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1684
UCHWA£A Nr 46/IV/2002
Rady Miasta i Gminy Miastko
z dnia 28 grudnia 2002 r.
w sprawie bud¿etu Gminy Miastko na 2003 rok.
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 109, 111, 112, 119
i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.)  Rada
Miasta i Gminy Miastko uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê DOCHODY bud¿etu Gminy na 2003 r. w wysokoci ogó³em  24.866.848,- z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1*.
2. Ustala siê WYDATKI bud¿etu Gminy na 2003 r. w wysokoci ogó³em  28.966.848,- z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2*.
§2
W bud¿ecie Gminy na 2003 r. ustala siê:
1) przychody (z po¿yczki i kredytu bank.) w wysokoci 
4.500.000,- z³,
2) rozchody (sp³ata rat po¿yczki WFOiGW) w wysokoci  400.000,- z³, jako elementy równowa¿¹ce bud¿et
 zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3*.
§3
Na wydatki inwestycyjne w bud¿ecie Gminy 2003 r.
planuje siê kwotê ³¹czn¹ 7.782.000,- z³, z przeznaczeniem
na realizacjê zadañ okrelonych w wykazie stanowi¹cym za³¹cznik Nr 4*.
§4
Zestawienie dochodów (dotacji) i wydatków na realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych Gminie w 2003 r., zamykaj¹ce siê równowa¿nymi kwotami ogó³em 1.998.550,- z³  ustalono w za³¹czniku Nr 5*.

Miastko, z okreleniem przyznanych dotacji z bud¿etu
Gminy  zawiera za³¹cznik Nr 6*.
§6
Ustala siê plan przychodów i wydatków funduszu celowego, tj. Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej (rozdz. 90011)  zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7*.
§7
W bud¿ecie Gminy wyodrêbnia siê dochody z tytu³u
wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych
(w rozdz. 75618) oraz wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ
okrelonych w gminnym programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych (rozdz. 85154)  wrównowa¿nych kwotach ogó³em 330.000,- z³.
§8
Ustala siê rezerwê ogóln¹ na wydatki bie¿¹ce (rozdz.
75818) w wysokoci 65.000,- z³.
§9
W bud¿ecie Gminy ustala siê rodki na wydatki jednostek pomocniczych (so³ectw i osiedli) w ogólnej kwocie
40.000,- z³ (rozdz. 75095)  do podzia³u przez organ wykonawczy Gminy, po zasiêgniêciu opinii komisji Rady
M i G.
§ 10
Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta i Gminy do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków bud¿etowych,
polegaj¹cych na przeniesieniu planowanych rodków
na wydatki miêdzy rozdzia³ami i paragrafami  w ramach dzia³u,
2) przekazania niektórych uprawnieñ do dokonywania
przeniesieñ planowanych wydatów podleg³ym jednostkom organizacyjnym Gminy.
§ 11
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Miastko.

§5
Planowane na 2003 r. przychody i wydatki komunalnych zak³adów bud¿etowych oraz instytucji kultury m. i g.

* Za³¹czników nr 1-7 nie publikuje siê.
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§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia, z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r. i podlega publikacji w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz
na tablicach informacyjnych Urzêdu Miasta i Gminy
w Miastku.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Miastko
R. Mieczkowski

Poz. 1684, 1685, 1686, 1687

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231;
zm. Dz. U. Nr 167, poz. 1372)  Rada Miasta i Gminy Miastko uchwala, co nastêpuje:
§1
Na terenie Miasta i Gminy Miastko ustala siê liczbê
punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych
powy¿ej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spo¿ycia poza
miejscem sprzeda¿y w liczbie 70 punktów.

1685

§2

UCHWA£A Nr 22/IV/2003
Rady Miasta i Gminy Miastko
z dnia 25 kwietnia 2003 r.

Na terenie Miasta i gminy Miastko ustala siê liczbê
punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych
powy¿ej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spo¿ycia w
miejscu sprzeda¿y w liczbie 40 punktów.

w sprawie przyjêcia sprawozdania z wykonania bud¿etu Gminy za roku 2002.

§3

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pón.zm.) oraz art. 136 ust. 2 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j.:
Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148)  Rada Miasta i Gminy
Miastko uchwala, co nastêpuje:

Traci moc uchwa³a Nr 2/III/2002 Rady Miasta i Gminy
Miastko z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie okrelenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do sprzeda¿y poza miejscem sprzeda¿y na
terenie Miasta i Gminy Miastko.

§1

§4

Przyjmuje siê sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Miastko z wykonania bud¿etu Gminy za 2002 r., zamykaj¹ce siê kwotami ogó³em, jak ni¿ej:
1) DOCHODY:
 plan (po zmianach)
29.863.135,00 z³
 wykonanie
29.432.134,20 z³
w tym:
dotacje na zadania zlecone:
 plan
2.371.586,00 z³
 wykonanie
2.370.160,17 z³
2) WYDATKI:
 plan (po zmianach)
30.927.832,00 z³
 wykonanie
27.808.292,80 z³
w tym:
na realizacjê zadañ zleconych:
 plan
2.371.586,00 z³
 wykonanie
2.370.160,10 z³

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Miastko.

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, a tak¿e zwyczajowo na tablicach informacyjnych Urzêdu Miasta i Gminy w Miastku.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Miastko
R. Mieczkowski

1686
UCHWA£A Nr 26/IV/2003
Radny Miasta i Gminy Miastko
z dnia 25 kwietnia 2003 r.
w sprawie okrelenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do sprzeda¿y
poza miejscem sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y.

§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Miastko
R. Mieczkowski

1687
UCHWA£A Nr 30/IV/2003
Rady Miasta i Gminy Miastko
z dnia 25 kwietnia 2003 r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na
pomoc w formie do¿ywiania uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów oraz wysokoci kryterium dochodowego uprawniaj¹cego uczniów do korzystania z bezp³atnych posi³ków.
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo³ecznej (t.j.: Dz. U. z 1998 r. Nr 64,
poz. 414 z pón. zm.) i § 2 ust. 2 i 3 rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó³owych zasad i trybu udzielania pomocy w do¿ywianiu
uczniów w 2003 r. (Dz. U. Nr 13, poz. 133)  Rada Miasta
i Gminy Miastko uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Wydatki poniesione na pomoc w formie do¿ywiania
ucznia szko³y podstawowej lub gimnazjum przyznane
rodzinie, której dochód przekracza 200% kryterