdania Komisji.
§ 107
1. Komisja przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy i kontroli na pierwszej sesji danego roku.
2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ, co najmniej:
a) terminy odbywania posiedzeñ,
b) terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane
kontroli kompleksowej.
3. Rada mo¿e zatwierdziæ jedynie czêæ planu pracy Komisji Rewizyjnej. Przyst¹pienie do wykonywania kontroli kompleksowych mo¿e nast¹piæ po zatwierdzeniu
planu pracy lub jego czêci.
§ 108
1. Komisja sk³ada Radzie  na ostatniej sesji w roku sprawozdanie ze swej dzia³alnoci w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
a) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
b) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoci wykrytych
w toku kontroli,
c) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê,
d) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych kontroli.
7. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§ 109
1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez
jej Przewodnicz¹cego, zgodnie ze swoim planem pracy oraz w miarê potrzeb.
2. Posiedzenia, które nie s¹ objête planem pracy Komisji
mog¹ byæ zwo³ane z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji, a tak¿e na pisemny wniosek:
a) Przewodnicz¹cego Rady,
b) nie mniej ni¿ 3 radnych,
c) nie mniej ni¿ 2 cz³onków Komisji.
3. Przewodnicz¹cy Rady oraz radni sk³adaj¹cy wniosek
w sprawie zwo³ania posiedzenia Komisji, zobowi¹zani
s¹ wskazaæ we wniosku przyczynê jego z³o¿enia.
4. Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zaprosiæ na posiedzenie:
a) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji,
b) osoby zaanga¿owane w charakterze bieg³ych lub
ekspertów.
5. Z posiedzenia Komisji nale¿y sporz¹dziæ protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich cz³onków
Komisji bior¹cych udzia³ w posiedzeniu.

8. Postanowienia koñcowe
§ 110
Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej prowadzi osoba
na stanowisku ds. Obs³ugi Rady.
§ 111
1. Komisja Rewizyjna mo¿e korzystaæ z porad, opinii i ekspertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹zanym z przedmiotem jej dzia³ania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych
rodków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania wyp³aty wynagrodzenia ze rodków publicznych,
Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawê na posiedzeniu Rady, celem podjêcia uchwa³y zobowi¹zuj¹cej osoby zarz¹dzaj¹ce mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.
§ 112
Komisja Rewizyjna mo¿e wystêpowaæ do organów
Gminy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli lub
inne organy kontroli.
Rozdzia³ VII
Zasady dzia³ania klubów radnych
§ 113
Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryteriów
przez siebie przyjêtych.
§ 114
1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w
nim udzia³u, przez co najmniej piêciu radnych.
2. Powstanie klubu musi zostaæ zg³oszone w ci¹gu siedmiu dni Przewodnicz¹cemu Rady.
3. W zg³oszeniu podaje siê:
1) nazwê klubu,
2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko Przewodnicz¹cego klubu.
4. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania Przewodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego
poinformowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§ 115
1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.
§ 116
1. Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.
2. Kluby mog¹ ulegaæ wczeniejszemu rozwi¹zaniu na
mocy uchwa³ ich cz³onków, podejmowanych bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ w obecnoci, co najmniej po³owy cz³onków klubu.
§ 117
Prace klubów organizuj¹ ich przewodnicz¹cy, wybierani przez cz³onków klubu.
§ 118
1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocz-
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nego przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmian regulaminów.
§ 119
1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia³ania Rady.
2. Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowisko na sesji
Rady wy³¹cznie przez swych przedstawicieli.
§ 120
Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Wójt zobowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbêdnym do ich funkcjonowania.
Rozdzia³ VIII
Tryb pracy Wójta
§ 121
Wójt wykonuje:
1) uchwa³y Rady,
2) jemu przypisane zadania i kompetencje,
3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie  na mocy
przepisów obowi¹zuj¹cego prawa  nale¿y do niego,
4) inne zadania okrelone ustawami i niniejszym Statutem.
§ 122
Wójt uczestniczy w sesjach Rady.
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§ 126

W³adze samorz¹dowe, jednostki organizacyjne oraz
inne osoby, na których zgodnie z ustaw¹ ci¹¿y obowi¹zek udostêpniania informacji publicznej, udostêpniaj¹
wszystkie informacje o instytucjach, procedurach, danych, maj¹tku publicznym z wy³¹czeniem informacji niejawnych w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych lub objêtych ochron¹ na podstawie innych
ustaw, tak¿e posiedzeñ i dokumentów o ile w trybie odrêbnych przepisów nie wy³¹czono jawnoci posiedzeñ lub
dokumentów.
§ 127
Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu  zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa oraz Statutem.
§ 128
1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji udostêpnia siê w komórce Urzêdu Gminy zajmuj¹cej siê obs³ug¹ Rady, w dniach pracy Urzêdu, w godzinach przyjmowania interesantów.
2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Wójta oraz Urzêdu udostêpniane s¹ w komórce Urzêdu zajmuj¹cej siê sprawami organizacyjnymi, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.
3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 s¹ równie¿ dostêpne w wewnêtrznej sieci informatycznej Urzêdu oraz powszechnie dostêpnych zbiorach danych.

§ 123

§ 129

Komisje Rady mog¹ zobowi¹zaæ Wójta do przybycia
na ich posiedzenie.

Realizacja uprawnieñ okrelonych w § 124 i 127 mo¿e
siê odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w asycie pracownika Urzêdu Gminy.

Rozdzia³ IX
Zasady dostêpu i korzystania
przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Wójta
§ 124
Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okrelone w
ustawach.
§ 125
1. Informacj¹ publiczn¹ jest informacja wytworzona przez
organy gminy, komisje Rady Gminy, a tak¿e osoby pracuj¹ce w Urzêdzie Gminy.
2. Prawo do korzystania z informacji publicznej realizowane jest przez zasadê jawnoci tej informacji i dostêpu do niej.
3. Dostêp do informacji publicznej obejmuje prawo do:
a) bezp³atnego uzyskania informacji w sposób i czasie
zapewniaj¹cym aktualn¹ wiedzê o stanie samorz¹du gminy, jednostek organizacyjnych gminy oraz ich
maj¹tku,
b) wgl¹du do dokumentów urzêdowych wynikaj¹cych
z wykonywania zadañ publicznych, w tym protoko³ów posiedzeñ organów gminy i komisji Rady Gminy,
c) kopiowania dokumentów, swobodnego zwielokrotnienia i rozpowszechniania,
d) dostêpu do posiedzeñ sesji Rady Gminy i posiedzeñ
jej komisji.
4. Dostêp do informacji w sprawach dotycz¹cych interesu strony w postêpowaniu administracyjnym reguluj¹
przepisy szczególne.

§ 130
Uprawnienia okrelone w § 124 i 125 nie znajduj¹ zastosowania:
1) w przypadku wy³¹czenia  na podstawie ustaw  jawnoci.
2) gdy informacje publiczne stanowi¹ prawem chronione tajemnice,
3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu
administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi
inaczej, ni¿ art. 73 Kodeksu postêpowania administracyjnego.
§ 131
1. Udostêpnianie informacji publicznej nastêpuje poprzez:
a) wyk³adanie lub wywieszanie informacji w pomieszczeniach ogólnodostêpnych i tablicach og³oszeñ w
budynku Urzêdu oraz so³ectw,
b) wgl¹du do protoko³ów z posiedzeñ organów gminy
i komisji Rady Gminy i na stanowisku ds. Obs³ugi
Rady,
c) przez zainstalowanie w pomieszczeniach ogólnodostêpnych urz¹dzeñ umo¿liwiaj¹cych zapoznanie siê
z informacj¹,
d) udostêpnianie na wniosek.
2. Udostêpnienie na wniosek nastêpuje niezw³ocznie w
formie i postaci zgodnej z wnioskiem, o ile dokument
w tym celu nie musi byæ odrêbnie przygotowany lub
rodki techniczne, którymi dysponuje jednostka nie
umo¿liwiaj¹ przekazania w taki sposób, o jaki wnioskowa³a osoba zainteresowana.
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3. Je¿eli dokument nie mo¿e byæ wydany niezw³ocznie w
formie i postaci, o której mowa w ust. 2 nale¿y podaæ
przyczynê i wskazaæ, w jakiej formie lub postaci mo¿e
byæ udostêpniony niezw³ocznie.
Rozdzia³ X
Postanowienia koñcowe
§ 132
Trac¹ moc uchwa³y:
 uchwa³a Nr XVII/98/96 Rady Gminy Rzeczenica z dnia
29 marca 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
og³oszonego w dzienniku Urzêdowym Województwa
S³upskiego Nr 16, poz. 59,
 uchwa³a Nr XI/84/99 Rady Gminy Rzeczenica z dnia
29 padziernika 1999 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Rzeczenica og³oszona w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego Nr 35, poz. 212,
 uchwa³a Nr XXVI/180/01 Rady Gminy Rzeczenica z dnia
31 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy
Rzeczenica og³oszona w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego Nr 103, poz. 2343,
 uchwa³a Nr XXXIV/232/02 rady Gminy Rzeczenica
z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany Statutu
Gminy Rzeczenica og³oszona w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego Nr 56, poz. 1343.
§ 133
1. Statut podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Zmiany w Statucie Gminy dokonuje siê w trybie okrelonym ustaw¹.
§ 134
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
M. Guza

1621
UCHWA£A Nr VII/55/2003
Rady Gminy w Ustce
z dnia 30 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 42 w obrêbie geodezyjnym Wytowno, w gminie Ustka.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806),
art. 8 ust. 1 i 2, art. 9, 10, 26, 28, 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
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;
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130,
poz. 1112),uchwa³y Nr V/37/2002 Rady Gminy w Ustce z
dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka,uchwa³y Nr V/49/2002 Rady Gminy

w Ustce z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustka na
wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy w Ustce uchwala:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
dzia³ki nr 42 w obrêbie geodezyjnym Wytowno, w Gminie Ustka, stanowi¹cy zmianê Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustka,
zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr IV/26/94 Rady Gminy
w Ustce z dnia 4 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego z 1994 r. Nr 38, poz. 210), zwany dalej w treci
Uchwa³y planem.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1
Plan obejmuje obszar dzia³ki nr 42 o powierzchni 15,46
ha, po³o¿onej w obrêbie geodezyjnym Wytowno, w Gminie Ustka.
§2
Ustalenia planu zawarte s¹ w treci Uchwa³y oraz na
rysunku pn. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 42 w obrêbie geodezyjnym Wytowno, wykonanym na mapie sytuacyjno-wysokociowej w skali 1: 1 000, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do
Uchwa³y.
§3
Na rysunku, o którym mowa w § 2 nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
granice opracowania planu,
linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
nieprzekraczalne linie zabudowy,
symbole cyfrowo-literowe terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi.
§4
Ilekroæ w uchwale mowa jest o:
1) linii rozgraniczaj¹cej  oznacza to liniê dziel¹c¹ tereny
o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania;
2) siedlisku rolniczym  jest to wydzielony teren pod zabudowê w obrêbie dzia³ki o funkcji rolnej, przeznaczony pod budynek mieszkalny i pod budynki gospodarcze niezbêdne dla prowadzenia gospodarstwa rolnego, oraz zwi¹zane z nimi drogi, place i chodniki,
3) nieprzekraczalnej linii zabudowy  oznacza to liniê, której nie mo¿e przekroczyæ ciana budynku  nie dotyczy ganków, werand, wykuszy;
4) wysokoci budynku  lub jego czêci, s³u¿¹c¹ do okrelania maksymalnego, pionowego wymiaru budynku,
liczy siê od poziomu tereny przy najni¿ej po³o¿onym
wejciu do budynku do górnej krawêdzi ciany zewnêtrznej, gzymsu lub attyki b¹d jako wymiar liczony
od poziomu terenu do najwy¿ej po³o¿onej krawêdzi
dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu po³aci dachowych,
5) nawozach naturalnych  oznacza to odchody zwierz¹t:
obornik i gnojówkê, przeznaczone do rolniczego wykorzystania.
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Rozdzia³ 2
Ustalenia szczegó³owe
dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi
§5
Ustala siê podzia³ obszaru planu na 2 tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczone symbolami cyfrowo  literowymi, w tym:
 teren trwa³ych u¿ytków zielonych, oznaczony symbolem RZ,
 teren upraw rolnych, z mo¿liwoci¹ utworzenia siedliska rolniczego, oznaczony symbolem RP.
1. Teren oznaczony symbolem 1 RZ  o powierzchni ok.
2,46 ha.
1.1.Funkcja: teren trwa³ych u¿ytków zielonych.
1.2.Zasady i warunki podzia³u terenu: teren nie mo¿e
byæ przedmiotem podzia³u.
1.3.Ustalenia w zakresie zagospodarowania i u¿ytkowania:
a) ustala siê rolnicze u¿ytkowanie terenu,
b) ustala siê zakaz zabudowy na terenie.
2. Teren oznaczony symbolem 2 RP  o powierzchni ok.
13,0 ha.
2.1.Funkcja: teren upraw rolnych.
2.2.Zasady i warunki podzia³u terenu: teren nie mo¿e
byæ przedmiotem podzia³u.
2.3.Ustalenia w zakresie zagospodarowania i u¿ytkowania:
a) ustala siê rolnicze u¿ytkowanie terenu,
b) dopuszcza siê wydzielenie siedliska rolniczego,
c) ustala siê maksymaln¹ powierzchniê siedliska na
2 500 m2,
d) wskazuje siê alternatywnie, dla lokalizacji siedliska, miejsca po³o¿one na niewielkich wyniesieniach terenu, przy liniach rozgraniczaj¹cych z
terenami dzia³ek: 71L i 53, jak na rysunku planu
(za³¹cznik nr 1),
e) ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg³oci 10,0 m i w odleg³oci 100,0 m od linii
rozgraniczaj¹cych z terenami dzia³ek: 71L i 53,
jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1),
f) ustala siê wysokoæ budynków mieszkalnych
i zagrodowych do 8,5 m,
g) dachy na budynkach dwuspadowe, stosowanie
w elewacjach naturalnych materia³ów wykoñczeniowych: ceg³a pe³na licowa, ok³adziny klinkierowe, kamieñ ciosany i ok³adziny kamienne,
drewno, tynki szlachetne, tynki bia³e z barwionym belkowaniem w formie cian ryglowych,
h) ustala siê obowi¹zek okrelenia geotechnicznych
warunków posadowienia projektowanych budynków,
i) ustala siê zakaz lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko,
mog¹cych wymagaæ sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na rodowisko oraz wymagaj¹cych
sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na rodowisko,
j) ustala siê dla hodowli zwierz¹t zakaz stosowania technologii bezcio³owej,
k) powstaj¹ce w gospodarstwie nawozy naturalne
w postaci p³ynnej nale¿y przechowywaæ wy³¹cznie w szczelnych zbiornikach, o pojemnoci
umo¿liwiaj¹cej gromadzenie co najmniej 4-mie-
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siêcznej produkcji tego nawozu i wykorzystywaæ
w gospodarstwie rolnym,
l) powstaj¹ce w gospodarstwie nawozy naturalne w
postaci sta³ej, do czasu ich wykorzystania, powinny byæ przechowywane w pomieszczeniach inwentarskich lub na nieprzepuszczalnych p³ytach, uniemo¿liwiaj¹cych sp³yw powierzchniowy i zabezpieczonych przed przenikaniem wycieku do gruntu
oraz posiadaj¹cych instalacjê odprowadzaj¹c¹ odciek do szczelnych zbiorników,
m) miejsce przechowywania nawozów naturalnych
i sztucznych nie mo¿e zagra¿aæ czystoci wód podziemnych, ze szczególnym uwzglêdnieniem indywidualnego ujêcia wody, przewidzianego dla zaopatrzenia gospodarstwa.
2.4.Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê z indywidualnych urz¹dzeñ
zaopatrzenia w wodê (ujêcia wody wraz z zestawem hydroforowym i uzdatniaj¹cym); prace wiertnicze przy budowie studni wykonaæ na podstawie
zatwierdzonego projektu prac geologicznych, a
wyniki z wykonanych prac i badañ przedstawiæ w
dokumentacji hydrogeologicznej zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych, zaopatrzenie w
wodê w warunkach specjalnych  z ujêcia wody w
Machowinku,
b) odprowadzenie cieków bytowych na przydomow¹ oczyszczalniê cieków. Po oczyszczeniu do wartoci okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach,
oczyszczone cieki odprowadziæ do wód powierzchniowych (cieku spod Smu¿ek biegn¹cego
przy wschodniej granicy planu),
c) odprowadzenie wód opadowych na w³asny nieutwardzony teren, z zachowaniem naturalnego
spadku terenu,
d) gromadzenie odpadów komunalnych w szczelnych
pojemnikach ustawionych na utwardzonym placu
i wywóz na sk³adowisko odpadów, powstaj¹ce odpady organiczne w maksymalnym stopniu zagospodarowaæ na terenie gospodarstwa,
e) zaopatrzenie w ciep³o z kot³owni indywidualnej, z
preferencj¹ wykorzystania do spalania paliw ekologicznych np. gaz p³ynny, olej opa³owy, drewno
itp. lub niekonwencjonalnych róde³ energii (za wyj¹tkiem elektrowni wiatrowych),
f) dostawa mocy i energii elektrycznej na podstawie
warunków technicznych przy³¹czenia i umowy o
przy³¹czenie.,
g) owietlenie budynków i zagrody nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ w sposób umo¿liwiaj¹cy szybkie
przystosowanie dla wymagañ obrony cywilnej.
2.5.Ustalenia w zakresie komunikacji: ustala siê dojazd
do dzia³ki z drogi gminnej.
2.6.Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska i zdrowia
ludzi:
a) ustala siê obowi¹zek uzdatnienia ujmowanej wody
podziemnej do wartoci stawianych dla wody do
picia i na potrzeby gospodarcze,
b) pobór wód podziemnych nie mo¿e przekraczaæ
ustalonych zasobów eksploatacyjnych,
c) ustala siê zachowanie grup drzew na terenie, poza
korytami cieków.
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Rozdzia³ 3
Przepisy koñcowe
§6
Dla obszaru objêtego planem uchyla siê ustalenia Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustka, zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr IV/26/94
Rady Gminy Ustka z dnia 4 listopada 1994 r. (Dz.Urz. Woj.
S³upskiego z 1994 r. Nr 38, poz. 210).
§7
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Ustka do:
1) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów planu i wydawania z tych dokumentów,
na wniosek zainteresowanych, wyrysów i wypisów,
2) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie planu wymienionego w § 6 zmian, wprowadzonych niniejsz¹ uchwa³¹.
§8
Uchwa³a obowi¹zuje po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
W. G¹siorski

1622
UCHWA£A Nr VII/56/2003
Rady Gminy w Ustce
z dnia 30 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek 31/11, 214/1 i 284
w obrêbie Wytowno oraz dzia³ki nr 34/1 w obrêbie Objazda w gminie Ustka.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806),
art. 8 ust. 1 i 2, art. 9, 10, 26, 28, 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
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;
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130,
poz. 1112), uchwa³y Nr V/37/2002 Rady Gminy w Ustce z
dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka, uchwa³y Nr I/8/2002 Rady Gminy w
Ustce z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie przyst¹pienia
do sporz¹dzenia zmiany Miejscowego Planu Ogólnego
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustka na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy w Ustce uchwala:
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla
dzia³ek nr 31/11, 214/1 i 284 w obrêbie Wytowno oraz
dzia³ki nr 34/1 w obrêbie Objazda w Gminie Ustka, stanowi¹cy zmianê Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustka, zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr IV/26/94 Rady Gminy w Ustce z dnia
4 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego z 1994 r.
Nr 38, poz. 210), zwany dalej w treci Uchwa³y planem.

Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1
Plan obejmuje obszar o ³¹cznej powierzchni 40,43 ha,
dla którego ustala siê podzia³ na trzy jednostki strukturalne:
1) jednostka strukturalna A, obejmuj¹ca teren dzia³ki
214/1 w obrêbie geodezyjnym Wytowno, o ca³kowitej powierzchni 9,18 ha,
2) jednostka strukturalna B, obejmuj¹ca teren dzia³ki
nr 284 w obrêbie geodezyjnym Wytowno i teren
dzia³ki 31/11 w obrêbie geodezyjnym PGR Wytowno, o ca³kowitej powierzchni 26,41 ha,
3) jednostka strukturalna C obejmuj¹ca teren dzia³ki
nr 34/1 w obrêbie geodezyjnym Objazda, o ca³kowitej powierzchni 4,84 ha.
§2
Ustalenia planu zawarte s¹ w treci Uchwa³y oraz na
rysunkach:
1) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
dla dzia³ki 214/1 w obrêbie geodezyjnym Wytowno
 Jednostka strukturalna A, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej w skali 1: 1 000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do Uchwa³y,
2) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
dla dzia³ki nr 284 i dzia³ki 31/11 w obrêbie geodezyjnym Wytowno  Jednostka strukturalna B, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej w skali
1: 1 000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do Uchwa³y,
3) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
dla dzia³ki nr 34/1 w obrêbie geodezyjnym Objazda
 Jednostka strukturalna C, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokociowej w skali 1: 1 000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 3 do Uchwa³y.
§3
Na rysunkach, o których mowa w § 2, nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
 granice opracowania planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 linie zabudowy nieprzekraczalne,
 linie zabudowy obowi¹zuj¹ce,
 symbole cyfrowo-literowe terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi.
§4
Ilekroæ w uchwale mowa jest o:
1) linii rozgraniczaj¹cej  oznacza to liniê dziel¹c¹ tereny
o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
2) nieprzekraczalnej linii zabudowy  oznacza to liniê, której nie mo¿e przekroczyæ ciana budynku  nie dotyczy ganków, wykuszy, balkonów,
3) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy  oznacza to liniê, z któr¹ winna pokryæ siê ciana frontowa projektowanego
budynku mieszkalnego, lub te¿ od której zosta³a okrelona dopuszczalna maksymalna odleg³oæ odsuniêcia budynku  nie dotyczy ganków, wykuszy, balkonów,
4) powierzchni zabudowy  jest to powierzchnia mierzona na poziomie posadzki parteru, zajêta pod obiekty
kubaturowe,
5) powierzchni terenu biologicznie czynnej  rozumie siê
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przez to grunt rodzimy pokryty rolinnoci¹ oraz wodê
powierzchniow¹ na dzia³ce budowlanej, a tak¿e 50%
sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urz¹dzonych jako sta³e trawniki lub kwietniki na pod³o¿u zapewniaj¹cym ich naturalna wegetacjê, o powierzchni
nie mniejszej ni¿ 10 m2,
poziomie posadowienia parteru budynku  jest to odleg³oæ mierzona od posadzki pierwszej kondygnacji
nadziemnej do redniego poziomu przyleg³ego terenu ukszta³towanego naturalnie,
wysokoci budynku lub jego czêci, s³u¿¹c¹ do okrelenia maksymalnego, pionowego wymiaru budynku, liczy siê od poziomu terenu przy najni¿ej po³o¿onym wejciu do budynku do górnej krawêdzi ciany
zewnêtrznej, gzymsu lub attyki b¹d jak wymiar liczony od poziomu terenu do najwy¿ej po³o¿onej krawêdzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu po³aci dachowych,
zabudowie mieszkaniowej  s¹ to budynki mieszkalne, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkaj¹cych
budynkami gospodarczymi, usytuowane na wydzielonych dzia³kach budowlanych,
zabudowie mieszkaniowo  us³ugowej  s¹ to budynki mieszkalne jednorodzinne wraz z budynkami i gospodarczymi, usytuowane na wydzielonych dzia³kach
budowlanych, w których mog¹ byæ wiadczone us³ugi
nieuci¹¿liwe,
budynku mieszkalnym jednorodzinnym  s¹ to budynki wolno stoj¹ce, s³u¿¹ce zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowi¹ce konstrukcyjnie samodzieln¹
ca³oæ, w których dopuszcza siê wydzielenie nie wiêcej ni¿ dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu u¿ytkowego o powierzchni
ca³kowitej nie przekraczaj¹cej 30% powierzchni ca³kowitej budynku,
budynku zamieszkania zbiorowego  jest to budynek
przeznaczony do okresowego pobytu ludzi poza sta³ym miejscem zamieszkania, taki jak hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, schronisko turystyczne,
schronisko socjalne, internat, dom studencki, a tak¿e
budynek do sta³ego pobytu ludzi, taki jak dom rencistów, dom zakonny i dom dziecka,
budynku gospodarczym  jest to budynek który mo¿e
byæ przeznaczony do gara¿owania samochodów osobowych, a tak¿e niezawodowego wykonywania prac
warsztatowych oraz do przechowywania materia³ów,
narzêdzi i sprzêtu s³u¿¹cych do obs³ugi budynku
mieszkalnego i jego otoczenia,
siedlisku rolniczym  jest to wydzielony teren pod
zabudowê w obrêbie dzia³ki o funkcji rolnej, przeznaczony pod budynek mieszkalny i pod budynki gospodarcze niezbêdne dla prowadzenia gospodarstwa
rolnego, oraz zwi¹zane z nimi drogi, place, chodniki,
us³ugach wbudowanych  s¹ to us³ugi zlokalizowane
w czêci budynku mieszkalnego jednorodzinnego i nie
zajmuj¹ce wiêcej jak 30% jego powierzchni. W tej
formie mog¹ funkcjonowaæ wy³¹cznie us³ugi nieuci¹¿liwe,
us³ugach nieuci¹¿liwych  jest to dzia³alnoæ us³ugowa nie powoduj¹ca wzrostu ha³asu, emisji py³ów,
odorów, znacz¹cego wzrostu natê¿enia ruchu pojazdów, a tak¿e intensywnego ruchu ludnoci i wzrostu
poczucia zagro¿enia, czy zak³ócenia spokoju w ob-
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szarze prywatnoci. Mog¹ to byæ np. handel detaliczny wiadczony poza godzinami nocnymi na powierzchni oko³o 20 m2 powierzchni sprzeda¿nej, us³ugi
fryzjerskie, kosmetyczne, krawieckie, tapicerskie,
drobne naprawy artyku³ów u¿ytku osobistego i domowego, us³ugi programowania komputerowego i internetowe, prawne, medyczne wiadczone poza szpitalami i obiektami lecznictwa zamkniêtego, stomatologiczne, porednictwo ubezpieczeniowe, us³ugi biurowe i administracyjne prowadz¹ce dzia³alnoæ w
pomieszczeniach typu biurowego lub inne o podobnym zakresie uci¹¿liwoci,
16) us³ugach turystycznych  jest to udzielanie noclegów
w formie pensjonatu, gastronomia bez dzia³alnoci
rozrywkowej, porednictwo w wynajmie noclegów,
organizacja imprez i wycieczek, wynajem rowerów
i riksz, informacja turystyczna itp.
17) us³ugach rekreacyjno-sportowych  jest to zespó³
boisk do gier zespo³owych i indywidualnych oraz innych urz¹dzeñ s³u¿¹cych aktywnemu wypoczynkowi
mieszkañców wsi i ich goci, a tak¿e budynki zaplecza, w których mog¹ byæ wiadczone us³ugi turystyczne,
18) rzemiole produkcyjno-us³ugowym  jest to dzia³alnoæ prowadzona na niewielk¹ skalê, zwi¹zana z zatrudnieniem najwy¿ej kilkunastu osób w bran¿y rolno  spo¿ywczej, elektronicznej, elektrotechnicznej,
odzie¿owej, tworzyw sztucznych, poligraficznej, budowlanej, mechanicznej i motoryzacyjnej, a tak¿e
magazynów i sk³adów, handlu hurtowego i konfekcjonowania produktów, z wy³¹czeniem obiektów i funkcji mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko
w rozumieniu art. 51 ust. 1 pkt 1 Prawa ochrony rodowiska oraz dzia³alnoci powoduj¹cej emisjê odorów.
Rozdzia³ 2
Ustalenia wspólne dla ca³ego obszaru planu
§5
Ustalenia w zakresie zabudowy, zagospodarowania
i u¿ytkowania terenów o ile ustalenia szczegó³owe dla
jednostek strukturalnych i terenów nie stanowi¹ inaczej:
1) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ca³kowita powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 25% powierzchni dzia³ki budowlanej,
2) na terenach zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej
jednorodzinnej ca³kowita powierzchnia zabudowy
nie mo¿e przekroczyæ 35% powierzchni dzia³ki budowlanej,
3) poziom posadowienia parteru budynków mieszkalnych do 0,5 m ppt.,
4) poziom posadowienia parteru budynków us³ugowomieszkalnych oko³o 0,3 m ppt.
5) wysokoæ budynków mieszkalnych do 7,5 m,
6) wysokoæ budynków us³ugowo-mieszkalnych do 8,5 m,
7) wysokoæ zabudowy gospodarczej w ca³ym obszarze planu do 6,0 m,
8) wysokoæ budynków mieszkalnych sytuowanych na
s¹siednich dzia³kach wzd³u¿ obowi¹zuj¹cej linii zabudowy nie powinna siê ró¿niæ o wiêcej, ni¿ 1,0 m,
9) dachy na budynkach dwu lub wielospadowe, k¹t nachylenia po³aci dachowej od 150 do 450; forma dachów jednolita dla wszystkich budynków na dzia³ce,
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10) stosowanie w elewacjach naturalnych materia³ów
wykoñczeniowych: ceg³a pe³na licowa, ok³adziny klinkierowe, kamieñ ciosany i ok³adziny kamienne, drewno, tynki bia³e z barwionym belkowaniem w formie
cian ryglowych,
11) dopuszcza siê ³¹czenie bry³ budynków na dzia³ce oraz
zabudowê bliniacz¹,
12) biologicznie czynna powierzchnia dzia³ki przewidzianej pod zabudowê mieszkaniow¹ winna wynosiæ nie
mniej, ni¿ 70% jej powierzchni: dla zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej wartoæ ta zmniejszona jest do
60%,
13) ustala siê pozostawienie 10,0 m pasa zieleni niskiej
wzd³u¿ krawêdzi skarp rowów melioracji wodnych
szczegó³owych, dla umo¿liwienia prowadzenia robót
konserwacyjnych,
14) ustala siê wprowadzenie nasadzeñ drzew gatunków
liciastych i iglastych na dzia³kach przeznaczonych
pod zabudowê,
15) ustala siê mo¿liwoæ prowadzenia us³ug nieuci¹¿liwych w ca³ym obszarze planu,
16) w obszarze planu wyklucza siê mo¿liwoæ lokalizacji
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
rodowisko, okrelonych w art. 51 ust. 1 pkt 1 Prawa
ochrony rodowiska, wymagaj¹cych sporz¹dzania
raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko,
17) uci¹¿liwoæ prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej
nie mo¿e przekroczyæ granic terenu, do którego w³aciciel posiada tytu³ prawny,
18) ustala siê obowi¹zek wyposa¿enia obiektów i pomieszczeñ przeznaczonych na pobyt ludzi w techniczne rodki ochrony przed uci¹¿liwociami zwi¹zanymi
z prowadzon¹ dzia³alnoci¹,
19) dopuszczalny poziom ha³asu na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem MN oraz MN/U nie
mo¿e przekroczyæ wartoci ustalonych dla terenów
przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹, a na
terenach oznaczonych symbolem UT/MN, URS/Z oraz
A1ZP nie mo¿e przekroczyæ wartoci ustalonych dla
terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
20) ustala siê obowi¹zek okrelenia geotechnicznych
warunków posadowienia projektowanych budynków,
21) nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ owietlenie wewnêtrzne i zewnêtrzne projektowanych budynków w
sposób umo¿liwiaj¹cy szybkie przystosowanie dla wymagañ obrony cywilnej,
22) zagospodarowanie dzia³ki budowlanej winno zapewniaæ miejsca postojowe dla pojazdów jej u¿ytkowników; nawierzchnie dojazdów i miejsc postojowych w
obrêbie dzia³ek budowlanych winny zapewniaæ mo¿liwoæ przenikania wód opadowych do gruntu.
§6
Ustalenia w zakresie obs³ugi komunikacyjnej i zagospodarowania terenów komunikacji:
1) nie dopuszcza siê bezporedniej obs³ugi komunikacyjnej terenów projektowanej zabudowy z dróg powiatowych nr 39127 i nr 39129. Dojazd odbywaæ siê
bêdzie z projektowanych dróg lokalnych i ci¹gów
pieszo  jezdnych,
2) ustala siê organizacjê ruchu, jak w strefie zamieszkania, z zastosowaniem rozwi¹zañ i urz¹dzeñ przewidzianych dla ruchu uspokojonego w ca³ym obszarze planu,

3) nawierzchnie projektowanych dróg nale¿y wykonaæ
jako przepuszczalne lub czêciowo przepuszczalne,
4) ustala siê owietlenie zewnêtrzne wzd³u¿ dróg i ci¹gów
pieszo  jezdnych,
5) ustala siê prowadzenie w granicach terenów komunikacji sieci uzbrojenia technicznego,
6) ustala siê wyposa¿enie obszaru w sieæ telekomunikacyjn¹ skanalizowan¹.,
7) dla celów ewakuacji mieszkañców wskazuje siê drogê
powiatow¹ 39 127.
§7
Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodê, odprowadzenia cieków i wód opadowych oraz usuwania odpadów:
1) zaopatrzenie w wodê ze zbiorowych wiejskich urz¹dzeñ wodoci¹gowych wsi Objazda i Wytowno.
W warunkach specjalnych zaopatrzenie w wodê z
ujêcia wody w Machowinku,
2) odprowadzenie cieków komunalnych do zbiorowych wiejskich urz¹dzeñ kanalizacyjnych, którymi
sp³yn¹ na oczyszczalniê cieków w Rowach,
3) odprowadzenie wód opadowych z terenów dzia³ek
budowlanych na w³asny teren powierzchniowo; w
przypadku zak³ócenia naturalnego kierunku sp³ywu
wód deszczowych, które nast¹pi³o w zwi¹zku z realizacj¹ zabudowy, obowi¹zkiem w³aciciela jest
wykonanie na terenie w³asnej dzia³ki urz¹dzeñ uniemo¿liwiaj¹cych zalewanie s¹siednich dzia³ek, mo¿liwe jest wykorzystywanie wód deszczowych w gospodarstwie domowym,
4) ujêcie wód opadowych z projektowanych dróg o
trwa³ej nawierzchni planowanymi systemami kanalizacji deszczowej i odprowadzenie do wód powierzchniowych; przed wprowadzeniem do odbiornika, ujête wody opadowe oczyciæ do wartoci
okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach,
5) pozostawia siê do dalszej eksploatacji urz¹dzenia
melioracji wodnych szczegó³owych (zbieracze i sieci przewodów drenarskich) oraz przydro¿ne rowy
odwadniaj¹ce,
6) zakazuje siê bezporedniego odprowadzenia wód
opadowych z dróg do istniej¹cej sieci przewodów
melioracji szczegó³owej,
7) ustala siê obowi¹zek odtworzenia sieci drenarskiej
w przypadku jej przerwania w trakcie prowadzenia
robót budowlanych,
8) odpady gromadziæ w szczelnych pojemnikach z zaleceniem ich segregacji i wywoziæ na sk³adowisko
odpadów,
§8
Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w ciep³o, gaz i energiê elektryczn¹:
1) zaopatrzenie w ciep³o z kot³owni indywidualnych,
z preferencj¹ wykorzystania do spalania paliw ekologicznych np. gaz ziemny, gaz p³ynny, olej opa³owy, drewno itp. lub niekonwencjonalnych róde³
energii (z wy³¹czeniem energii wiatru),
2) zaopatrzenie w gaz ziemny z sieci gazowej (planowanej) redniego cinienia,
3) dostawa mocy i energii elektrycznej za pomoc¹ sieci kablowych nn., przewidzianych do wykonania w
ci¹gach dróg publicznych, na podstawie warunków
technicznych przy³¹czenia i umowy o przy³¹czenie.
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Rozdzia³ 3
Ustalenia dla jednostek strukturalnych:
(obowi¹zuj¹ ³¹cznie z ustaleniami Rozdzia³u 2 § 5-8)
§9
JEDNOSTKA STRUKTURALNA A
Ustala siê podzia³ jednostki strukturalnej A na 18 terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczonych symbolami cyfrowo  literowymi, w tym:
 3 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
oznaczone symbolem MN,
 2 tereny zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej, oznaczone symbolem MN/U,
 1 teren us³ug turystycznych z zabudow¹ mieszkaniow¹, oznaczony symbolem UT/MN,
 1 teren rzemios³a produkcyjno-us³ugowego z zabudow¹ mieszkaniow¹, oznaczony symbolem UR/MN,
 1 teren zieleni lenej, oznaczony symbolem ZL,
 4 tereny zieleni parkowej, oznaczone symbolem ZP,
 1 teren infrastruktury technicznej, oznaczony symbolem EE,
 5 terenów komunikacji, oznaczone symbolami KD
i KX.
I. Ustalenia ogólne dla obszaru ca³ej jednostki strukturalnej.
1. W zakresie obs³ugi urz¹dzeniami i sieciami infrastruktury komunalnej ustala siê:
a) zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej wykonanej w planowanych ci¹gach komunikacyjnych,
przy³¹czonej do zbiorowych urz¹dzeñ wodoci¹gowych obs³uguj¹cych wie Wytowno; zaopatrzenie
w wodê planowanej zabudowy wymaga wykonania
nowego ujêcia wody na terenie wsi Wytowno, poza
obszarem planu,
b) odprowadzenie cieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej w planowanych ci¹gach
komunikacyjnych, przy³¹czonej do zbiorowych wiejskich urz¹dzeñ kanalizacji sanitarnej wsi Wytowno,
c) odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni trwa³ych dróg oraz parkingów i placów manewrowych
terenu rzemios³a produkcyjno-us³ugowego sieci¹
kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego,
dop³ywu rzeki Orzechówki, poprzez oczyszczalniê
wód deszczowych i zbiornik retencyjny, zlokalizowane na terenie oznaczonym symbolem A9ZP,
d) gromadzenie odpadów innych ni¿ komunalne w wydzielonych pojemnikach i wywóz w miejsce uzgodnione z urzêdem gminy.
2. W zakresie infrastruktury ustala siê: budowê ma³ogabarytowej stacji transformatorowej na terenie oznaczonym symbolem A10EE.
II. Ustalenia szczegó³owe dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi.
1. Teren oznaczony symbolem A1ZP  o powierzchni ok.
1,13 ha.
1.1.Funkcja: teren zieleni parkowej ogólnodostêpnej.
1.2.Zasady i warunki podzia³u terenu: teren nie mo¿e
byæ przedmiotem podzia³u.
1.3.Ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania
i u¿ytkowania:
a) ustala siê zakaz trwa³ej zabudowy na terenie,
b) ustala siê urz¹dzenie w pó³nocnej czêci terenu,
poza stref¹ 10-ciu metrów od okaza³ego dêbu,
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miejsca dla zebrañ spo³ecznoci lokalnej  festynów, zabaw na wie¿ym powietrzu, widowisk
plenerowych, itp. poprzez mo¿liwoæ realizacji
rozbieralnej estrady, namiotu  jadalni, ruchomych punktów drobnej gastronomii, zaplecza sanitarnego,
c) w ramach zagospodarowania terenu zieleni¹ parkow¹ ustala siê wprowadzenie nasadzeñ drzew
i krzewów, a tak¿e wytyczenie alejek umo¿liwiaj¹cych spacery, ustawienie ³awek i urz¹dzeñ
ma³ej architektury,
d) ustala siê mo¿liwoæ okresowego postoju samochodów osobowych i autobusów w czêci terenu przyleg³ej do terenu A01KD,
e) ustala siê zachowanie i objêcie stosown¹ ochron¹ dêbu o cechach pomnika przyrody oraz zachowanie dotychczasowych warunków siedliskowych i struktury pod³o¿a gruntowego w strefie 10-ciu metrów wokó³ pnia drzewa,
f) ustala siê zachowanie drzew o obwodzie pnia
przekraczaj¹cym 50 cm, mierzonym na wysokoci 130 cm oraz drzew o interesuj¹cym pokroju
poza pasem o szerokoci 10 m od linii brzegu
cieku wodnego,
g) pozostawia siê do zachowania istniej¹cy zbiornik wodny przeciwpo¿arowy.
1.4.Ustalenia w zakresie komunikacji: dojazd z drogi
projektowanej na terenie A01KD.
1.5.Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
a) do dalszej eksploatacji pozostawia siê kable telekomunikacyjne,
b) opuszcza siê budowê sieci infrastruktury technicznej w pó³nocnej czêci terenu.
2. Teren oznaczony symbolem A2MN  o powierzchni ok.
1,64 ha.
2.1.Funkcja: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2.2.Zasady i warunki podzia³u terenu: teren podzieliæ
na dzia³ki budowlane o powierzchni nie mniejszej,
ni¿ 1000 m2.
2.3.Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
a) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cych z terenami A01KD, A04KX i A05KX zgodnie z rysunkiem planu (za³¹cznik nr 1),
b) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 10,0 m od pozosta³ych linii rozgraniczaj¹cych, zgodnie z rysunkiem planu (za³¹cznik nr 1),
c) ustala siê zachowanie okaza³ych drzew (d¹b,
sosna, brzoza) o obwodzie pnia przekraczaj¹cym
100 cm, mierzonym na wysokoci 130 cm oraz
egzemplarzy drzew o interesuj¹cym pokroju, które znajd¹ siê poza obrysem projektowanych
budynków, powiêkszonym o ko³nierz 5,0 m.
2.4.Ustalenia w zakresie komunikacji: dojazd do dzia³ek z drogi i ci¹gów pieszo jezdnych, projektowanych na terenach A01KD, A04KX i A05KX.
2.5.Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: do
dalszej eksploatacji pozostawia siê kable telekomunikacyjne
3. Teren oznaczony symbolem A3MN/U  o powierzchni
ok. 0,69 ha.
3.1.Funkcja: teren zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej.
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3.2.Zasady i warunki podzia³u terenu: teren podzieliæ
na dzia³ki o powierzchni nie mniejszej, ni¿ 2300 m2.
3.3.Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
a) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, w odleg³oci 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem
A01KD, zgodnie z rysunkiem planu (za³¹cznik nr
1),
b) ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy, w odleg³oci 10,0 m od linii rozgraniczaj¹cych z terenami zieleni parkowej i lenej A1ZP i A2ZL, zgodnie z rysunkiem planu (za³¹cznik nr 1).
3.4.Ustalenia w zakresie komunikacji: dojazd do dzia³ek z drogi projektowanej na terenie A01KD.
4. Teren oznaczony symbolem A4ZP  o powierzchni ok.
0,25 ha.
4.1.Funkcja: teren zieleni parkowej.
4.2.Zasady i warunki podzia³u terenu: teren mo¿e byæ
podzielony na rzecz w³acicieli s¹siednich dzia³ek.
4.3.Ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania
i u¿ytkowania:
a) ustala siê zakaz zabudowy na terenie,
b) w ramach zagospodarowania terenu zieleni¹ parkow¹ ustala siê wprowadzenie nasadzeñ drzew
i krzewów, a tak¿e wytyczenie alejek umo¿liwiaj¹cych spacery, ustawienie ³awek i urz¹dzeñ
ma³ej architektury,
c) ustala siê zachowanie drzew o obwodzie pnia
przekraczaj¹cym 50 cm, mierzonym na wysokoci 130 cm oraz drzew o interesuj¹cym pokroju,
poza pasem 10-ciu metrów wzd³u¿ rowu melioracyjnego.
5. Teren oznaczony symbolem A5MN  o powierzchni ok.
0,59 ha.
5.1.Funkcja: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
5.2.Zasady i warunki podzia³u terenu: teren podzieliæ
na dzia³ki o powierzchni nie mniejszej, ni¿ 1400 m2.
5.3.Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
a) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z istniej¹c¹ drog¹ gminn¹, zgodnie z rysunkiem planu (za³¹cznik nr 1),
b) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 20,0 m od linii rozgraniczaj¹cej, wzd³u¿
której przebiega istniej¹cy rów melioracyjny,
zgodnie z rysunkiem planu (za³¹cznik nr 1),
c) ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg³oci 10,0 m od pozosta³ych linii rozgraniczaj¹cych, zgodnie z rysunkiem planu (za³¹cznik nr 1).
5.4.Ustalenia w zakresie komunikacji: dojazd do dzia³ek z istniej¹cej drogi gminnej.
5.5.Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
ustala siê zachowanie istniej¹cego rowu melioracyjnego. Dopuszcza siê odcinkowe przekrycie powierzchniowe rowu.
6. Teren oznaczony symbolem A6MN  o powierzchni ok.
1,12 ha.
6.1.Funkcja: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
6.2.Zasady i warunki podzia³u terenu: teren podzieliæ
na dzia³ki o powierzchni nie mniejszej, ni¿ 1800 m2.
6.3.Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
a) ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg³oci 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cych z tere-
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nami A01KD i A05KX, zgodnie z rysunkiem planu (za³¹cznik nr 1),
b) ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg³oci 10,0 m od linii rozgraniczaj¹cych z terenem A12ZP oraz wzd³u¿ granicy planu, zgodnie
z rysunkiem planu (za³¹cznik nr 1),
c) ustala siê zachowanie okaza³ych drzew (d¹b,
sosna, brzoza) o obwodzie pnia przekraczaj¹cym
100 cm, mierzonym na wysokoci 130 cm oraz
egzemplarzy drzew o interesuj¹cym pokroju, które znajd¹ siê poza obrysem projektowanych
budynków powiêkszonym o 5,0 m.
6.4.Ustalenia w zakresie komunikacji: dojazd do dzia³ek z dróg i ci¹gów pieszo-jezdnych, projektowanych na terenach A01KD i A05KX.
7. Teren oznaczony symbolem A7ZL  o powierzchni ok.
0,09 ha.
7.1.Funkcja: teren zieleni lenej.
7.2.Zasady i warunki podzia³u terenu: teren nie mo¿e
byæ przedmiotem podzia³u.
7.3.Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
ustala siê zakaz zabudowy na terenie.
8. Teren oznaczony symbolem A8UT/MN  o powierzchni ok.0,49 ha.
8.1.Funkcja: teren us³ug turystycznych z mo¿liw¹ zabudow¹ mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
8.1.Zasady i warunki podzia³u terenu: teren mo¿na podzieliæ na 2 dzia³ki budowlane.
8.3.Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
a) ustala siê na dzia³ce budowlanej realizacjê budynku zamieszkania zbiorowego, z mieszkaniem
dla w³aciciela dzia³ki, lub budynku zamieszkania zbiorowego i budynku jednorodzinnego,
b) ustala siê maksymaln¹ wysokoæ budynku zbiorowego zamieszkania na 11,0 m,
c) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, w odleg³oci 10,0 m od linii rozgraniczaj¹cych z s¹siednimi terenami, zgodnie z rysunkiem planu
(za³¹cznik nr 1).
8.4.Ustalenia w zakresie komunikacji: dojazd do dzia³ek z drogi projektowanej na terenie A01KD.
9. Teren oznaczony symbolem A9ZP  o powierzchni ok.
0,14 ha.
9.1.Funkcja: teren zieleni parkowej.
9.2.Zasady i warunki podzia³u terenu: teren nie mo¿e
byæ przedmiotem podzia³u.
9.3.Ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania
i u¿ytkowania:
a) ustala siê zakaz zabudowy na terenie,
b) w ramach zagospodarowania terenu zieleni¹ parkow¹ ustala siê wprowadzenie nasadzeñ drzew
i krzewów, a tak¿e wytyczenie alejek umo¿liwiaj¹cych spacery, ustawienie ³awek i urz¹dzeñ
ma³ej architektury.
9.4.Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
a) ustala siê na terenie lokalizacjê oczyszczalni wód
deszczowych i zbiornika retencyjnego o objêtoci ca 100 m3. Dno i ciany zbiornika wykonaæ z
materia³u nieprzepuszczalnego. Teren zbiornika
i oczyszczalni wód deszczowych ogrodziæ.
10. Teren oznaczony symbolem A10EE o powierzchni
ok.0,01 ha.
10.1.Funkcja: teren infrastruktury technicznej  projektowana stacja transformatorowa 15/04kV.
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10.2.Zasady i warunki podzia³u terenu: teren nie mo¿e
byæ przedmiotem podzia³u.
10.3.Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy: ustala siê lokalizacjê ma³ogabarytowej stacji transformatorowej.
10.4.Ustalenia w zakresie komunikacji: dojazd z terenu A01KD.
10.5.Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
wg warunków wydanych przez gestora sieci elektroenergetycznej 15 kV.
11. Teren oznaczony symbolem A11MN/U  o powierzchni ok.0,9 ha.
11.1.Funkcja: teren zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej.
11.2. Zasady i warunki podzia³u terenu: teren mo¿na podzieliæ na dzia³ki o powierzchni minimum 2000 m2.
11.3.Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
a) ustala siê na dzia³ce budowlanej realizacjê budynku zamieszkania zbiorowego, z mieszkaniem dla w³aciciela dzia³ki, lub budynku jednorodzinnego z us³ugami wbudowanymi,
b) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, w
odleg³oci 7,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem A01KD, zgodnie z rysunkiem planu (za³¹cznik nr 1),
c) ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy w
odleg³oci 10,0 m od linii rozgraniczaj¹cych z
terenami A1ZP i A12ZP, zgodnie z rysunkiem
planu (za³¹cznik nr 1).
11.4.Ustalenia w zakresie komunikacji: dojazd do dzia³ek z drogi projektowanej na terenie A01KD.
12. Teren oznaczony symbolem A12ZP  o powierzchni
ok. 0,25 ha.
12.1.Funkcja: teren zieleni parkowej.
12.2.Zasady i warunki podzia³u terenu: teren mo¿na
podzieliæ na rzecz w³acicieli s¹siednich dzia³ek
budowlanych.
12.3.Ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania i u¿ytkowania:
a) ustala siê zakaz zabudowy na terenie,
b) w ramach zagospodarowania terenu zieleni¹
parkow¹ ustala siê wprowadzenie nasadzeñ
drzew i krzewów, a tak¿e wytyczenie alejek
umo¿liwiaj¹cych spacery, ustawienie ³awek
i urz¹dzeñ ma³ej architektury.
13. Teren oznaczony symbolem A13UR/MN  o powierzchni ok.0,98 ha.
13.1.Funkcja: teren rzemios³a produkcyjno-us³ugowego z zabudow¹ mieszkaniow¹.
13.2.Zasady i warunki podzia³u terenu: teren podzieliæ na dzia³ki o powierzchni nie mniejszej ni¿ 4
500 m2.
13.3.Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
a) ustala siê na dzia³ce budowlanej realizacjê budynku, w którym bêdzie prowadzona dzia³alnoæ rzemios³a produkcyjno-us³ugowego oraz
budynku mieszkalnego jednorodzinnego; dopuszcza siê po³¹czenie bry³ budynków,
b) ustala siê dla powierzchni zabudowy nie wiêcej, ni¿ 40% powierzchni dzia³ki,
c) ustala siê dla powierzchni biologicznie czynnej minimum 50% ca³kowitej powierzchni
dzia³ki,

14.

15.

16.

17.

18.
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d) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, w
odleg³oci 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem A03KD, zgodnie z rysunkiem planu (za³¹cznik nr 1),
e) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, w
odleg³oci 7,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z droga gminn¹, zgodnie z rysunkiem planu (za³¹cznik nr 1),
f) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, w
odleg³oci 10,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z
terenem zieleni parkowej A12ZP, zgodnie z rysunkiem planu (za³¹cznik nr 1),
g) ustala siê nasadzenie pasa zieleni ochronnej
na dzia³kach, od strony terenu A03KD.
13.4.Ustalenia w zakresie komunikacji: dojazd do dzia³ek z drogi projektowanej na terenie A03KD.
Teren oznaczony symbolem A01KD, o powierzchni
ok. 0,51 ha.
14.1.Funkcja: teren komunikacji.
14.2.Ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania i u¿ytkowania:
a) ustala siê na terenie budowê drogi dojazdowej,
b) ustala siê szerokoæ pasa drogowego 10,0 m.
w liniach rozgraniczaj¹cych, jak na rysunku
planu (za³¹cznik nr 1).
Teren oznaczony symbolem A02KD, o powierzchni
ok. 0,05 ha.
15.1.Funkcja: teren komunikacji.
15.2.Ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania i u¿ytkowania:
a) pozostawia siê jako rezerwê dla modernizacji
drogi gminnej,
b) ustala siê szerokoæ terenu od 0,0 do 3,0 m.,
jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1).
Teren oznaczony symbolem A03KD, o powierzchni
ok. 0,17 ha.
16.1.Funkcja: teren komunikacji.
16.2 Ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania i u¿ytkowania:
a) ustala siê na terenie budowê drogi dojazdowej,
b) ustala siê szerokoæ pasa drogowego 12,0 m.
w liniach rozgraniczaj¹cych, jak na rysunku
planu (za³¹cznik nr 1).
Teren oznaczony symbolem A04KX, o powierzchni
ok.0,08ha.
17.1.Funkcja: teren komunikacji.
17.2.Ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania i u¿ytkowania:
a) ustala siê na terenie budowê ci¹gu pieszojezdnego,
b) ustala siê szerokoæ ci¹gu 8,0 m. w liniach rozgraniczaj¹cych, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1).
Teren oznaczony symbolem A05KX, o powierzchni
ok. 0,09 ha.
18.1.Funkcja: teren komunikacji.
18.2.Ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania i u¿ytkowania:
a) ustala siê na terenie budowê ci¹gu pieszojezdnego,
b) ustala siê szerokoæ ci¹gu 8,0 m. w liniach rozgraniczaj¹cych, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 1).
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§ 10
JEDNOSTKA STRUKTURALNA B
Ustala siê podzia³ jednostki strukturalnej B na 34 tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczone
symbolami cyfrowo  literowymi, w tym:
 12 terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych symbolem MN,
 2 tereny zabudowy us³ugowo  mieszkaniowej, oznaczone symbolem U/MN,
 2 tereny us³ug rekreacyjno-sportowych z towarzyszeniem zieleni parkowej, oznaczone symbolem
URS/Z,
 1 teren produkcji rolno-ogrodniczej, oznaczony symbolem RP,
 2 tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone symbolem ZI,
 2 tereny infrastruktury technicznej, oznaczone symbolem EE,
 13 terenów komunikacji, oznaczonych symbolami
KP, KD i KX.
I. Ustalenia ogólne dla obszaru ca³ej jednostki strukturalnej:
1. W zakresie obs³ugi urz¹dzeniami i sieciami infrastruktury komunalnej ustala siê:
a) zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej wykonanej w planowanych ci¹gach komunikacyjnych,
przy³¹czonej do zbiorowych urz¹dzeñ wodoci¹gowych obs³uguj¹cych wie Wytowno zaopatrzenie w
wodê planowanej zabudowy wymaga wykonania
nowego ujêcia wody na terenie wsi Wytowno (poza
obszarem planu),
b) odprowadzenie cieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej w planowanych ci¹gach
komunikacyjnych, przy³¹czonej do zbiorowych wiejskich urz¹dzeñ kanalizacji sanitarnej wsi Wytowno,
c) odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni dróg
sieci¹ kanalizacji deszczowej, do rowu melioracyjnego, dop³ywu rzeki Orzechówki, poprzez zbiornik
retencyjny, zlokalizowany na terenie oznaczonym
symbolem B4URS/Z. Wody opadowe przed wprowadzeniem do odbiornika oczyciæ do wartoci ustalonych w obowi¹zuj¹cych przepisach (na oczyszczalni po³o¿onej poza granicami planu),
d) gromadzenie odpadów innych jak komunalne w odrêbnych szczelnych pojemnikach i wywóz w miejsce uzgodnione z urzêdem gminy,
e) pozosta³e ustalenia jak w § 7
2. W zakresie zaopatrzenia w energiê elektryczn¹, ciep³o
i gaz ustala siê:
a) pozostawiæ do dalszej eksploatacji liniê elektroenergetyczn¹ 15kV, przebiegaj¹c¹ przez tereny oznaczone symbolami B1MN, B2MN, B3U/MN i B011KX.
Wzd³u¿ linii pozostawiæ (po 7,5 m od osi linii) pas
terenu o szerokoci 15,0 m wy³¹czony z zabudowy
i zieleni wysokiej zastosowaæ rodki techniczne zapewniaj¹ce warunki bezpieczeñstwa dla u¿ytkowników terenu, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
b) pozostawiæ do dalszej eksploatacji s³upow¹ stacjê
transformatorow¹ w granicach terenu oznaczonego symbolem B3U/MN,
c) realizacjê ma³ogabarytowych stacji transformatorowych na terenach oznaczonych symbolami B9EE
i B19EE,
d) pozosta³e ustalenia jak w § 8.
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II. Ustalenia szczegó³owe dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
1. Teren oznaczony symbolem B1MN  o powierzchni ok.
0,53 ha.
1.1.Funkcja: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
1.2.Zasady i warunki podzia³u terenu: teren podzieliæ
na dzia³ki o powierzchni nie mniejszej ni¿ 800 m2.
1.3.Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
a) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cych z terenami B07KD i B11KX oraz w odleg³oci 7,5 m
od linii elektroenergetycznej 15kV, zgodnie z rysunkiem planu (za³¹cznik nr 2).
b) dopuszcza siê realizacjê zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej z wjazdami na
dzia³ki z drogi projektowanej na terenie B07KD.
1.4.Ustalenia w zakresie komunikacji:
a) dojazd do dzia³ek z drogi i ci¹gu pieszo-jezdnego na terenach B07KD i B011KX,
b) w przypadku realizacji zabudowy szeregowej, dla
jej obs³ugi ppo¿. dopuszcza siê organizacjê ci¹gu pieszo-jezdnego wzd³u¿ istniej¹cej linii elektroenergetycznej 15kV przy granicy opracowania.
1.5.Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
a) do dalszej eksploatacji pozostawia siê liniê elektroenergetyczn¹ 15kV.
2. Teren oznaczony symbolem B2MN  o powierzchni ok.
0,63 ha
2.1.Funkcja: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2.2.Zasady i warunki podzia³u terenu: teren podzieliæ
na dzia³ki o powierzchni nie mniejszej ni¿ 800 m2.
2.3.Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
a) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cych z terenami B07KD i B011KX oraz w odleg³oci 7,5 m
od linii elektroenergetycznej 15kV, zgodnie z rysunkiem planu (za³¹cznik nr 2),
b) dopuszcza siê realizacjê zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej z wjazdami na
dzia³ki z drogi projektowanej na terenie B07KD.
2.4.Ustalenia w zakresie komunikacji:
a) dojazd do dzia³ek z dróg i ci¹gów pieszo-jezdnych na terenach B07KD, B011KX i B012KX,
b) w przypadku realizacji zabudowy szeregowej, dla
jej obs³ugi ppo¿. dopuszcza siê organizacjê ci¹gu pieszo-jezdnego wzd³u¿ istniej¹cej linii elektroenergetycznej 15kV przy granicy opracowania.
2.5 Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: do
dalszej eksploatacji pozostawia siê liniê elektroenergetyczn¹ 15kV.
3. Teren oznaczony symbolem B3U/MN o powierzchni ok.
0,39 ha.
3.1.Funkcja: teren zabudowy us³ugowo- mieszkaniowej.
3.2.Zasady i warunki podzia³u terenu: teren mo¿na podzieliæ na 2 dzia³ki budowlane.
3.3 Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
a) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 10,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem drogi powiatowej nr 39127 i 5,0 m od linii

Poz. 1622

 4181 

rozgraniczaj¹cej z terenem B07KD oraz w odleg³oci 7,5 m od linii elektroenergetycznej 15kV, jak na
rysunku planu (za³¹cznik nr 2).
3.4.Ustalenia w zakresie komunikacji:
a) dojazd do dzia³ek z ci¹gu pieszo-jezdnego projektowanego na terenie B012KX,
b) ustala siê lokalizacjê co najmniej 5 miejsc postojowych dla samochodów osobowych na
dzia³ce.
3.5.Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: do
dalszej eksploatacji pozostawia siê kabel telekomunikacyjny, liniê elektroenergetyczn¹ 15kV oraz s³upow¹ stacjê transformatorow¹.
4. Teren oznaczony symbolem B4URS/Z o powierzchni
ok. 0,69 ha.
4.1.Funkcja: teren us³ug rekreacyjno-sportowych z towarzyszeniem zieleni parkowej.
4.2.Zasady i warunki podzia³u terenu: teren nie mo¿e
byæ przedmiotem podzia³u.
4.3.Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
a) w ramach zagospodarowania dzia³ki mog¹ byæ
zrealizowane boiska do siatkówki, koszykówki,
korty tenisowe oraz inne urz¹dzenia rekreacyjne np.: basen k¹pielowy, krêgle, mini golf, itp.
oraz urz¹dzenia dla zabaw ma³ych dzieci,
b) w ramach zagospodarowania dzia³ki zieleni¹ parkow¹ ustala siê wprowadzenie nasadzeñ drzew
i krzewów izoluj¹cych teren od otoczenia, a tak¿e ustawienie ³awek i urz¹dzeñ ma³ej architektury, wytyczenie alejek umo¿liwiaj¹cych spacery
i obsadzenie ich drzewami,
c) na dzia³ce dopuszcza siê wzniesienie budynku
zaplecza us³ugowo-sanitarnego o powierzchni
nie przekraczaj¹cej 300 m2. Elewacja w formie
tynku bia³ego z barwionym belkowaniem w formie cian ryglowych. Dopuszcza siê prowadzenie us³ug turystycznych,
d) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 5,0m od linii rozgraniczaj¹cej z terenami B03KD i B07KD, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 2).
4.4.Ustalenia w zakresie komunikacji: dojazd do dzia³ki z drogi projektowanej na terenie B07KD.
4.5.Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: w
pó³nocnym fragmencie terenu ustala siê lokalizacjê zbiornika retencyjnego dla wód opadowych o
objêtoci 100 do 150 m3; dno i ciany zbiornika
wykonaæ z materia³u nieprzepuszczalnego; teren
zbiornika ogrodziæ.
5. Teren oznaczony symbolem B5MN, o powierzchni ok.
0,41 ha.
5.1.Funkcja: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
5.2.Zasady i warunki podzia³u terenu: teren podzieliæ
na dzia³ki o powierzchni minimum 800 m2.
5.3.Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem
B08KD, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 2).
5.4.Ustalenia w zakresie komunikacji: dojazd do dzia³ek z drogi projektowanej na terenie B08KD.
6. Teren oznaczony symbolem B6U/MN o powierzchni ok.
0,16 ha.
6.1.Funkcja: teren zabudowy us³ugowo-mieszkaniowej.
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6.2.Zasady i warunki podzia³u terenu: teren nie mo¿e
byæ przedmiotem podzia³u.
6.3.Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
a) zagospodarowanie terenu winno nawi¹zywaæ do
s¹siedniego terenu B4URS/Z poprzez kontynuacjê ma³ej architektury,
b) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenami B03KD i B08KD, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 2).
6.4.Ustalenia w zakresie komunikacji:
a) dojazd do dzia³ki z drogi projektowanej na terenie B08KD,
c) ustala siê lokalizacjê co najmniej 5 miejsc postojowych dla samochodów osobowych.
7. Teren oznaczony symbolem B7MN o powierzchni ok.
1,55 ha.
7.1.Funkcja: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
7.2.Zasady i warunki podzia³u terenu: teren podzieliæ
na dzia³ki o powierzchni nie mniejszej ni¿ 1000 m2
i szerokoci nie mniejszej ni¿ 25,0 m.
7.3.Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
a) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenami B04KD, B07KD i B08KD oraz nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 10,0 m od linii
rozgraniczaj¹cej z terenem drogi powiatowej nr
39127, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 2),
b) ustala siê obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy w odleg³oci 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem
B03KD, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 2);
dopuszcza siê odsuniêcie budynków w g³¹b
dzia³ki, na odleg³oæ nie wiêksz¹ ni¿ 5,0 m. od
obowi¹zuj¹cej linii zabudowy.
7.4.Ustalenia w zakresie komunikacji: dojazd do dzia³ek z dróg projektowanych na terenach B03KD,
B04KD, B07KD i B08KD.
7.5.Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: do
dalszej eksploatacji pozostawia siê kabel telekomunikacyjny.
8. Teren oznaczony symbolem B8MN o powierzchni ok.
2,56 ha.
8.1.Funkcja: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
8.2.Zasady i warunki podzia³u terenu: teren podzieliæ
na dzia³ki o powierzchni nie mniejszej, ni¿ 1000 m2
i szerokoci nie mniejszej, ni¿ 25,0 m.
8.3.Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenami
B02KD i B08KD, zgodnie z rysunkiem planu (za³¹cznik nr 2).
8.4.Ustalenia w zakresie komunikacji: dojazd do dzia³ek z dróg projektowanych na terenach B02KD,
B03KD i B08KD.
9. Teren oznaczony symbolem B9EE o powierzchni ok.
0,01 ha.
9.1.Funkcja: teren infrastruktury technicznej  projektowana stacja transformatorowa 15/04kV.
9.2.Zasady i warunki podzia³u terenu: teren nie mo¿e
byæ przedmiotem podzia³u.
9.3.Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
ustala siê lokalizacjê ma³ogabarytowej stacji
transformatorowej.
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9.4.Ustalenia w zakresie komunikacji: dojazd z terenu B03KD.
9.5.Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: wg
warunków wydanych przez gestora sieci elektroenergetycznej 15kV.
10. Teren oznaczony symbolem B10MN o powierzchni
ok. 1,63 ha.
10.1.Funkcja: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
10.2.Zasady i warunki podzia³u terenu: teren podzieliæ na dzia³ki o powierzchni nie mniejszej, ni¿ 1000
m2 i szerokoci nie mniejszej, ni¿ 25,0 m.
10.3.Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
a) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w
odleg³oci 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cych z
terenami B02KD i B08KD, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 2),
b) ustala siê obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy w odleg³oci 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem B03KD, jak na rysunku planu (za³¹cznik
nr 2); dopuszcza siê odsuniêcie budynków w
g³¹b dzia³ki na odleg³oæ nie wiêksz¹, ni¿ 5,0
m od obowi¹zuj¹cej linii zabudowy,
c) ustala siê wysokoæ budynków mieszkalnych
powiêkszon¹, ni¿ to przewiduje § 5 p.6, nie
wiêksz¹ jednak, ni¿ 11,0 m.
10.4.Ustalenia w zakresie komunikacji: dojazd do dzia³ek z dróg projektowanych na terenach B02KD,
B03KD i B08KD.
11. Teren oznaczony symbolem B11MN o powierzchni ok. 3,1 ha.
11.1. Funkcja: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
11.2.Zasady i warunki podzia³u terenu: teren podzieliæ na dzia³ki o powierzchni nie mniejszej, ni¿ 1000
m2 i szerokoci nie mniejszej, ni¿ 25,0 m.
11.3.Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
a) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w
odleg³oci 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cych z
terenami B03KD, B04KD, B08KD i B09KD, jak
na rysunku planu (za³¹cznik nr 2),
b) ustala siê obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy w odleg³oci 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem B03KD; dopuszcza siê odsuniêcie budynków w g³¹b dzia³ki na odleg³oæ nie wiêksz¹,
ni¿ 5,0 m od obowi¹zuj¹cej linii zabudowy, jak
na rysunku planu (za³¹cznik nr 2),
c) ustala siê na dzia³kach od strony terenu B03KD
wysokoæ budynków mieszkalnych powiêkszon¹, ni¿ to przewiduje § 5 p.6, nie wiêksz¹
jednak, ni¿ 11,0 m.
11.4.Ustalenia w zakresie komunikacji: dojazd do dzia³ek z dróg projektowanych na terenach B03KD,
B04KD, B08KD i B09KD.
12. Teren oznaczony symbolem B12 MN o powierzchni
ok. 0,36 ha.
12.1.Funkcja: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
12.2 Zasady i warunki podzia³u terenu: teren mo¿na
podzieliæ na 2 dzia³ki o powierzchni nie mniejszej ni¿ 1 500 m2.

Poz. 1622

12.3.Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
a) ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy w
odleg³oci 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cych z
terenami B03KD i B09KD oraz w odleg³oci
10,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem drogi
powiatowej nr 39 127, jak na rysunku planu
(za³¹cznik nr 2).
12.4.Ustalenia w zakresie komunikacji: dojazd do dzia³ek z drogi projektowanej na terenie B09KD.
12.5.Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
do dalszej eksploatacji pozostawia siê kabel telekomunikacyjny.
13. Teren oznaczony symbolem B13 RP o powierzchni
ok. 4,93 ha.
13.1.Funkcja: teren produkcji rolno  ogrodniczej.
13.2.Zasady i warunki podzia³u terenu: teren mo¿na
podzieliæ na nie wiêcej ni¿ 4 dzia³ki rolno  ogrodnicze z mo¿liw¹ realizacj¹ siedlisk rolniczych.
13.3.Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
a) powierzchnia siedliska nie mo¿e przekroczyæ
10% terenu dzia³ki,
b) dopuszcza siê lokalizacjê budynków produkcyjnych poza obszarem siedliska, w granicach
dzia³ki rolno  ogrodniczej, z wyj¹tkiem pasa
szerokoci 10 m wzd³u¿ istniej¹cego rowu melioracyjnego,
c) wyklucza siê prowadzenie produkcji mog¹cej
stwarzaæ uci¹¿liwoæ dla okolicznych mieszkañców, w tym: upraw wymagaj¹cych intensywnych zabiegów chemizacyjnych, intensywnej hodowli zwierz¹t, przetwórstwa rolnospo¿ywczego,
d) ustala siê zachowanie po³o¿onego w centralnej czêci terenu oczka wodnego, wraz z istniej¹cym zadrzewieniem.
13.4.Ustalenia w zakresie komunikacji: dojazd z terenu B03KD, dopuszcza siê organizacjê jednego
wjazdu dla sprzêtu rolniczego z drogi powiatowej nr 39 127.
13.5.Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
do dalszej eksploatacji pozostawia siê kabel telekomunikacyjny.
14. Teren oznaczony symbolem B14MN o powierzchni
ok. 2,07 ha.
14.1.Funkcja: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
14.2.Zasady i warunki podzia³u terenu: teren podzieliæ na dzia³ki o powierzchni nie mniejszej, ni¿ 1000
m2 i szerokoci nie mniejszej ni¿ 25,0 m.
14.3.Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
a) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w
odleg³oci 10,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z
drog¹ powiatow¹ nr 39 127 oraz nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 5,0 m od
linii rozgraniczaj¹cych z terenami B04KD,
B08KD i B09KD, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 2).
14.4.Ustalenia w zakresie komunikacji: dojazd do dzia³ek z terenu B04KD.
14.5.Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
do dalszej eksploatacji pozostawia siê kabel telekomunikacyjny.
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15. Teren oznaczony symbolem B15ZI o powierzchni ok.
0,19 ha.
15.1.Funkcja: teren zieleni izolacyjnej.
15.2.Zasady i warunki podzia³u terenu: teren nie mo¿e
byæ przedmiotem podzia³u.
15.3.Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
a) ustala siê zakaz zabudowy,
b) ustala siê obsadzenie terenu zieleni¹ nisk¹ ¿ywop³otow¹, z koniecznym zachowaniem warunków widocznoci na skrzy¿owaniach z drog¹ powiatow¹.
15.4.Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
do dalszej eksploatacji pozostawia siê istniej¹c¹
sieæ telekomunikacyjn¹.
16. Teren oznaczony symbolem B16MN o powierzchni
ok. 0,92 ha.
16.1.Funkcja: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
16.2.Zasady i warunki podzia³u terenu: teren podzieliæ na dzia³ki o powierzchni nie mniejszej, ni¿ 1000
m2 i szerokoci nie mniejszej ni¿ 25,0 m.
16.3.Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
a) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w
odleg³oci 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cych z
terenami B010KD i B15ZI, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 2),
b) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w
odleg³oci 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem drogi powiatowej nr 39129, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 2).
16.4.Ustalenia w zakresie komunikacji: dojazd do dzia³ek z terenu B05KD.
17. Teren oznaczony symbolem B17MN o powierzchni
ok. 0,56 ha.
17.1.Funkcja: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
17.2. Zasady i warunki podzia³u terenu: teren podzieliæ
na dzia³ki o powierzchni nie mniejszej, ni¿ 800 m2.
17.3.Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
a) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w
odleg³oci 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cych z
terenami B05KD, B013KX i od granicy dzia³ki
drogi powiatowej nr 39129 oraz nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 10,0 m od
linii rozgraniczaj¹cej z terenem B20ZI, jak na
rysunku planu (za³¹cznik nr 2),
b) dopuszcza siê budowê zespo³u zabudowy szeregowej.
17.4.Ustalenia w zakresie komunikacji dojazd do dzia³ek z terenu B013KX.
18. Teren oznaczony symbolem B18MN, o powierzchni
ok. 1,34 ha.
18.1.Funkcja: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
18.2. Zasady i warunki podzia³u terenu: teren podzieliæ
na dzia³ki o powierzchni nie mniejszej ni¿ 1000 m2.
18.3.Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
a) ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy
w odleg³oci 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cych
z terenami B05KD, B06KD, B010KD i B013KX
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oraz nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 10,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem
B20ZI, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 2).
18.4.Ustalenia w zakresie komunikacji: dojazd do dzia³ek z terenów B05KD, B06KD, B010KD i B013KX.
19. Teren oznaczony symbolem B19EE o powierzchni ok.
0,01 ha.
19.1.Funkcja: teren infrastruktury technicznej  projektowana stacja transformatorowa 15/04kV.
19.2.Zasady i warunki podzia³u terenu: teren nie mo¿e
byæ przedmiotem podzia³u.
19.3.Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy: ustala siê lokalizacjê ma³ogabarytowej stacji transformatorowej.
19.4.Ustalenia w zakresie komunikacji: dojazd z terenu B05KD.
19.5.Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
wg warunków wydanych przez gestora sieci elektroenergetycznej 15kV.
20. Teren oznaczony symbolem B20ZI o powierzchni ok.
0,15 ha.
20.1.Funkcja: teren zieleni izolacyjnej.
20.2.Zasady i warunki podzia³u terenu: teren nie mo¿e
byæ przedmiotem podzia³u.
20.3.Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
a) ustala siê zakaz zabudowy na terenie,
b) ustala siê nasadzenie pasów zieleni wysokiej
i niskiej ¿ywop³otowej,
c) dopuszcza siê na terenie sporadyczny postój
pojazdów osobowych i autobusów.
21. Teren oznaczony symbolem B21URS/Z o powierzchni ok. 1,2 ha.
21.1.Funkcja: teren us³ug rekreacyjno-sportowych z
towarzyszeniem zieleni parkowej.
21.2.Zasady i warunki podzia³u terenu: teren stanowi jedn¹ dzia³kê, bez mo¿liwoci podzia³u.
21.3.Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
a) rekreacyjno-sportowe zagospodarowanie
dzia³ki przewiduje du¿e boisko do pi³ki no¿nej, ma³e boiska do gier zespo³owych, korty
tenisowe oraz mo¿liwe inne urz¹dzenia rekreacyjne np. basen k¹pielowy, krêgle, mini golf,
itp.,
b) zagospodarowanie dzia³ki zieleni¹ parkow¹
przewiduje wprowadzenie nasadzeñ drzew
i krzewów izoluj¹cych teren od otoczenia, a
tak¿e ustawienie ³awek i urz¹dzeñ ma³ej architektury, wytyczenie alejek umo¿liwiaj¹cych
spacery i obsadzenie ich drzewami,
c) na dzia³ce dopuszcza siê wzniesienie budynku zaplecza us³ugowo  sanitarnego o powierzchni nie przekraczaj¹cej 300 m2; mo¿liwe jest prowadzenie us³ug turystycznych;
ustala siê lokalizacjê budynku w naro¿niku terenu, w s¹siedztwie zabudowy mieszkaniowej
B18MN,
d) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w
odleg³oci 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cych z
terenami B06KD i B010KD, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 2).
21.4.Ustalenia w zakresie komunikacji: dojazd do
dzia³ki z drogi projektowanej na terenie B06KD.
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22. Teren oznaczony symbolem B01KP, o powierzchni ok.
0,09 ha.
22.1.Funkcja: teren komunikacji.
22.2.Ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania i u¿ytkowania:
a) przeznacza siê pas terenu o szerokoci 5,0 m,
jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 2), na potrzeby przysz³ej rozbudowy drogi powiatowej
nr 39 127,
b) przy modernizacji drogi wydzieliæ cie¿kê rowerow¹.
22.3.Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
do dalszej eksploatacji pozostawia siê kabel telekomunikacyjny.
23. Teren oznaczony symbolem B02KD, o powierzchni ok.
0,41 ha.
23.1.Funkcja: teren komunikacji.
23.2.Ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania i u¿ytkowania:
a) ustala siê na terenie budowê drogi dojazdowej,
b) ustala siê szerokoæ pasa drogowego 10,0 m
w liniach rozgraniczaj¹cych.
24. Teren oznaczony symbolem B03KD, o powierzchni ok.
0,63 ha.
24.1.Funkcja: teren komunikacji.
24.2.Ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania i u¿ytkowania:
a) ustala siê na terenie budowê drogi dojazdowej,
b) ustala siê szerokoæ pasa drogowego 12,0 m.
w liniach rozgraniczaj¹cych,
c) ustala siê nasadzenie szpaleru zieleni wysokiej w pasie drogowym.
25. Teren oznaczony symbolem B04KD, o powierzchni ok.
0,46 ha.
25.1.Funkcja: teren komunikacji.
25.2.Ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania i u¿ytkowania:
a) ustala siê na terenie budowê drogi dojazdowej,
b) ustala siê szerokoæ pasa drogowego 10,0 m.
w liniach rozgraniczaj¹cych.
26. Teren oznaczony symbolem B05KD, o powierzchni ok.
0,20 ha.
26.1.Funkcja: teren komunikacji.
26.2.Ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania i u¿ytkowania:
a) ustala siê na terenie budowê drogi dojazdowej,
b) ustala siê szerokoæ pasa drogowego 10,0 m.
w liniach rozgraniczaj¹cych.
27. Teren oznaczony symbolem B06KD, o powierzchni ok.
0,14 ha.
27.1.Funkcja: teren komunikacji.
27.2.Ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania i u¿ytkowania:
a) ustala siê na terenie budowê drogi dojazdowej,
b) ustala siê szerokoæ pasa drogowego 10,0 m.
w liniach rozgraniczaj¹cych.
28. Teren oznaczony symbolem B07KD, o powierzchni ok.
0,24 ha.
28.1.Funkcja: teren komunikacji.
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28.2.Ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania i u¿ytkowania:
a) ustala siê na terenie budowê drogi dojazdowej,
b) ustala siê szerokoæ pasa drogowego 10,0 m.
w liniach rozgraniczaj¹cych.
Teren oznaczony symbolem B08KD, o powierzchni ok.
0,3 ha.
29.1.Funkcja: teren komunikacji.
29.2.Ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania i u¿ytkowania:
a) ustala siê na terenie budowê drogi dojazdowej,
b) ustala siê szerokoæ pasa drogowego 12,0 m
w liniach rozgraniczaj¹cych,
c) ustala siê nasadzenie szpaleru zieleni wysokiej w pasie drogowym.
Teren oznaczony symbolem B09KD, o powierzchni ok.
0,14 ha.
30.1.Funkcja: teren komunikacji.
30.2.Ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania i u¿ytkowania:
a) ustala siê na terenie budowê drogi dojazdowej,
b) ustala siê szerokoæ pasa drogowego 10,0 m
w liniach rozgraniczaj¹cych.
Teren oznaczony symbolem B010KD, o powierzchni
ok. 0,21 ha.
31.1.Funkcja: teren komunikacji.
31.2.Ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania i u¿ytkowania:
a) ustala siê na terenie budowê drogi dojazdowej,
b) ustala siê szerokoæ pasa drogowego 8,0 m
w liniach rozgraniczaj¹cych.
Teren oznaczony symbolem B011KX, o powierzchni
ok. 0,06 ha.
32.1.Funkcja: teren komunikacji.
32.2.Ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania i u¿ytkowania:
a) ustala siê na terenie budowê ci¹gu pieszojezdnego,
b) ustala siê szerokoæ terenu 8,0 m w liniach
rozgraniczaj¹cych.
Teren oznaczony symbolem B012KX, o powierzchni
ok. 0,05 ha.
33.1.Funkcja: teren komunikacji.
33.2.Ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania i u¿ytkowania:
a) ustala siê na terenie budowê ci¹gu pieszojezdnego,
b) ustala siê szerokoæ terenu 8,0 m w liniach
rozgraniczaj¹cych.
Teren oznaczony symbolem B013KX, o powierzchni
ok. 0,09 ha.
43.1.Funkcja: teren komunikacji.
43.2.Ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania i u¿ytkowania:
a) ustala siê na terenie budowê ci¹gu pieszojezdnego,
b) ustala siê szerokoæ terenu 8,0 m w liniach
rozgraniczaj¹cych.
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§ 11
JEDNOSTKA STRUKTURALNA C

Ustala siê podzia³ jednostki strukturalnej C na 12 terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczonych symbolami cyfrowo  literowymi, w tym:
 4 tereny zabudowy mieszkaniowej, oznaczonych
symbolem MN,
 1 teren zabudowy mieszkaniowo  us³ugowej,
oznaczony symbolem MN/U,
 6 terenów komunikacji oznaczonych symbolami KP,
KL, KD i KX,
 1 teren infrastruktury technicznej oznaczony symbolem EE.
I. Ustalenia ogólne dla obszaru ca³ej jednostki strukturalnej:
1. W zakresie obs³ugi urz¹dzeniami i sieciami infrastruktury komunalnej:
a) zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej wykonanej w planowanych ci¹gach komunikacyjnych,
przy³¹czonej do zbiorowych urz¹dzeñ wodoci¹gowych obs³uguj¹cych wie Objazda,
b) odprowadzenie cieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej, wykonanej w planowanych ci¹gach
komunikacyjnych, przy³¹czonej do zbiorowych wiejskich urz¹dzeñ kanalizacji sanitarnej wsi Objazda,
c) odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni dróg
oraz sieci¹ kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego, dop³ywu rzeki B³otnicy (Bagienicy); wody
deszczowe przed wprowadzeniem do odbiornika
oczyciæ do wartoci okrelonych w obowi¹zuj¹cych
przepisach,
d) pozosta³e ustalenia jak w § 7.
2. W zakresie zaopatrzenia w energiê elektryczn¹, ciep³o
i gaz ustala siê:
a) skablowanie istniej¹cych odcinków napowietrznych
linii elektroenergetycznych 15kV w terenach komunikacji C01KP, C02KL, C03KD i C06KX,
b) budowê ma³ogabarytowej stacji transformatorowej
15-20/0,4 kV (docelowa moc transformatora do
630kVA) na terenie oznaczonym symbolem C6EE,
c) pozosta³e ustalenia jak w § 8.
II. Ustalenia szczegó³owe dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
1. Teren oznaczony symbolem C1MN  o powierzchni ok.
0,57 ha.
1.1.Funkcja: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
1.2.Zasady i warunki podzia³u terenu  teren podzieliæ
na dzia³ki o powierzchni minimum 1000 m2.
1.3.Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
a) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem
C03KD, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 3),
b) ustala siê obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy w odleg³oci 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem
C02KL, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 3),
dopuszcza siê odsuniêcie ciany budynku nie
wiêcej, ni¿ 5,0 m od tej linii w g³¹b dzia³ki.
1.4.Ustalenia w zakresie komunikacji: ustala siê dojazd
do dzia³ek z dróg projektowanych na terenach
C02KL i C03KD.
1.5.Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
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ustala siê skablowanie linii napowietrznej 15kV w przyleg³ych terenach komunikacji.
2. Teren oznaczony symbolem C2MN  o powierzchni ok.
1,11 ha.
2.1.Funkcja: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2.2.Zasady i warunki podzia³u terenu  teren podzieliæ
na dzia³ki o powierzchni minimum 1000 m2.
2.3.Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
a) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 7,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem
C05KL, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 3),
b) ustala siê obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy w odleg³oci 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem
C02KL, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 3);
dopuszcza siê odsuniêcie ciany budynku nie
wiêcej, ni¿ 5,0 m. od tej linii w g³¹b dzia³ki.
2.4.Ustalenia w zakresie komunikacji: ustala siê dojazd
do dzia³ek z dróg na terenach C02KL i C05KL.
3. Teren oznaczony symbolem C3MN o powierzchni ok.
1,05 ha.
3.1.Funkcja: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
3.2.Zasady i warunki podzia³u terenu  teren podzieliæ
na dzia³ki o powierzchni minimum 1000 m2.
3.3.Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
a) ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg³oci 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem
C03KD i 7,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem
C04KL, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 3),
b) ustala siê obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy w odleg³oci 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem
C02KL, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 3);
dopuszcza siê odsuniêcie ciany budynku nie
wiêcej, ni¿ 5,0 m od tej linii w g³¹b dzia³ki.
3.4.Ustalenia w zakresie komunikacji: ustala siê dojazd
z dróg na terenach C02KL, C03KD i C04Kl.
3.5.Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
ustala siê skablowanie linii napowietrznej 15kV w
przyleg³ych terenach komunikacji.
4. Teren oznaczony symbolem C4MN o powierzchni ok.
0,74 ha.
4.1.Funkcja: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
4.2.Zasady i warunki podzia³u terenu  teren podzieliæ
na dzia³ki budowlane o powierzchni 1 000 m2 +/20% i szerokoci frontu 25-30 m.
4.3.Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
a) ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg³oci 7,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem
C04KL i w odleg³oci 10,0 m od linii rozgraniczaj¹cych z terenami C01KP i C06KX, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 3),
b) ustala siê obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy w odleg³oci 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem
C02KL, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 3), dopuszcza siê odsuniêcie ciany budynku od obowi¹zuj¹cej linii zabudowy nie wiêcej, ni¿ 5,0 m w
g³¹b dzia³ki.
4.4.Ustalenia w zakresie komunikacji: ustala siê dojazd
z drogi projektowanej na terenie C02KL.
4.5.Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
ustala siê skablowanie linii napowietrznej 15kV w
przyleg³ych terenach komunikacji.
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5. Teren oznaczony symbolem C5MN/U o powierzchni ok.
0,24 ha.
5.1.Funkcja: teren zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej.
5.2.Zasady i warunki podzia³u terenu: dopuszcza siê
podzia³ terenu na 2 dzia³ki budowlane.
5.3.Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
a) ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg³oci 10,0 m od linii rozgraniczaj¹cych z terenami C01KP i C06KX, oraz nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 7,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem C05KL, jak na rysunku
planu (za³¹cznik nr 3),
b) ustala siê obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy w odleg³oci 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem
C02KL, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 3);
dopuszcza siê odsuniêcie ciany budynku od
obowi¹zuj¹cej linii zabudowy nie wiêcej, ni¿ 5,0
m w g³¹b dzia³ki,
c) dopuszcza siê prowadzenie us³ug turystycznych.
5.4.Ustalenia w zakresie komunikacji: ustala siê dojazd
do dzia³ek z terenu C02KL.
5.5.Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
ustala siê skablowanie linii napowietrznej 15kV w
przyleg³ych terenach komunikacji oraz likwidacjê
istniej¹cej s³upowej stacji transformatorowej.
6. Teren oznaczony symbolem C6EE o powierzchni ok.
0,01 ha.
6.1.Funkcja: teren infrastruktury technicznej  projektowana stacja transformatorowa 15/04kV.
6.2.Zasady i warunki podzia³u terenu: teren nie mo¿e
byæ przedmiotem podzia³u.
6.3.Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
ustala siê lokalizacjê ma³ogabarytowej stacji transformatorowej.
6.4.Ustalenia w zakresie komunikacji: dojazd z terenu
C06KX.
6.5.Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: wg
warunków wydanych przez gestora sieci elektroenergetycznej 15kV.
7. Teren oznaczony symbolem C01KP o powierzchni ok.
0,36 ha.
7.1.Funkcja: teren komunikacji.
7.2.Ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania
i u¿ytkowania:
a) przeznacza siê pas terenu o szerokoci od 11,0
do 13,0 m, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 3),
na potrzeby przysz³ej rozbudowy drogi powiatowej nr 39 127 z wydzielon¹ cie¿k¹ rowerow¹,
b) do czasu realizacji drogi dopuszcza siê zagospodarowanie terenu zieleni¹ nisk¹ i obiektami ma³ej architektury, bez mo¿liwoci zabudowy kubaturowej.
7.3.Ustalenia w zakresie komunikacji: projektowane
obejcie wsi Objazda od po³udnia w ci¹gu drogi
powiatowej nr 39127.
7.4.Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
ustala siê u³o¿enie kabla elektroenergetycznego
15kV w pasie drogowym.
8. Teren oznaczony symbolem C02KL o powierzchni ok.
0,5 ha.
8.1.Funkcja: teren komunikacji.
8.2.Ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania
i u¿ytkowania:

a) ustala siê na terenie budowê drogi lokalnej,
b) ustala siê szerokoæ pasa drogowego 12,0 m
w liniach rozgraniczaj¹cych,
c) ustala siê nasadzenie zieleni wysokiej w pasie
drogowym.
8.3.Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
ustala siê u³o¿enie kabla elektroenergetycznego
15 kV w pasie drogowym.
9. Teren oznaczony symbolem C03KD o powierzchni ok.
0,14 ha.
9.1.Funkcja: teren komunikacji.
9.2.Ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania
i u¿ytkowania:
a) ustala siê na terenie budowê drogi dojazdowej,
b) ustala siê szerokoæ pasa drogowego 10,0 m
w liniach rozgraniczaj¹cych.
9.3.Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
ustala siê u³o¿enie kabla elektroenergetycznego
15 kV w pasie drogowym.
10. Teren oznaczony symbol3em C04KL o powierzchni
ok. 0,04 ha.
10.1.Funkcja: teren komunikacji.
10.2.Ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania i u¿ytkowania:
a) przeznacza siê pas terenu o szerokoci 4,0 m,
jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 3), na potrzeby przysz³ego poszerzenia istniej¹cej drogi lokalnej.
11. Teren oznaczony symbolem C05KL o ok. 0,06 ha.
11.1.Funkcja: teren komunikacji.
11.2.Ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania i u¿ytkowania:
a) przeznacza siê pas terenu o szerokoci od 3,0 m
do 4,5 m., jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 3),
na potrzeby przysz³ej modernizacji istniej¹cej
drogi lokalnej.
12. Teren oznaczony symbolem C06KX o powierzchni ok. 0,02 ha.
12.1.Funkcja: teren komunikacji.
12.2 Ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania i u¿ytkowania:
a) ustala siê na terenie budowê ci¹gu pieszojezdnego,
b) ustala siê szerokoæ terenu w liniach rozgraniczenia 6,0 m, jak na rysunku planu (za³¹cznik nr 3).
12.3.Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
ustala siê u³o¿enie kabla elektroenergetycznego
15 kV od terenu C02KL do terenu C6EE.
Rozdzia³ 4
Przepisy przejciowe i koñcowe
§ 12
1. Na cele nierolnicze i nielene przeznacza siê:
a) w obrêbie jednostki strukturalnej A  u¿ytki rolne
kl. V i VI wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego po³o¿one w obrêbie Wytowno. Powierzchnia
gruntów rolnych objêtych zmian¹ przeznaczenia wynosi 7,00 ha, w tym: u¿ytków rolnych: kl. V  3,28 ha,
kl. VI  3,72 ha,
b) w obrêbie jednostki strukturalnej B  u¿ytki rolne
kl. III, IV i V wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego, po³o¿one w obrêbach geodezyjnych: Wy-
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towno i PGR Wytowno o ³¹cznej powierzchni 14,28 ha,
w tym: kl. III  1,50 ha, kl. IV  11,81 ha, kl. V  0,97 ha.
2. Na etapie wczeniejszych opracowañ planistycznych
uzyskano zgodê na zmianê przeznaczenia na cele nierolnicze i nielene gruntów rolnych, po³o¿onych w
obrêbie jednostek strukturalnych A, B i C o ³¹cznej powierzchni 13,38 ha. Grunty te adaptuje siê dla
potrzeb zmiany planu.
§ 13
Ustala siê stawkê w wysokoci 0%, s³u¿¹c¹ naliczeniu
jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§ 14
Dla obszaru objêtego zmian¹ planu uchyla siê ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Ustka, zatwierdzonego Uchwa³¹
Nr IV/26/94 Rady Gminy Ustka z dnia 4 listopada 1994 r.
(Dz. Urz. Woj. S³upskiego z 1994 r. Nr 38, poz. 210).
§ 15
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go Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustka dla
obszaru dzia³ek 212/3, 220/4 i 220/1 po³o¿onych w obrêbie Wotywno na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy w
Ustka uchwala:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
dzia³ek nr 212/3, 220/1 i 220/4, w obrêbie geodezyjnym
Wytowno, w gminie Ustka, stanowi¹cy zmianê miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ustka, zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr IV/26/94
Rady Gminy Ustka z dnia 4 listopada 1994 r. (Dz.Urz.
Woj. S³upskiego z 1994 r Nr 38, poz. 210), zwany dalej
w treci Uchwa³y planem.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1
Plan obejmuje obszar o ³¹cznej powierzchni 2,73 ha,
obejmuj¹cy dzia³ki nr 212/3, 220/1 i 220/4 po³o¿one w
obrêbie geodezyjnym Wytowno, w gminie Ustka.
§2

Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Ustka do:
1) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów planu i wydawania z tych dokumentów,
na wniosek zainteresowanych, wyrysów i wypisów,
2) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie planu wymienionego w § 14 zmian, wprowadzonych niniejsz¹ uchwa³¹.

Ustalenia planu zawarte s¹ w treci Uchwa³y oraz na
rysunku pn. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 212/3, 220/1 i 220/4 w obrêbie
geodezyjnym Wytowno, wykonanym na mapie sytuacyjno-wysokociowej w skali 1: 1 000, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do Uchwa³y.

§ 16

§3

Uchwa³a obowi¹zuje po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Na rysunku, o którym mowa w § 2, nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
 granice opracowania planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 linie zabudowy nieprzekraczalne,
 symbole cyfrowo-literowe terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi.

Przewodnicz¹cy Rady
W. G¹siorski

1623
UCHWA£A Nr VII/57/2003
Rady Gminy w Ustce
z dnia 30 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek 212/3, 220/1 i 220/4
w obrêbie geodezyjnym Wytowno w gminie Ustka.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806),
art. 8 ust. 1 i 2, art. 9, 10, 26, 28, 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
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;
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130,
poz. 1112),uchwa³y Nr V/37/2002 Rady Gminy w Ustce z
dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie chwalenia Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka, uchwa³y Nr V/46/2002 Rady Gminy
w Ustce z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany Miejscowego Planu Ogólne-

§4
Ilekroæ w uchwale mowa jest o:
1) linii rozgraniczaj¹cej  oznacza to liniê dziel¹c¹ tereny
o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
2) nieprzekraczalnej linii zabudowy  oznacza to liniê, której nie mo¿e przekroczyæ ciana budynku  nie dotyczy ganków, wykuszy, balkonów,
3) powierzchni zabudowy  jest to powierzchnia mierzona po obrysie budynku na poziomie posadzki parteru,
4) powierzchni czynnej biologicznie  rozumie siê przez
to grunt rodzimy pokryty rolinnoci¹ oraz wodê powierzchniow¹ na dzia³ce budowlanej, a tak¿e 50% sumy
nawierzchni tarasów i stropodachów, urz¹dzonych jako
sta³e trawniki lub kwietniki na pod³o¿u zapewniaj¹cym
ich naturalna wegetacjê, o powierzchni na mniejszej
ni¿ 10 m2,
5) poziomie posadowienia parteru budynku  jest to odleg³oæ mierzona od posadzki pierwszej kondy gnacji
nadziemnej do redniego poziomu przyleg³ego terenu
ukszta³towanego naturalnie,
6) wysokoci budynku  lub jego czêci, s³u¿¹c¹ do okrelenia maksymalnego, pionowego wymiaru budynku,
liczy siê od poziomu terenu przy najni¿ej po³o¿onym
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8)

9)

10)

11)
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wejciu do budynku do górnej krawêdzi ciany zewnêtrznej, gzymsu lub attyki b¹d jako wymiar liczony od poziomu terenu do najwy¿ej po³o¿onej krawêdzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu po³aci dachowych,
zabudowie mieszkaniowej  s¹ to budynki mieszkalne, wraz z przeznaczonym dla potrzeb mieszkaj¹cych
budynkiem gospodarczymi, usytuowane na wydzielonych dzia³kach budowlanych,
budynku mieszkalnym jednorodzinnym  s¹ to budynki wolno stoj¹ce, s³u¿¹ce zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowi¹ce konstrukcyjnie samodzieln¹
ca³oæ, w których dopuszcza siê wydzielenie nie wiêcej ni¿ dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu u¿ytkowego o powierzchni
ca³kowitej nieprzekraczaj¹cej 30% powierzchni ca³kowitej budynku,
budynku gospodarczym  jest to budynek który ma
byæ przeznaczony do gara¿owania samochodów osobowych, niezawodowego wykonywania prac warsztatowych, a tak¿e do przechowywania materia³ów,
narzêdzi i sprzêtu s³u¿¹cych do obs³ugi budynku
mieszkalnego i jego otoczenia,
rzemiole produkcyjno-us³ugowym  jest to dzia³alnoæ prowadzona na niewielk¹ skalê, zwi¹zana z zatrudnieniem najwy¿ej kilkunastu osób w bran¿ach:
rolno  spo¿ywczej, elektronicznej, elektrotechnicznej,
odzie¿owej, tworzyw sztucznych, poligraficznej, budowlanej, mechanicznej i motoryzacyjnej, a tak¿e
magazynów i sk³adów, handlu hurtowego oraz konfekcjonowania produktów,
zieleni izolacyjnej  jest to zieleñ o piêtrowym uk³adzie, z³o¿ona z gatunków drzew i krzewów poch³aniaj¹cych ha³as, z istotnym udzia³em gatunków drzew
i krzewów zimozielonych.
Rozdzia³ 2
Ustalenia ogólne dla ca³ego obszaru planu
§5

Ustalenia w zakresie zabudowy, zagospodarowania
i u¿ytkowania terenów:
1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
ca³kowita powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 25% powierzchni dzia³ki budowlanej.
2. Na terenach rzemios³a produkcyjno-us³ugowego ca³kowita powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ
40% powierzchni dzia³ki budowlanej.
3. Poziom posadowienia parteru budynków mieszkalnych
do 0,6 m powy¿ej poziomu terenu.
4. Wysokoæ budynków do 9,0 m.
5. Dachy na budynkach dwuspadowe, forma dachów jednolita dla wszystkich budynków na dzia³ce.
6. Biologicznie czynna powierzchnia dzia³ki przewidzianej pod zabudowê mieszkaniow¹ winna wynosiæ nie
mniej, ni¿ 70% jej powierzchni. Dla zabudowy rzemios³a produkcyjno-us³ugowego i magazynowo-sk³adowej, wartoæ ta zmniejszona jest do 40%.
7. Ustala siê wprowadzenie na dzia³kach nasadzeñ drzew
gatunków liciastych i iglastych.
8. W obszarze planu wyklucza siê mo¿liwoæ lokalizacji
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, okrelonych w art. 51 ust. 1 pkt 1 Prawa
ochrony rodowiska, wymagaj¹cych sporz¹dzania ra-

9.
10.

11.

12.
13.

14.

portu o oddzia³ywaniu na rodowisko oraz dzia³alnoci powoduj¹cej emisjê odorów.
Uci¹¿liwoæ prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej
nie mo¿e przekroczyæ granic terenu, do którego w³aciciel posiada tytu³ prawny.
Ustala siê obowi¹zek wyposa¿enia obiektów i pomieszczeñ przeznaczonych na pobyt ludzi w techniczne rodki ochrony przed uci¹¿liwociami zwi¹zanymi
z prowadzon¹ dzia³alnoci¹.
Dopuszczalny poziom ha³asu na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem MN nie mo¿e przekroczyæ wartoci ustalonych dla terenów przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ oraz na granicy
terenów oznaczonych symbolem UR/MN z terenami
zabudowy mieszkaniowej, poziom ha³asu nie mo¿e
przekraczaæ wartoci ustalonych dla terenów przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹.
Ustala siê obowi¹zek okrelenia geotechnicznych
warunków posadowienia projektowanych budynków.
Nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ owietlenie wewnêtrzne i zewnêtrzne projektowanych budynków w
sposób umo¿liwiaj¹cy szybkie przystosowanie dla wymagañ obrony cywilnej.
Zagospodarowanie dzia³ki budowlanej winno zapewniaæ miejsca postojowe dla pojazdów jej u¿ytkowników. Nawierzchnie dojazdów i miejsc postojowych w
obrêbie dzia³ki mieszkaniowej, oznaczonej symbolem
1MN winny zapewniaæ mo¿liwoæ przenikania wód
opadowych do gruntu.
§6

Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodê, odprowadzenia cieków i wód opadowych oraz usuwania odpadów:
1. Zaopatrzenie w wodê ze zbiorowych wiejskich urz¹dzeñ wodoci¹gowych wsi Wytowno. W warunkach
specjalnych zaopatrzenie w wodê z ujêcia wody w Machowinku.
2. Odprowadzenie cieków komunalnych do zbiorowych
wiejskich urz¹dzeñ kanalizacyjnych, którymi sp³yn¹ na
oczyszczalniê cieków w Rowach.
3. Odprowadzenie wód opadowych z terenu zabudowy
mieszkaniowej na w³asny nieutwardzony teren z zachowaniem naturalnego spadku terenu. W przypadku jego
zak³ócenia, wykonaæ zabezpieczenia uniemo¿liwiaj¹ce
zalewanie s¹siednich dzia³ek. Mo¿liwe jest wykorzystywanie wód deszczowych dla uzupe³nienia bilansu wodnego w obszarze poszczególnych nieruchomoci.
4. Odprowadzenie wód opadowych z terenów zabudowy rzemielniczej produkcyjno-us³ugowej do sieci kanalizacji deszczowej, przewidzianej do realizacji w przylegaj¹cych drogach publicznych. Do czasu wykonania
kanalizacji deszczowej dopuszcza siê odprowadzenie
ich do odbiornika, po uprzednim oczyszczeniu do wartoci spe³niaj¹cych wymagania okrelone w obowi¹zuj¹cych przepisach. Wskazanym odbiornikiem jest
zbiornik retencyjny, planowany do wykonania na s¹siaduj¹cej dzia³ce nr 214/1.
5. Pozostawia siê do dalszej eksploatacji urz¹dzenia melioracji wodnych szczegó³owych (zbieracze i sieci przewodów drenarskich). Ustala siê obowi¹zek odtworzenia sieci drenarskiej, w przypadku jej przerwania w trakcie prowadzenia robót budowlanych.
6. Zakazuje siê odprowadzenia wód deszczowych do istniej¹cej sieci przewodów melioracji szczegó³owej.
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7. Zmiana stanu wód na terenie objêtym planem nie mo¿e
powodowaæ szkód na gruntach s¹siednich.
8. Odpady komunalne gromadziæ w szczelnych pojemnikach z zaleceniem ich segregacji i wywoziæ na sk³adowisko odpadów.
9. Odpady inne ni¿ komunalne gromadziæ w odrêbnych
szczelnych pojemnikach i przekazywaæ do najbli¿ej po³o¿onych miejsc, w których mog¹ byæ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.
§7
Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w ciep³o, gaz i energiê elektryczn¹:
1. Zaopatrzenie w ciep³o z kot³owni indywidualnych, z
preferencj¹ wykorzystania do spalania paliw ekologicznych np. gaz ziemny, gaz p³ynny, olej opa³owy,
drewno itp. lub niekonwencjonalnych róde³ energii (z wy³¹czeniem energii wiatru).
2. Zaopatrzenie w gaz ziemny z sieci gazowej (planowanej) redniego cinienia.
3. Dostawa mocy i energii elektrycznej za pomoc¹ sieci kablowych nn. na podstawie warunków technicznych przy³¹czenia i umowy o przy³¹czenie.
4. Ustala siê budowê ma³ogabarytowej stacji transformatorowej na terenie oznaczonym symbolem 4EE.
Rozdzia³ 3
Ustalenia szczegó³owe
dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi
§8
Ustala siê podzia³ obszaru planu na 5 terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cym i oznaczonych symbolami cyfrowo  literowymi, w tym:
 1 teren zabudowy mieszkaniowej, oznaczony symbolem MN,
 2 tereny dla funkcji produkcyjno-us³ugowo-sk³adowej, z mo¿liw¹ uzupe³niaj¹c¹ funkcj¹ mieszkaniow¹,
oznaczone symbolem UR/MN,
 1 teren infrastruktury technicznej, oznaczony symbolem EE,
 1 teren zieleni izolacyjnej, oznaczony symbolem ZI.
1. Teren oznaczony symbolem 1MN  o powierzchni ok.
0,3 ha.
1.1.Funkcja: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
1.2.Zasady i warunki podzia³u terenu: teren mo¿na podzieliæ na dzia³ki budowlane o powierzchni nie
mniejszej, ni¿ 1 500 m2.
1.3.Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
a) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 5,0 m od granicy planu, zgodnie z rysunkiem planu (za³¹cznik nr 1),
b) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 10,0 m od linii rozgraniczaj¹cych z terenem zieleni 5ZI, zgodnie z rysunkiem planu (za³¹cznik nr 1),
c) ustala siê zachowanie okaza³ych drzew o obwodzie pnia przekraczaj¹cym 100 cm, mierzonym
na wysokoci 130 cm oraz egzemplarzy drzew o
interesuj¹cym pokroju, które znajd¹ siê poza
obrysem projektowanych budynków, powiêkszonym o 5 m.
1.4.Ustalenia w zakresie komunikacji: dojazd do dzia³ek z drogi planowanej do wykonania na dzia³ce
214/1.
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2. Teren oznaczony symbolem 2UR/MN  o powierzchni
ok. 0,64 ha.
2.1.Funkcja: teren rzemios³a produkcyjno-us³ugowego, sk³adów i magazynów, z mo¿liw¹ zabudow¹
mieszkaniow¹.
2.2.Zasady i warunki podzia³u terenu: teren stanowi
jedn¹ dzia³kê budowlan¹; dopuszcza siê jednak
wydzielenie z niej czêci i sprzeda¿ na rzecz w³acicieli s¹siednich nieruchomoci je¿eli dzia³ka nie
zostanie podzielona w ca³oci, pozosta³a czêæ winna mieæ powierzchniê nie mniejsz¹, ni¿ 0,4 ha i posiadaæ dojazd z drogi gminnej.
2.3.Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
a) ustala siê na dzia³ce realizacjê zabudowy dla funkcji magazynowo-sk³adowej lub produkcyjnej z
mieszkaniem dla jednej rodziny lub osobnym
budynkiem jednorodzinnym; dopuszcza siê po³¹czenie bry³ budynków na dzia³ce, a tak¿e na
granicy z terenem 3UR/MN,
b) wyklucza siê na dzia³ce mo¿liwoæ lokalizacji
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ
na rodowisko,
c) ustala siê wznoszenie budynków bez podpiwniczenia,
d) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, w odleg³oci 10,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem 5ZI, zgodnie z rysunkiem planu (za³¹cznik
nr 1),
e) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, w odleg³oci 10,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹
gminn¹, zgodnie z rysunkiem planu (za³¹cznik nr
1),
f) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, w odleg³oci 15,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z dzia³kami 212/2 i 220/3, zgodnie z rysunkiem planu
(za³¹cznik nr 1); w przypadku sprzeda¿y czêci
terenu na rzecz w³aciciela jednej z wymienionych dzia³ek, lub obu w³acicieli, ustalenie to nie
obowi¹zuje w stosunku do linii rozgraniczaj¹cej
z dzia³k¹ nabywaj¹cego.
g) ustala siê nasadzenie pasa zieleni izolacyjnej na
terenie, od strony dzia³ek 212/2 i 220/3, w przypadku sprzeda¿y czêci terenu na rzecz w³aciciela jednej z wymienionych dzia³ek, lub obu
w³acicieli, ustalenie to nie obowi¹zuje w stosunku do dzia³ki nabywaj¹cego.
2.4.Ustalenia w zakresie komunikacji: dojazd do dzia³ki z drogi gminnej.
3. Teren oznaczony symbolem 3UR/MN  o powierzchni
ok. 0,78 ha.
3.1.Funkcja: teren rzemios³a produkcyjno-us³ugowego z mo¿liw¹ zabudow¹ mieszkaniow¹.
3.2.Zasady i warunki podzia³u terenu: teren mo¿na podzieliæ na dwie dzia³ki o powierzchni nie mniejszej,
ni¿ 0,38 ha.
3.3.Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
a) ustala siê na dzia³ce realizacjê zabudowy dla funkcji magazynowo-sk³adowej lub produkcyjnej z
mieszkaniem dla jednej rodziny lub osobnym
budynkiem jednorodzinnym, dopuszcza siê po³¹czenie bry³ budynków na dzia³ce, a tak¿e na
granicy z terenem 2UR/MN,
b) ustala siê na dzia³ce mo¿liwoæ lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
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rodowisko, dla których raport oddzia³ywania na
rodowisko mo¿e byæ wymagany,
c) ustala siê wznoszenie budynków bez podpiwniczenia,
d) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, w odleg³oci 10,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem 5ZI, zgodnie z rysunkiem planu (za³¹cznik
nr 1),
e) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, w odleg³oci 10,0 m od granicy opracowania, zgodnie z rysunkiem planu (za³¹cznik nr 1),
f) ustala siê nasadzenie pasów zieleni izolacyjnej
na terenie, od strony terenów komunikacji.
3.4.Ustalenia w zakresie komunikacji: dojazd do dzia³ek z drogi gminnej i drogi projektowanej na dzia³ce 214/1.
4. Teren oznaczony symbolem 4EE-o powierzchni ok. 0,01
ha.
4.1.Funkcja: teren infrastruktury technicznej  projektowana stacja transformatorowa 15/04kV.
4.2.Zasady i warunki podzia³u terenu: teren nie mo¿e
byæ przedmiotem podzia³u.
4.3.Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
ustala siê lokalizacjê ma³ogabarytowej stacji transformatorowej.
4.4.Ustalenia w zakresie komunikacji: dojazd z drogi
gminnej.
4.5.Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: wg
warunków wydanych przez gestora sieci elektroenergetycznej 15kV.
5. Teren oznaczony symbolem 5ZI  o powierzchni ok.
1,0 ha.
5.1.Funkcja: teren zieleni izolacyjnej.
5.2.Zasady i warunki podzia³u terenu: teren mo¿e byæ
podzielony na rzecz w³acicieli s¹siednich dzia³ek.
5.3.Ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania
i u¿ytkowania:
a) ustala siê zakaz zabudowy na terenie,
b) ustala siê mo¿liwoæ czêciowej wycinki istniej¹cego zadrzewienia i zakrzaczenia oraz wprowadzenie nowych nasadzeñ, izoluj¹cych uci¹¿liwoæ funkcji rzemios³a produkcyjno-us³ugowego na terenach 2UR/MN i 3UR/MN dla zabudowy mieszkaniowej na terenie 1MN oraz na dzia³ce 214/1,
c) pozostawia siê teren naturalnej retencji wodnej,
dopuszcza siê jego zagospodarowanie s³u¿¹ce
wykorzystaniu rekreacyjno  wêdkarskiemu,
d) ustala siê zachowanie drzew o obwodzie pnia
przekraczaj¹cym 50 cm, mierzonym na wysokoci 130 cm oraz drzew o interesuj¹cym pokroju.
Rozdzia³ 4
Przepisy przejciowe i koñcowe
§9
Dla obszaru objêtego planem uzyskano, na etapie
wczeniejszych opracowañ planistycznych, zgodê na
zmianê przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nielene.
§ 10
Ustala siê stawkê w wysokoci 20%, s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.

§ 11
Dla obszaru objêtego zmian¹ planu uchyla siê ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Ustka, zatwierdzonego Uchwa³¹
nr IV/26/94 Rady Gminy Ustka z dnia 4 listopada 1994 r.
(Dz.Urz. Woj. S³upskiego z 1994 r Nr 38, poz. 210).
§ 12
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Ustka do:
1. Umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów planu i wydawania z tych dokumentów,
na wniosek zainteresowanych, wyrysów i wypisów.
2. Nale¿ytego uwidocznienia w tekcie planu wymienionego w § 11 zmian, wprowadzonych niniejsz¹ uchwa³¹.
§ 13
Uchwa³a obowi¹zuje po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
W. G¹siorski

1624
UCHWA£A Nr VII/66/2003
Rady Gminy w Ustce
z dnia 30 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 23/3 w obrêbie
geodezyjnym Objazda, w gminie Ustka.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806),
art. 8 ust. 1 i 2, art. 9, 10, 26, 28, 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
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;
z 2002 r., Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130,
poz. 1112), uchwa³y Nr V/37/2002 Rady Gminy w Ustce
z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka, uchwa³y Nr II/20/2002 Rady Gminy
w Ustce z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustka na
wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy w Ustce uchwala:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
dzia³ki nr 23/3 w obrêbie geodezyjnym Objazda, w gminie Ustka, stanowi¹cy zmianê Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustka,
zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr IV/26/94 Rady Gminy w
Ustce z dnia 4 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego z 1994 r. Nr 38, poz. 210), zwany dalej w treci Uchwa³y planem.
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Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1

W § 3 Uchwa³y nr II/20/2002 Rady Gminy Ustka z dnia
26 kwietnia 2002 w sprawie przyst¹pienia do zmiany
mpozp gminy Ustka dokonuje siê zmiany, polegaj¹cej na
dodaniu po s³owach na ujêcie wody przecinka i tekstu:
budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i us³ugowo-mieszkaniowego oraz zalesieñ.
§2
Plan obejmuje obszar dzia³ki nr 23/3 po³o¿onej w obrêbie geodezyjnym Objazda, w gminie Ustka, o powierzchni 18,74 ha.
§3
Ustalenia planu zawarte s¹ w treci Uchwa³y oraz na
rysunku pn. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 23/3 w obrêbie geodezyjnym
Objazda, wykonanym na mapie sytuacyjno-wysokociowej w skali 1:1 000, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do Uchwa³y.
§4
Na rysunku, o których mowa w § 3, nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
 granice opracowania planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 linie zabudowy nieprzekraczalne,
 linie zabudowy obowi¹zuj¹ce,
 symbole cyfrowo-literowe terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi.
§5
Ilekroæ w uchwale mowa jest o:
1) linii rozgraniczaj¹cej  oznacza to liniê dziel¹c¹ tereny
o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania;
2) nieprzekraczalnej linii zabudowy  oznacza to liniê, której nie mo¿e przekroczyæ ciana budynku  nie dotyczy ganków, wykuszy, balkonów;
3) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy  oznacza to liniê, z któr¹ winno pokryæ siê lico ciany frontowej projektowanego budynku mieszkalnego, lub te¿ od której zosta³a
okrelona dopuszczalna maksymalna odleg³oæ odsuniêcia budynku  nie dotyczy ganków, wykuszy, balkonów;
4) powierzchni zabudowy  jest to powierzchnia mierzona po obrysie budynku na poziomie posadzki parteru;
5) powierzchni czynnej biologicznie  jest to niezabudowana i nieutwardzona czêæ dzia³ki, pokryta rolinnoci¹ o charakterze naturalnym, zieleni¹ urz¹dzon¹ lub
przeznaczona pod uprawy ogrodnicze, a tak¿e pozostaj¹ca pod wod¹ p³yn¹c¹ lub stoj¹c¹, naturalnego lub
sztucznie wykonanego zbiornika wodnego, którego
dno nie zosta³o utwardzone;
6) poziomie posadowienia parteru budynku  jest to odleg³oæ mierzona od posadzki pierwszej kondygnacji
nadziemnej do redniego poziomu przyleg³ego terenu
ukszta³towanego naturalnie;
7) wysokoci budynku  lub jego czêci, s³u¿¹c¹ do okre-
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lenia maksymalnego, pionowego wymiaru budynku,
liczy siê od poziomu terenu przy najni¿ej po³o¿onym
wejciu do budynku do górnej krawêdzi ciany zewnêtrznej, gzymsu lub attyki b¹d jako wymiar liczony od poziomu terenu do najwy¿ej po³o¿onej krawêdzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu po³aci dachowych,
8) zabudowie mieszkaniowej  s¹ to budynki mieszkalne, wraz z przeznaczonym dla potrzeb mieszkaj¹cych
budynkiem i gospodarczym, usytuowane na wydzielonych dzia³kach budowlanych;
9) budynku mieszkalnym jednorodzinnym  s¹ to budynki wolno stoj¹ce, s³u¿¹ce zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowi¹ce konstrukcyjnie samodzieln¹
ca³oæ, w których dopuszcza siê wydzielenie nie wiêcej ni¿ dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu u¿ytkowego o powierzchni
ca³kowitej nieprzekraczaj¹cej 30% powierzchni ca³kowitej budynku,
10) budynku gospodarczym  jest to budynek, który ma
byæ przeznaczony do gara¿owania samochodów osobowych, niezawodowego wykonywania prac warsztatowych, a tak¿e do przechowywania materia³ów,
narzêdzi i sprzêtu s³u¿¹cych do obs³ugi budynku
mieszkalnego i jego otoczenia,
11) zabudowie us³ugowo-mieszkaniowej  s¹ to budynki
przeznaczone dla wiadczenia us³ug, z mo¿liw¹ funkcj¹ sta³ego zamieszkania i zabudow¹ towarzysz¹c¹,
usytuowane na wydzielonych dzia³kach budowlanych;
12) rzemiole nieuci¹¿liwym  jest to dzia³alnoæ prowadzona na niewielk¹ skalê, zwi¹zana z zatrudnieniem
najwy¿ej kilkunastu osób w bran¿y rolno  spo¿ywczej, elektronicznej, elektrotechnicznej, odzie¿owej,
tworzyw sztucznych, budowlanej, mechanicznej i motoryzacyjnej, a tak¿e magazynów i sk³adów, handlu
hurtowego i konfekcjonowania produktów, nie powoduj¹ca emisji odorów.
13) us³ugach turystycznych  jest to udzielanie noclegów
w formie pensjonatu, gastronomia bez dzia³alnoci
rozrywkowej, porednictwo w wynajmie noclegów,
organizacja imprez i wycieczek, wynajem rowerów
i riksz, informacja turystyczna itp.
Rozdzia³ 2
Ustalenia ogólne dla ca³ego obszaru planu
§6
Ustalenia w zakresie zabudowy, zagospodarowania
i u¿ytkowania terenów:
1) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ca³kowita powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 25% powierzchni dzia³ki budowlanej,
2) na terenach zabudowy us³ugowo-mieszkaniowej ca³kowita powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 35% powierzchni dzia³ki budowlanej,
3) poziom posadowienia parteru budynków mieszkalnych do 0,5 m powy¿ej pow. terenu,
4) poziom posadowienia parteru budynków us³ugowo
 mieszkalnych oko³o 0,3 m powy¿ej pow. terenu,
5) ustala siê wysokoæ budynków do 7,5 m.,
6) dachy na budynkach dwuspadowe, forma dachów
jednolita dla wszystkich budynków na dzia³ce,
7) biologicznie czynna powierzchnia dzia³ki przewidzia-
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8)
9)

10)
11)

12)

13)
14)

15)
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nej pod zabudowê mieszkaniow¹ winna wynosiæ nie
mniej, ni¿ 70% jej powierzchni. Dla zabudowy us³ugowo-mieszkaniowej wartoæ ta zmniejszona jest do
55%,
ustala siê wprowadzenie nasadzeñ drzew gatunków
liciastych i iglastych na dzia³kach budowlanych,
w obszarze planu wyklucza siê mo¿liwoæ lokalizacji
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
rodowisko, wymagaj¹cych sporz¹dzania raportu o
oddzia³ywaniu na rodowisko. Wykluczenie nie dotyczy przedsiêwziêæ, dla których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu mo¿e byæ wymagany, s³u¿¹cych do poboru wód podziemnych o zdolnoci poboru nie ni¿szej ni¿ 10 m3/h,
uci¹¿liwoæ prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej
nie mo¿e przekroczyæ granic terenu, do którego w³aciciel posiada tytu³ prawny,
ustala siê obowi¹zek wyposa¿enia obiektów i pomieszczeñ przeznaczonych na pobyt ludzi w techniczne rodki ochrony przed uci¹¿liwociami zwi¹zanymi
z prowadzon¹ dzia³alnoci¹,
dopuszczalny poziom ha³asu na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem MN nie mo¿e przekroczyæ wartoci ustalonych dla terenów przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ oraz na granicy
terenów oznaczonych symbolem U/MN z terenami
zabudowy mieszkaniowej, poziom ha³asu nie mo¿e
przekraczaæ wartoci ustalonych dla terenów przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹,
ustala siê obowi¹zek okrelenia geotechnicznych
warunków posadowienia projektowanych budynków,
nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ owietlenie wewnêtrzne i zewnêtrzne projektowanych budynków w
sposób umo¿liwiaj¹cy szybkie przystosowanie dla wymagañ obrony cywilnej,
zagospodarowanie dzia³ki budowlanej winno zapewniaæ miejsca postojowe dla pojazdów jej u¿ytkowników. Nawierzchnie dojazdów i miejsc postojowych w
obrêbie dzia³ek budowlanych winny zapewniaæ mo¿liwoæ przenikania wód opadowych do gruntu.
§7

Ustalenia w zakresie obs³ugi komunikacyjnej i zagospodarowania terenów komunikacji:
1) nie dopuszcza siê bezporedniej obs³ugi komunikacyjnej terenów projektowanej zabudowy z drogi powiatowej nr 39127 Ustka  Objazda. Dojazd odbywaæ siê bêdzie z projektowanych dróg lokalnych
i ci¹gów pieszo  jezdnych,
2) ustala siê organizacjê ruchu w ca³ym obszarze planu, jak w strefie zamieszkania, z zastosowaniem rozwi¹zañ i urz¹dzeñ przewidzianych dla ruchu uspokojonego,
3. nawierzchnie projektowanych dróg w ca³ym obszarze
zmiany planu nale¿y wykonaæ jako przepuszczalne lub
czêciowo przepuszczalne,
4) ustala siê owietlenie zewnêtrzne na terenie objêtym zmian¹ planu wzd³u¿ dróg i ci¹gów pieszo  jezdnych,
5) ustala siê prowadzenie w granicach terenów komunikacji sieci uzbrojenia technicznego,
6) ustala siê wyposa¿enie obszaru w sieæ telekomunikacyjn¹ skanalizowan¹,
7) dla celów ewakuacji mieszkañców wskazuje siê drogê powiatow¹ 39 127 Ustka  Objazda.

§8
Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodê, odprowadzenia cieków i wód opadowych oraz usuwania odpadów:
1) zaopatrzenie w wodê ze zbiorowych wiejskich urz¹dzeñ wodoci¹gowych wsi Objazda, rozbudowan¹
sieci¹ wodoci¹gow¹ w planowanych ci¹gach dróg
publicznych. W warunkach specjalnych zaopatrzenie w wodê z ujêcia wody w Machowinku,
2) odprowadzenie cieków komunalnych sieci¹ kanalizacji sanitarnej na przepompowniê cieków oznaczon¹ symbolem 6NO i dalej do grupowych urz¹dzeñ kanalizacyjnych Objazda  Dêbina -Rowy, na
oczyszczalniê cieków w Rowach,
3) odprowadzenie wód opadowych z terenu zabudowy mieszkaniowej na w³asny nieutwardzony teren z
zachowaniem naturalnego sp³ywu wód opadowych.
W przypadku jego zak³ócenia, wykonaæ zabezpieczenia uniemo¿liwiaj¹ce zalewanie s¹siednich dzia³ek.
Mo¿liwe jest wykorzystywanie wód deszczowych dla
uzupe³nienia bilansu wodnego w obszarze poszczególnych nieruchomoci,
4) odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni trwa³ych dróg oraz placów manewrowych i postojowych
terenu us³ug sieci¹ kanalizacji deszczowej do rowu
melioracyjnego, dop³ywu rzeki Bagienicy, poprzez
oczyszczalniê wód deszczowych i zbiornik retencyjny, zlokalizowane na terenie oznaczonym symbolem
17WR,
5) pozostawia siê do dalszej eksploatacji urz¹dzenia
melioracji wodnych szczegó³owych (zbieracze i sieci przewodów drenarskich),
6) zakazuje siê odprowadzenia wód deszczowych do
istniej¹cej sieci przewodów melioracji szczegó³owej,
7) ustala siê obowi¹zek odtworzenia sieci drenarskiej,
w przypadku jej przerwania w trakcie prowadzenia
robót budowlanych,
8) odpady komunalne gromadziæ w szczelnych pojemnikach z zaleceniem ich segregacji i wywoziæ na sk³adowisko odpadów innych ni¿ niebezpieczne i obojêtne,
9) odpady inne ni¿ komunalne gromadziæ w odrêbnych,
szczelnych pojemnikach i przekazywaæ do najbli¿ej
po³o¿onych miejsc, w których mog¹ byæ poddane
odzyskowi lub unieszkodliwione.
§9
Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w ciep³o, gaz i energiê elektryczn¹:
1) zaopatrzenie w ciep³o z kot³owni indywidualnych, z
preferencj¹ wykorzystania do spalania paliw ekologicznych np. gaz ziemny, gaz p³ynny, olej opa³owy,
drewno itp. lub niekonwencjonalnych róde³ energii (z wy³¹czeniem energii wiatru),
2) zaopatrzenie w gaz ziemny z sieci gazowej (planowanej) redniego cinienia,
3) dostawa mocy i energii elektrycznej za pomoc¹ sieci kablowych nn., na podstawie warunków technicznych przy³¹czenia i umowy o przy³¹czenie,
4) ustala siê budowê ma³ogabarytowej stacji transformatorowej na terenie oznaczonym symbolem 2EE.
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Rozdzia³ 3
Ustalenia szczegó³owe
dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi
§ 10
Ustala siê podzia³ obszaru planu na 24 tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczone symbolami
cyfrowo  literowymi, w tym:
 2 tereny zabudowy mieszkaniowej, oznaczone symbolem MN,
 2 tereny zabudowy us³ugowo  mieszkaniowej, oznaczone symbolem U/MN,
 7 terenów infrastruktury technicznej, oznaczonych
symbolami WZ, WR, EE i NO,
 4 tereny zalesieñ, oznaczone symbolem RLd,
 2 tereny rolne, oznaczone symbolem RZ,
 7 terenów komunikacji oznaczonych symbolami KP,
KD i KX.
1. Teren oznaczony symbolem 1MN  o powierzchni ok.
1,65 ha.
1.1.Funkcja: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
1.2 Zasady i warunki podzia³u terenu: teren mo¿na podzieliæ na dzia³ki budowlane o powierzchni nie
mniejszej, ni¿ 1 700 m2.
1.3.Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
a) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 10,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem zalesieñ 7 RLd, zgodnie z rysunkiem planu
(za³¹cznik nr 1),
b) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cych z terenami 02KD, 05KX i 06KX, zgodnie z rysunkiem
planu (za³¹cznik nr 1),
c) ustala siê obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy w odleg³oci 10,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem
drogi gminnej, zgodnie z rysunkiem planu (za³¹cznik nr 1); Dopuszcza siê odsuniêcie budynków w g³¹b dzia³ki, na odleg³oæ nie wiêksz¹ ni¿
5,0 m. od obowi¹zuj¹cej linii zabudowy.
1.4.Ustalenia w zakresie komunikacji: dojazd do dzia³ek z ci¹gu pieszo jezdnego, projektowanego na
terenie 06KX.
1.5.Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
zgodnie z § 9 i 10.
2. Teren oznaczony symbolem 2EE  o powierzchni ok.
0,01 ha.
2.1.Funkcja: teren infrastruktury technicznej  projektowana stacja transformatorowa 15/04kV.
2.2.Zasady i warunki podzia³u terenu: teren nie mo¿e
byæ przedmiotem podzia³u.
2.3.Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
ustala siê lokalizacjê ma³ogabarytowej stacji transformatorowej.
2.4.Ustalenia w zakresie komunikacji: dojazd z drogi
gminnej.
2.5.Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: wg
warunków wydanych przez gestora sieci elektroenergetycznej 15kV.
3. Teren oznaczony symbolem 3U/MN  o powierzchni
ok. 0,80 ha.
3.1.Funkcja: teren us³ug turystycznych lub rzemios³a
nieuci¹¿liwego, z mo¿liw¹ zabudow¹ mieszkaniow¹.
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3.2.Zasady i warunki podzia³u terenu: teren mo¿na podzieliæ na dwie dzia³ki, o powierzchni nie mniejszej,
ni¿ 3 500 m2.
3.3.Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
a) ustala siê na dzia³ce realizacjê zabudowy dla prowadzenia us³ug turystycznych lub rzemios³a nieuci¹¿liwego, z mieszkaniem dla w³aciciela dzia³ki
lub osobnym domem jednorodzinnym,
b) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, w odleg³oci 20,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem 01KP, zgodnie z rysunkiem planu (za³¹cznik
nr 1),
c) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, w odleg³oci 15,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem 4MN, zgodnie z rysunkiem planu (za³¹cznik
nr 1),
d) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, w odleg³oci 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem
komunikacji 02KD, zgodnie z rysunkiem planu
(za³¹cznik nr 1),
e) ustala siê obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy w odleg³oci 10,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem
drogi gminnej, zgodnie z rysunkiem planu (za³¹cznik nr 1). Dopuszcza siê odsuniêcie budynków w g³¹b dzia³ki, na odleg³oæ nie wiêksz¹ ni¿
5,0 m od obowi¹zuj¹cej linii zabudowy.
3.4.Ustalenia w zakresie komunikacji: dojazd do dzia³ek z drogi gminnej i drogi dojazdowej projektowanej na terenie 02KD.
3.5.Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej: pozosta³e ustalenia jak w § 9 i 10.
4. Teren oznaczony symbolem 4MN  o powierzchni ok.
1,09 ha.
4.1.Funkcja: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
4.2.Zasady i warunki podzia³u terenu: teren mo¿na podzieliæ na dzia³ki budowlane o powierzchni nie
mniejszej, ni¿ 2 300 m2.
4.3.Warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
a) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cych z terenem komunikacji 02KD i 07KX, zgodnie z rysunkiem planu (za³¹cznik nr 1),
b) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, w odleg³oci 7,5 m od osi linii elektroenergetycznej
15kV, zgodnie z rysunkiem planu (za³¹cznik nr
1),
c) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 10,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem 5U/MN, zgodnie z rysunkiem planu (za³¹cznik nr 1),
d) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, w odleg³oci 20,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem 01KP, zgodnie z rysunkiem planu (za³¹cznik
nr 1).
4.4.Ustalenia w zakresie komunikacji: dojazd do dzia³ek z ci¹gu pieszo jezdnego, projektowanego na
terenie 07KX.
4.5.Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
a) pozostawia siê do dalszego u¿ytkowania napowietrzn¹ liniê elektroenergetyczn¹ 15kV,
b) pozostawia siê do dalszego u¿ytkowania istniej¹c¹ sieæ telekomunikacyjn¹,
c) pozosta³e ustalenia jak w § 9 i 10.
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5. Teren oznaczony symbolem 5U/MN  o powierzchni
ok. 0,53 ha.
5.1.Funkcja: teren us³ug turystycznych lub rzemios³a
nieuci¹¿liwego, z mo¿liw¹ zabudow¹ mieszkaniow¹.
5.2.Zasady i warunki podzia³u terenu: teren stanowi
jedn¹ dzia³kê, bez mo¿liwoci podzia³u.
5.3.warunki urbanistyczne i kszta³towanie zabudowy:
a) ustala siê na dzia³ce realizacjê zabudowy dla prowadzenia us³ug turystycznych lub rzemios³a nieuci¹¿liwego, z mieszkaniem dla w³aciciela dzia³ki, lub osobnym domem jednorodzinnym,
b) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy, w odleg³oci 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenami 02KD i 03KD, zgodnie z rysunkiem planu (za³¹cznik nr 1),
c) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 15,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem 4MN, zgodnie z rysunkiem planu (za³¹cznik
nr 1),
d) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³oci 20,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z terenem 01KP, zgodnie z rysunkiem planu (za³¹cznik
nr 1),
5.4.Ustalenia w zakresie komunikacji: dojazd do dzia³ek z drogi dojazdowej projektowanej na terenie
02KD.
5.5.Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
a) pozostawia siê do dalszego u¿ytkowania istniej¹c¹ sieæ telekomunikacyjn¹,
b) pozosta³e ustalenia jak w § 9 i 10.
6. Teren oznaczony symbolem 6NO  o powierzchni ok.
0,01 ha.
6.1.Funkcja: teren infrastruktury technicznej  przepompowni cieków.
6.2.Zasady i warunki podzia³u terenu: teren nie mo¿e
byæ przedmiotem podzia³u.
6.3.Ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania
i u¿ytkowania:
a) ustala siê realizacje przepompowni cieków wraz
z towarzysz¹c¹ infrastruktur¹,
b) teren zagospodarowaæ zieleni¹ nisk¹ i wygrodziæ.
6.4.ustalenia w zakresie komunikacji: dojazd z drogi
na terenie 02KD.
7. Teren oznaczony symbolem 7 RLd  o powierzchni ok.
0,62 ha.
7.1.Funkcja: teren zalesieñ.
7.2.Zasady i warunki podzia³u terenu: teren nie mo¿e
byæ przedmiotem podzia³u.
8. Teren oznaczony symbolem 8WZ  o powierzchni ok.
0,47 ha.
8.1.Funkcja: teren infrastruktury technicznej  ujêcie
wody  otwór eksploatacyjny i stacja wodoci¹gowa.
8.2.Zasady i warunki podzia³u terenu: teren nie mo¿e
byæ przedmiotem podzia³u.
8.3.Ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania
i u¿ytkowania:
a) ustala siê realizacjê studni g³êbinowej i stacji wodoci¹gowej. Zabronione jest u¿ytkowanie gruntów do celów niezwi¹zanych z eksploatacj¹ ww.
obiektów,
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b) ustala siê wzniesienie budynku stacji wodoci¹gowej wraz z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,
c) teren wygrodziæ ogrodzeniem trwa³ym o min.
wysokoci 1,5 m,
d) wolne przestrzenie pomiêdzy zainwestowaniem
zagospodarowaæ zieleni¹ nisk¹.
8.4.Ustalenia w zakresie komunikacji: dojazd z drogi
projektowanej na terenie 04KD.
8.5.Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
a) prace wiertnicze wykonaæ na podstawie zatwierdzonego projektu prac geologicznych na
budowê ujêcia wód podziemnych,
b) wyniki z wykonanych prac i badañ przedstawiæ
w dokumentacji hydrogeologicznej zasobów
eksploatacyjnych wód podziemnych,
c) na pobór wód podziemnych i eksploatacjê urz¹dzeñ wodoci¹gowych uzyskaæ pozwolenie
wodnoprawne,
d) pozosta³e ustalenia jak w § 9 i 10.
8.6.Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska i zdrowia ludzi:
a) ustala siê obowi¹zek uzdatnienia ujmowanej
wody podziemnej do wartoci stawianych dla
wody do picia i na potrzeby gospodarcze,
b) pobór wód podziemnych nie mo¿e przekraczaæ
ustalonych zasobów eksploatacyjnych,
c) prowadziæ monitoring jakoci i iloci pobieranej wody.
9. Teren oznaczony symbolem 9 RLd  o powierzchni
ok. 1,78 ha.
9.1.Funkcja: teren zalesieñ.
9.2.Zasady i warunki podzia³u terenu: teren nie mo¿e
byæ przedmiotem podzia³u.
9.3.Ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania
i u¿ytkowania: pas terenu o szerokoci 15,0 m pod
lini¹ elektroenergetyczn¹ 15kV (7,5 m. od osi linii)
przeznacza siê na cele upraw niskich.
9.4.Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
pozostawia siê do dalszego u¿ytkowania napowietrzn¹ liniê elektroenergetyczn¹ 15kV.
10. Teren oznaczony symbolem 10WZ  o powierzchni
ok. 0,10 ha.
10.1.Funkcja: teren infrastruktury technicznej  otwór
eksploatacyjny ujêcia wody.
10.2.Zasady i warunki podzia³u terenu: teren nie mo¿e
byæ przedmiotem podzia³u.
10.3.Ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania i u¿ytkowania:
a) ustala siê realizacjê studni g³êbinowej wraz z
towarzysz¹cymi urz¹dzeniami,
b) zabronione jest u¿ytkowanie gruntów do celów niezwi¹zanych z eksploatacj¹ ww. obiektu,
c) teren zagospodarowaæ zieleni¹ nisk¹,
d) teren wygrodziæ z zachowaniem strefy ochrony bezporedniej.
10.4.Ustalenia w zakresie komunikacji: dojazd z drogi na terenie 03KD.
10.5.Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
a) prace wiertnicze wykonaæ na podstawie zatwierdzonego projektu prac geologicznych na
budowê ujêcia wód podziemnych,
b) wyniki z wykonanych prac i badañ przedsta-
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wiæ w dokumentacji hydrogeologicznej zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych,
c) na pobór wód podziemnych uzyskaæ pozwolenie wodnoprawne.
10.6.Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska i zdrowia ludzi:
a) pobór wód podziemnych nie mo¿e przekraczaæ ustalonych zasobów eksploatacyjnych,
b) prowadziæ monitoring jakoci i iloci pobieranej wody.
Teren oznaczony symbolem 11WZ  o powierzchni
ok. 0,10 ha.
11.1.Funkcja: teren infrastruktury technicznej  otwór
eksploatacyjny ujêcia wody.
11.2.Zasady i warunki podzia³u terenu: teren nie mo¿e
byæ przedmiotem podzia³u.
11.3.Ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania i u¿ytkowania:
a) ustala siê realizacjê studni g³êbinowej wraz z
towarzysz¹cymi urz¹dzeniami,
b) zabronione jest u¿ytkowanie gruntów do celów niezwi¹zanych z eksploatacj¹ ww. obiektu,
c) teren zagospodarowaæ zieleni¹ nisk¹,
d) teren wygrodziæ z zachowaniem strefy ochrony bezporedniej.
11.4.Ustalenia w zakresie komunikacji: dojazd z drogi na terenie 03KD.
11.5.Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
a) prace wiertnicze wykonaæ na podstawie zatwierdzonego projektu prac geologicznych na
budowê ujêcia wód podziemnych,
b) wyniki z wykonanych prac i badañ przedstawiæ w dokumentacji hydrogeologicznej zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych,
c) na pobór wód podziemnych uzyskaæ pozwoleniewodnoprawne.
11.6.Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska i zdrowia ludzi:
a) pobór wód podziemnych nie mo¿e przekraczaæ ustalonych zasobów eksploatacyjnych.
b) prowadziæ monitoring jakoci i iloci pobieranej wody.
Teren oznaczony symbolem 12 RLd  o powierzchni
ok. 4,07 ha.
12.1.Funkcja: teren zalesieñ.
12.2.Zasady i warunki podzia³u terenu: teren nie mo¿e
byæ przedmiotem podzia³u.
Teren oznaczony symbolem 13 RZ  o powierzchni
ok. 4,00 ha.
13.1.Funkcja: teren rolny  trwa³e u¿ytki zielone.
13.2.Zasady i warunki podzia³u terenu: nie ustala siê.
13.3.Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
pozostawia siê do dalszego u¿ytkowania napowietrzn¹ liniê elektroenergetyczn¹ 15kV.
Teren oznaczony symbolem 14WZ  o powierzchni
ok. 0,05 ha.
14.1.Funkcja: teren infrastruktury technicznej  otwór
obserwacyjny ujêcia wody.
14.2.Zasady i warunki podzia³u terenu: teren nie mo¿e
byæ przedmiotem podzia³u.
14.3.Ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania i u¿ytkowania:
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a) teren zagospodarowaæ zieleni¹ nisk¹ i wygrodziæ,
b) zabronione jest u¿ytkowanie gruntów do celów
niezwi¹zanych z eksploatacj¹ ww. obiektu.
14.4.Ustalenia w zakresie komunikacji: dojazd z ci¹gu pieszo-jezdnego na terenie 05KX.
14.5.Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
prowadziæ pomiar poziomu zwierciad³a wody,
Teren oznaczony symbolem 15 RZ  o powierzchni
ok. 0,22 ha.
15.1.Funkcja: teren rolny  trwa³e u¿ytki zielone.
15.2.Zasady i warunki podzia³u terenu: teren nie mo¿e
byæ przedmiotem podzia³u.
15.3.Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
pozostawia siê do dalszego u¿ytkowania napowietrzn¹ liniê elektroenergetyczn¹ 15kV.
Teren oznaczony symbolem 16 RLd  o powierzchni
ok. 1,85 ha.
16.1.Funkcja: teren zalesieñ.
16.2.Zasady i warunki podzia³u terenu: teren nie mo¿e
byæ przedmiotem podzia³u.
Teren oznaczony symbolem 17WR  o powierzchni
ok. 0,14 ha.
17.1.Funkcja: teren infrastruktury technicznej  zbiornik retencyjny wód opadowych i oczyszczalni
wód deszczowych.
17.2.Zasady i warunki podzia³u terenu: teren nie mo¿e
byæ przedmiotem podzia³u.
17.3.Ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania i u¿ytkowania:
a) ustala siê na terenie realizacjê oczyszczalni
wód deszczowych i zbiornika retencyjnego,
b) dno i ciany zbiornika wykonaæ z materia³u
nieprzepuszczalnego.
c) przestrzeñ pozosta³a po zainwestowaniu zagospodarowaæ zieleni¹ nisk¹.
17.4.Ustalenia w zakresie komunikacji: dojazd z ci¹gu pieszo-jezdnego na terenie 05KX.
17.5.Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
zagospodarowanie osadów ciekowych poza terenem oczyszczalni cieków na cele przemys³owe.
17.6.Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska i zdrowia ludzi:
a) ustala siê stosowanie najlepszych dostêpnych
rozwi¹zañ technicznych, technologicznych
i organizacyjnych, które zapewni¹ szczelnoæ
urz¹dzeñ oczyszczalni wód deszczowych oraz
wymagany przez odbiornik (rzekê Bagienicê)
i obowi¹zuj¹ce przepisy stopieñ oczyszczania
cieków,
b) ustala siê obowi¹zek monitoringu jakoci
wody w zbiorniku retencyjnym
Tereny oznaczone symbolem 01KP  o powierzchni
ok. 0,19 ha i ok. 0,09 ha.
18.1.Funkcja: tereny komunikacji.
18.2.Ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania i u¿ytkowania:
a) tereny pozostawia siê jako rezerwê na poszerzenie drogi powiatowej 39 127,
b) ustala siê szerokoæ terenów 10,0 m. w liniach
rozgraniczaj¹cych, zgodnie z rysunkiem planu (za³¹cznik nr 1),
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c) przy modernizacji drogi wydzieliæ cie¿kê rowerow¹.
Teren oznaczony symbolem 02KD  o powierzchni
ok. 0,26 ha.
19.1.Funkcja: teren komunikacji.
19.2.Ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania i u¿ytkowania:
a) ustala siê na terenie budowê drogi dojazdowej,
b) ustala siê szerokoæ terenu 10,0 m. w liniach
rozgraniczaj¹cych, zgodnie z rysunkiem planu (za³¹cznik nr 1).
Teren oznaczony symbolem 03KD  o powierzchni
ok. 0,22 ha.
20.1.Funkcja: teren komunikacji.
20.2.Ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania i u¿ytkowania:
a) ustala siê na terenie budowê drogi dojazdowej,
b) ustala siê szerokoæ terenu 6,0 m w liniach
rozgraniczaj¹cych, zgodnie z rysunkiem planu (za³¹cznik nr 1).
Teren oznaczony symbolem 04KD  o powierzchni
ok. 0,05 ha.
21.1.funkcja: teren komunikacji.
21.2.Ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania i u¿ytkowania:
a) ustala siê na terenie budowê drogi dojazdowej,
b) ustala siê szerokoæ terenu 6,0 m w liniach
rozgraniczaj¹cych, zgodnie z rysunkiem planu (za³¹cznik nr 1).
Teren oznaczony symbolem 05KX  o powierzchni ok.
0,32 ha.
22.1.Funkcja: Teren komunikacji.
22.2.Ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania i u¿ytkowania:
a) ustala siê na terenie budowê ci¹gu pieszojezdnego,
b) ustala siê szerokoæ pasa terenu 6,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych, zgodnie z rysunkiem
planu (za³¹cznik nr 1).
Teren oznaczony symbolem 06KX  o powierzchni ok.
0,08 ha.
23.1.Funkcja: teren komunikacji.
23.2.Ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania i u¿ytkowania:
a) ustala siê na terenie budowê ci¹gu pieszojezdnego,
b) ustala siê szerokoæ terenu 6,0 m w liniach
rozgraniczaj¹cych, zgodnie z rysunkiem planu (za³¹cznik nr 1).
Teren oznaczony symbolem 07KX  o powierzchni ok.
0,03 ha.
24.1.Funkcja: teren komunikacji.
24.2.Ustalenia w zakresie sposobu zagospodarowania i u¿ytkowania:
a) ustala siê na terenie budowê ci¹gu pieszojezdnego,
b) ustala siê szerokoæ terenu 6,0 m w liniach
rozgraniczaj¹cych, zgodnie z rysunkiem planu (za³¹cznik nr 1).

Rozdzia³ 4
Przepisy przejciowe i koñcowe
§ 11
Dla obszaru objêtego planem uchyla siê ustalenia Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustka, zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr IV/26/94
Rady Gminy Ustka z dnia 4 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj.
S³upskiego z 1994 r Nr 38, poz. 210).
§ 12
Na cele nierolnicze i nielene przeznacza siê: u¿ytki
rolne kl. V, wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego,
po³o¿one w obrêbie geodezyjnym Objazda, o ³¹cznej
powierzchni 6,20 ha.
§ 13
Ustala siê stawkê w wysokoci 20%, s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
§ 14
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Ustka do:
1) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów planu i wydawania z tych dokumentów,
na wniosek zainteresowanych, wyrysów i wypisów,
2) nale¿ytego uwidocznienia w tekcie planu wymienionego w § 11 zmian, wprowadzonych niniejsz¹ uchwa³¹.
§ 15
Uchwa³a obowi¹zuje po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
W. G¹siorski

1625
UCHWA£A Nr VII/60/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 25 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia wytycznych Wójtowi Gminy Ryjewo w przedmiocie ustalania zasad wydawania i cofania zezwoleñ na prowadzenie sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia na miejscu lub
poza miejscem sprzeda¿y, prowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania zasad obrotu tymi napojami oraz
okrelenia zasad usytuowania miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych na terenie Gminy Ryjewo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2) i pkt 15) i 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 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. 12 ust. 2 ustawy z dnia
26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (T.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1231, zmiany: z 2002 r. Nr 167, poz. 1372, z 2001 r.
zm. przen. Nr 128, poz. 1401 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 719)
Rada Gminy Ryjewo uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê zasady wydawania i cofania zezwoleñ na
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prowadzenie sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia na miejscu lub poza miejscem sprzeda¿y oraz prowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania zasad obrotu tymi napojami w brzmieniu okrelonym
w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Okrela siê zasady usytuowania na terenie Gminy Ryjewo miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych w brzmieniu okrelonym w za³¹czniku nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Zezwolenie na sprzeda¿ napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia na miejscu lub poza miejscem
sprzeda¿y wydaje Wójt Gminy po zasiêgniêciu opinii
Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5
Trac¹ moc:
1) uchwa³a Nr XXVI/160/97 Rady Gminy w Ryjewie z dnia
19 lutego 1997 r. w sprawie okrelenia przez Radê
Gminy zasad usytuowania na terenie Gminy Ryjewo
miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych oraz ustalenia warunków sprzeda¿y tych napojów,
2) uchwa³a Nr XXXIV/248/01 Rady Gminy w Ryjewie z
dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia szczegó³owych zasad wydawania i cofania zezwoleñ na prowadzenie sprzeda¿y napojów alkoholowych oraz kontroli punktów sprzeda¿y.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Zima
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr VII/60/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 25 czerwca 2003 r.
Zasady wydawania i cofania zezwoleñ
na prowadzenie sprzeda¿y napojów alkoholowych
przeznaczonych do spo¿ycia na miejscu
lub poza miejscem sprzeda¿y oraz prowadzenia
kontroli w zakresie przestrzegania zasad obrotu
tymi napojami na terenie Gminy Ryjewo
I. Zasady wydawania zezwoleñ.
1. Wójt Gminy wydaje zezwolenie po spe³nieniu przez
ubiegaj¹cego siê, wymogów przewidzianych ustaw¹ o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi oraz wymogów ustanowionych przez
Radê Gminy.
2. Wniosek powinien zawieraæ:
a) imiê i nazwisko, adres, nazwê i siedzibê firmy,
b) adres punktu sprzeda¿y detalicznej lub zak³adu gastronomicznego,
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c) okrelenie rodzaju napojów alkoholowych,
d) podpis uprawnionej osoby/osób do reprezentowania podmiotu gospodarczego.
3. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ:
a) wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej lub
aktualny odpis z w³aciwego rejestru,
b) tytu³ prawny do lokalu,
c) zgodê w³aciciela lub zarz¹dcy lokalu na sprzeda¿ i podawanie napojów alkoholowych,
d) pozytywn¹ opiniê Sanepidu.
4. W zezwoleniu nale¿y wpisaæ:
a) godziny sprzeda¿y napojów alkoholowych,
b) pouczenie o ustawowym zakazie sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych osobom poni¿ej
18 roku ¿ycia oraz poniesienia grzywny i utraty
koncesji w przypadku naruszenia prawa,
c) pouczenie o ustawowym zakazie reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz poniesienia
grzywny w przypadku naruszenia prawa,
d) owiadczenia osoby ubiegaj¹cej siê o zezwolenie, ¿e zapozna³ siê z zasadami dotycz¹cymi obrotu alkoholem i przepisami prawa w tym temacie, oraz zobowi¹zanie do bezwzglêdnego przestrzegania obowi¹zuj¹cych przepisów.
II. Kontrola podmiotów gospodarczych prowadz¹cych
sprzeda¿ i podawanie napojów alkoholowych
1. Kontroli podlegaj¹ wszystkie podmioty gospodarcze prowadz¹ce sprzeda¿ i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu
i poza miejscem sprzeda¿y.
2. Kontroli dokonuj¹:
a) posiadaj¹cy pisemne upowa¿nienie Wójta Gminy cz³onkowie Gminnej Komisji Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych,
b) upowa¿nione do tego w ustawach szczególnych
organy w zakresie im przypisanym.
3. Zakres kontroli obejmuje:
a) przestrzeganie porz¹dku publicznego wokó³
miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych,
b) przestrzeganie ustawowego zakazu sprzedawania
i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim i nietrzewym oraz koniecznoci umieszczenia wywieszek o powy¿szej treci,
c) przestrzegania ustawowego zakazu reklamowania
i promocji napojów alkoholowych,
d) zgodnoæ prowadzonej sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych z aktualnie wa¿nym zezwoleniem,
e) podania do publicznej informacji zasad i godzin
sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.
4. Osoby upowa¿nione do kontroli maj¹ prawo:
a) wstêpu na teren obiektu, gdzie prowadzona jest
sprzeda¿ i podawanie napojów alkoholowych,
b) ¿¹dania pisemnych lub ustnych wyjanieñ oraz
okazania zezwolenia.
5. Czynnoci kontrolnych dokonuje siê w obecnoci
kontrolowanego.
6. Z przeprowadzonej kontroli sporz¹dza siê protokó³,
który wraz z wnioskami niezw³ocznie przekazuje siê
do organu wydaj¹cego zezwolenie.
7. Jednostka kontrolowana w terminie 14 dni od daty
otrzymania informacji o stwierdzonych uchybieniach
mo¿e z³o¿yæ pisemne wyjanienie, co by³o przyczy-
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n¹ naruszenia prawa stwierdzonego przez kontroluj¹cych.
8. Po zebraniu ca³oci dokumentów oraz po zasiêgniêciu opinii Gminnej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych Wójt Gminy podejmuje decyzjê o:
 cofniêciu zezwolenia,
 udzielenia upomnienia przed cofniêciem zezwolenia.
II. Warunki cofania zezwoleñ.
1. Zezwolenie na sprzeda¿ napojów alkoholowych jest
cofane w przypadkach okrelonych w ustawie o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (art. 18 ust. 10 pkt 1-7).
2. Zezwolenie mo¿e byæ cofniête:
a) po kontroli punktu sprzeda¿y przez upowa¿nionych cz³onków Gminnej Komisji Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych oraz przedstawicieli
innych instytucji w zakresie im przypisanym,
stwierdzaj¹cych naruszenie warunków okrelonych w zezwoleniu lub naruszeñ postanowieñ
ustawy, na podstawie dowodu jakim jest protokó³ kontroli,
b) po stwierdzeniu na pimie przez wiadka w obecnoci uprawnionej osoby (cz³onka GKRPA, policjanta, pracownika PIH lub innej osoby z mocy
prawa upowa¿nionej do prowadzenia kontroli
punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych) faktu naruszenia ustawy lub postanowieñ okrelonych w zezwoleniu na sprzeda¿ napojów alkoholowych,
c) po dwukrotnym niezastosowaniu siê do nakazu
usuniêcia uchybieñ i niedoci¹gniêæ w funkcjonowaniu punktu sprzeda¿y zapisanych w protoko³ach kontroli punktu sprzeda¿y przez osoby wymienione w punkcie a i b.
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr VII/60/03
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 25 czerwca 2003 r.
Zasady usytuowania miejsc sprzeda¿y napojów
alkoholowych na terenie Gminy Ryjewo
Zgodnie z art. 14 i art. 15 ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi zabrania siê sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania napojów alkoholowych:
1) na terenie szkó³ oraz innych zak³adów i placówek
owiatowo-wychowawczych, opiekuñczych,
2) na terenie zak³adów pracy oraz miejsc zbiorowego
¿ywienia pracowników,
3) w miejscach i czasie masowych zgromadzeñ,
4) w orodkach i obiektach komunikacji publicznej,
5) zabrania siê spo¿ywania napojów alkoholowych na
ulicach, placach i w parkach, z wyj¹tkiem miejsc
przeznaczonych do ich spo¿ywania na miejscu, w
punktach sprzeda¿y tych napojów,
6) zabrania siê sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania napojów zawieraj¹cych wiêcej ni¿ 18% alkoholu w
orodkach szkoleniowych,
7) zabrania siê sprzeda¿y, podawania i spo¿ywania napojów zawieraj¹cych wiêcej ni¿ 18% alkoholu w
domach wypoczynkowych,

8) sprzeda¿, podawanie i spo¿ywanie napojów zawieraj¹cych wiêcej ni¿ 4,5% alkoholu mo¿e siê odbywaæ na
imprezach na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych,
9) zabrania siê sprzedawania i podawania napojów alkoholowych:
a) osobom, których zachowanie wskazuje, ¿e znajduj¹
siê w stanie nietrzewoci,
b) osobom do lat 18,
c) na kredyt i pod zastaw.
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UCHWA£A Nr XI/66/2003
Rady Gminy Wicko
z dnia 22 lipca 2003 r.
w sprawie op³aty administracyjnej na terenie gminy
Wicko.
Na podstawie art. 18 i 19 pkt 1 lit d ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tj.
Dz. U. z 2002 r Nr 9, poz. 84, Dz. U. Nr 200, poz. 1683)
w zwi¹zku z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717) Rada Gminy Wicko uchwala, co nastêpuje:
§1
Wprowadza siê na terenie gminy Wicko op³atê administracyjn¹ za:
 wydanie wypisu z m.p.z.p i studium w wysokoci
10 z³ za ka¿d¹ rozpoczêt¹ stronê,
 wydanie wyrysu z m.p.z.p i studium w wysokoci
10 z³ za stronê formatu A 4 i 15 z³ za stronê formatu
A 3.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Wicko.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Wicko
M. Nawrot
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POROZUMIENIE
z dnia 23 wrzenia 2002 r.
zawarte w oparciu o art. 73 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie terytorialnym oraz Uchwa³ê
Nr XXXII/1071/01 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 sierpnia
2001 r., pomiêdzy Gmin¹ Miasta Gdyni, reprezentowan¹ przez Zarz¹d Miasta Gdyni, w imieniu którego dzia³aj¹:
1. Cz³onek Zarz¹du Miasta Gdyni  Pani Ewa £owkiel
2. Cz³onek Zarz¹du Miasta Gdyni  Pani Joanna Zieliñska
a Powiatem Chojnickim, reprezentowanym przez:
1. Starosta Chojnicki  Pan Marek Buza
2. Wicestarosta Chojnicki  Pan Stanis³aw Skaja
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§1

1. Przedmiotem porozumienia jest realizacja teoretycznej
nauki zawodu w systemie kursowym w Wojewódzkim
Orodku Dokszta³cania Zawodowego w Gdyni, ul. Energetyków 13a, zwanym dalej WODZ, przez uczniów kierowanych ze szkó³ zawodowych Powiatu Chojnickiego.
2. W roku szkolnym 2001/2002 przyjêto stawkê 320 z³.
(s³ownie: trzysta dwadziecia z³otych) za ucznia kursu
Io i 400 z³. (s³ownie: czterysta z³otych) za ucznia kursu
IIo.

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.

§2
1. Powiat Chojnicki za okres od 01.09.2001 r. do
30.06.2002 r. przeka¿e Gminie Gdynia kwotê w wysokoci 58.960 z³otych (s³ownie: piêædziesi¹t osiem tysiêcy dziewiêæset szeædziesi¹t z³otych) za 113 uczniów
kursów Io i 57 uczniów kursów IIo, w tym: 43 uczniów
kursów I° i 26 uczniów kursów II° z Zespo³u Szkó³ Zawodowych Nr 2 w Chojnicach, 50 uczniów kursów I°
i 22 uczniów kursów II° z Zespo³u Szkó³ Zawodowych
w Malachinie, 20 uczniów kursów I° i 9 uczniów kursów IIoo z Zasadniczej Szko³y Zawodowej w Brusach.
2. rodki finansowe, o których mowa w pkt 1 niniejszego
paragrafu zostan¹ przekazane w terminie do
24.12.2002 r. na konto Gminy Gdyni:
Urz¹d Miasta Gdyni Wydzia³ Bud¿etu Nordea Bank Polska S.A. I/O Gdynia 37144010260000000000339245

1.
2.
1.
2.

pomiêdzy Gmin¹, Miasta Gdyni, reprezentowan¹ przez
Zarz¹d Miasta Gdyni, w imieniu którego dzia³aj¹:
Cz³onek Zarz¹du Miasta Gdyni  Pani Ewa £owkiel
Cz³onek Zarz¹du Miasta  Pani Joanna Zieliñska
a Powiatem Chojnickim, reprezentowanym przez:
Starosta Chojnicki  Pan Marek Buza
Wicestarosta Chojnicki  Pan Stanis³aw Skaja
§1

1. Przedmiotem porozumienia jest realizacja teoretycznej
nauki zawodu w systemie kursowym w Wojewódzkim
Orodku Dokszta³cania Zawodowego w Gdyni, ul. Energetyków 13 a, przez uczniów kierowanych ze szkó³ zawodowych Powiatu Chojnickiego.
2. W okresie od wrzenia do grudnia 2002 r. przyjêto stawkê 410 z³ za kszta³cenie ucznia kursu II stopnia.
§2

§3
Przewiduje siê mo¿liwoæ przed³u¿enia porozumienia
na lata nastêpne.
§4
Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagaj¹
podpisania stosownego aneksu.
§5
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem bêd¹ mia³y zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory rozstrzygaæ bêdzie s¹d w³aciwy dla
Gminy Miasta Gdyni.
§6
Porozumienie zostaje podpisane w dwóch egzemplarzach po jednym dla ka¿dej ze stron.
Gmina Gdynia
Cz³onek Zarz¹du
Miasta Gdyni
E. £okwiel

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Powiat Chojnicki
Starosta
M. Buza
Wicestarosta
S. Skaja
Skarbnik
E. Smagliñska
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POROZUMIENIE
z dnia 23 padziernika 2002 r.
zawarte w oparciu o art. 5 ust. 2 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.

1. Powiat Chojnicki za okres od 01.09.2002 r. do
31.12.2002 r. przeka¿e Gminie Gdynia kwotê w wysokoci 25.010 z³otych (s³ownie: dwadziecia piêæ tysiêcy dziesiêæ z³otych) za 61 uczniów kursów IIo.
2. rodki finansowe, o których mowa w pkt 1 niniejszego
paragrafu zostan¹ przekazane w terminie do
24.12.2002 r. na konto Gminy Gdyni:
Urz¹d Miasta Gdyni Wydzia³ Bud¿etu Nordea Bank Polska S.A. I/O Gdynia 37144010260000000000339245 wg
nastêpuj¹cego wyszczególnienia:
 Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnicach
za 30 uczniów kursów II stopnia
 Zasadnicza Szko³a Zawodowa w Brusach za 11
uczniów kursów II stopnia
 Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Malachinie za
20 uczniów kursów II stopnia.
§3
W przypadku wzrostu kosztów kszta³cenia ustalona
kwota przydaj¹ca na jednego ucznia mo¿e ulec zmianie.
§4
Przewiduje siê mo¿liwoæ przed³u¿enia porozumienia
na lata nastêpne.
§5
Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagaj¹
podpisania stosownego aneksu.
§6
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem bêd¹ mia³y zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory rozstrzygaæ bêdzie s¹d w³aciwy dla
Gminy Miasta Gdyni.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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§7
Porozumienie zostaje podpisane w dwóch egzemplarzach po jednym dla ka¿dej ze stron.
Gmina Gdynia
Cz³onek Zarz¹du
Miasta Gdyni
E. £owkiel
Cz³onek Zarz¹du
Miasta Gdyni
J. Zieliñska

Powiat Chojnicki
Starosta
M. Buza
Wicestarosta
S. Skaja
Skarbnik
E. Smagliñska
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UCHWA£A Nr VIII/58/2003
Rady Gminy w Borzytuchomiu
z dnia 25 lipca 2003 r.

1.
2.

1.

2.

w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy na cele
dzia³alnoci produkcyjno  us³ugowej oraz przemys³owej, po³o¿onego w miejscowoci D¹brówka Bytowska,
obrêb D¹brówka Bytowska  dzia³ka 3/4P, gmina Borzytuchom, województwo pomorskie.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62,
poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806) oraz art. 8
ust. 1 i 3, art. 26 i 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139 z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 85 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) Rada Gminy uchwala,
co nastêpuje:
§1
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu zabudowy na cele dzia³alnoci produkcyjno  us³ugowej oraz przemys³owej, po³o¿onego w miejscowoci
D¹brówka Bytowska, obrêb D¹brówka Bytowska  dzia³ka nr 3/4P, gmina Borzytuchom, województwo pomorskie, zgodnie z treci¹ planszy podstawowej i ustaleñ planu.
§2
Ustalenia planu.
Ust. 1. Ustalenia ogólne.
1.1). Ustalenia dotycz¹ obszaru objêtego planem.
2) W uzgodnieniu z w³acicielem gruntów objêtych planem ustalono, ¿e do chwili wejcia w¿ycie uchwa³y
zatwierdzaj¹cej plan, teren w granicach planu bêdzie u¿ytkowany w sposób dotychczasowy.
3) W uzgodnieniu z Wójtem Gminy Borzytuchom ustalono  0% stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu op³at, o których mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r.(Dz. U. z
1999 r., nr 15, poz. 139, z pón. zm.).
2. Granice planu okrelono na rysunku planu w skali
1:1000  plansza podstawowa.
3. Integraln¹ czêci¹ ustaleñ planu jest rysunek planu 
plansza podstawowa w skali 1:1000.
4. Rysunek planu obowi¹zuje w zakresie okrelonym
uchwa³¹.

3.

4.
5.
6.

7.

Poz. 1628, 1629

Ust. 2. Ustalenia zasad ogólnych zapisu rysunku planu.
Granice planu, pokrywaj¹ siê z granicami dzia³ki nr 3/
4P, oznaczono na rysunku planu lini¹ ci¹g³¹ gr. 1,0 mm.
Rysunek planu  plansza podstawowa ustala:
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
Ust. 3. Ustalenia zasad ogólnych kszta³towania krajobrazu i ochrony rodowiska na terenie objêtym planem.
Obowi¹zuj¹c¹ zasad¹ w kszta³towaniu krajobrazu jest
koniecznoæ zharmonizowania istniej¹cych i projektowanych obiektów z krajobrazem wsi, w zakresie formy
i kolorystyki budynków, wprowadzenia zieleni urz¹dzonej: izolacyjnej i dekoracyjnej, ma³ej architektury i ogrodzenia terenu.
Ustala siê zasady adaptacji, projektowania i realizacji
budowli:
2.1.Budynki istniej¹ce po suszarni zielonek okopowych
nale¿y zaadaptowaæ do projektowanej funkcji jako
jednokondygnacyjne, z uwzglêdnieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy oraz z zachowaniem istniej¹cej formy architektonicznej, poprawiaj¹c ich
estetykê poprzez:
 ujednolicenie materia³ów wykoñczeniowych pokrycia dachu i elewacji,
 ujednolicenia kolorystyki budynków.
2.2.Dopuszcza siê rozbudowê budynków istniej¹cych
z zachowaniem:
 warunków okrelonych w p. 2.1.,
 zachowaniem wspó³czynnika intensywnoci zabudowy netto In maks. = 0,5,
 uwzglêdnieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy.
2.3.Przed przyst¹pieniem do projektowania rozbudowy budynków istniej¹cych nale¿y ustaliæ geotechniczne warunki posadowienia budynków dla celów
prawid³owego zaprojektowania posadowienia fundamentów.
Ochrona przed ha³asem: ustala siê dopuszczalny poziom ha³asu jak dla terenów przemys³owych. Prowadzona dzia³alnoæ nie powinna powodowaæ przekroczenia standardów jakoci rodowiska a oddzia³ywanie instalacji lub urz¹dzeñ nie mo¿e powodowaæ pogorszenia stanu rodowiska w znacznych rozmiarach
lub zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia ludzi poza terenem,
do którego prowadz¹cy instalacjê ma tytu³ prawny.
Ochrona przed wibracjami: ustala siê zakaz prowadzenia dzia³alnoci powoduj¹cej wibracje wp³ywaj¹ce
ujemnie na zdrowie cz³owieka oraz budowle.
Nakazuje siê utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poni¿ej dopuszczalnych lub co najmniej na
tych poziomach.
Sposób zagospodarowania terenu, adaptacja zabudowy istniej¹cej oraz projektowanie i realizacja rozbudowy budynków istniej¹cych winna zapewniæ maksymaln¹ ochronê wód gruntowych.
Ogrzewanie budynków nale¿y projektowaæ w oparciu
o paliwa ekologiczne: drewno, olej opa³owy, gaz.
Ust. 4. Ustalenia w zakresie komunikacji.
Dojazd do dzia³ki nr 3/4P  istniej¹cy  droga gminna
(dz. nr 2), z wykorzystaniem istniej¹cego zjazdu z drogi
na teren objêty planem.
Miejsca postojowe dla samochodów nale¿y projektowaæ na etapie projektu budowlanego technologicznego w granicach dzia³ki 3/4P.

Poz. 1629
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Ust. 5. Ustalenia w zakresie uzbrojenia terenu.
1. Zaopatrzenie w wodê  istniej¹ce (wodoci¹g o rednicy 80 mm).
2. Odprowadzenie cieków sanitarnych do istniej¹cej na
terenie objêtym planem kanalizacji sanitarnej.
3. Odprowadzenie wód opadowych z dróg, placów manewrowych i dachów  do istniej¹cej na terenie objêtym planem kanalizacji deszczowej.
4. Usuwanie odpadów sta³ych: odpady nale¿y gromadziæ
w odpowiednich pojemnikach i sukcesywnie wywoziæ
na sk³adowisko odpadów. W projekcie zagospodarowania terenu nale¿y uwzglêdniæ lokalizacjê miejsca gromadzenia odpadów. W trakcie eksploatacji zak³adu
nale¿y zorganizowaæ wywóz odpadów w przez wyspecjalizowan¹ firmê. Gospodarkê odpadami na terenie
zak³adu nale¿y prowadziæ zgodnie z ustaw¹ o odpadach.
5. Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne systemy ogrzewania wykorzystuj¹ce paliwa ekologiczne (gaz, olej
opa³owy, drewno).
6. Elektroenergetyka: projektuje siê wykorzystanie istniej¹cego przy³¹cza.
Ust. 6. Ochrona archeologicznego dziedzictwa kulturowego  dla obszaru obejmuj¹cego dzia³kê 3/4P w m.
D¹brówka Bytowska.
Na terenie objêtym planem nie wystêpuj¹ obiekty chronione.
Ust. 7. Ustalenia w zakresie obrony cywilnej.
7.1.Drogi ewakuacji ludnoci na wypadek klêsk ¿ywio³owych, katastrof lub wojny  istniej¹ca droga gminna obs³uguj¹ca teren objêty planem.
7.2.Owietlenie zewnêtrzne i wewnêtrzne obiektów na
terenie objêtym planem, w trakcie adaptacji i rozbudowy istniej¹cych budynków, projektowaæ w
sposób umo¿liwiaj¹cy szybkie przystosowanie do
potrzeb obrony cywilnej.
Ust. 8. Ustalenia w zakresie ochrony gruntów rolnych
i lenych.
W ramach opracowania, na dzia³ce nr 3/4P po³o¿onej
w m. D¹brówka Bytowska, przeznacza siê do wy³¹czenia na cele nierolnicze grunty:
 u¿. rolne zabudowane B-RIVb  0,94 ha  grunty pochodzenia mineralnego,
 u¿. rolne zabudowane B-RV  1,7251 ha  grunty pochodzenia mineralnego,
 u¿. rolne zabudowane B-RVI  0,08 ha  grunty pochodzenia mineralnego,
 u¿. rolne zabudowane B-RVIz  0,13  grunty pochodzenia mineralnego.
Razem, w ramach opracowania przeznacza siê do wy³¹czenia na cele nierolnicze 2,8751 ha.
Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntów rolnych i lenych, wymienione wy¿ej grunty rolne przeznaczone do wy³¹czenia z produkcji rolnej nie wymagaj¹ procedury uzyskania zgody.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Ust. 9. Ustalenia realizacyjne szczegó³owe dla obszaru
dzia³ki nr 3/4P oznaczonego na rysunku planu literami
P-U.
9.1.Przeznaczenie terenu.
Dzia³alnoæ produkcyjno-us³ugowa oraz przemys³owa, polegaj¹ca miêdzy innymi na wdra¿aniu rozwi¹zañ w zakresie segregacji, odzysku i unieszkodliwiania odpadów z tworzyw sztucznych i gumy z
zastosowaniem technologii proekologicznych nieuci¹¿liwych dla rodowiska.
9.2.Nale¿y wykorzystaæ w maksymalnym stopniu istniej¹ce zainwestowanie terenu: budynki, drogi,
urz¹dzenia, instalacje i sieci uzbrojenia, adaptuj¹c
je do potrzeb projektowanej funkcji terenu.
9.3.Dopuszcza siê rozbudowê i przebudowê elementów uzbrojenia terenu: drogi, sieci: wodoci¹gow¹,
kanalizacyjn¹ i energetyczn¹ w zakresie niezbêdnym, wynikaj¹cym z projektu technologicznego
wdra¿anej technologii, po uzyskaniu niezbêdnych
opinii i uzgodnieñ.
9.4.W projekcie adaptacji budynków istniej¹cych i ich
rozbudowy nale¿y uwzglêdniæ nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy oraz zachowaæ warunki okrelone
w ust. 3.
9.5.W projekcie zagospodarowania terenu nale¿y
uwzglêdniæ elementy zieleni urz¹dzonej.
9.6.Uci¹¿liwoæ prowadzonej dzia³alnoci produkcyjno-us³ugowej oraz przemys³owej winna ograniczaæ
siê do terenu objêtego opracowaniem.
§3
Traci moc, w granicach niniejszego planu, miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego gminy Borzytuchom, zatwierdzony Uchwa³¹ Nr XXVI/102/93 Rady Gminy w Borzytuchomiu z dnia 28 kwietnia 1993 r. (Dziennik
Urzêdowy Województwa S³upskiego Nr 11, poz. 109 z
dnia 27 maja 1993 r.).
§4
Integraln¹ czêci¹ planu jest plansza podstawowa w
skali 1:1000, stanowi¹ca za³¹cznik do uchwa³y Rady
Gminy Borzytuchom i obowi¹zuj¹ca w zakresie okrelonym uchwa³¹.
§5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Borzytuchom.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
I. Sa³ak

Dziennik Urzêdowy
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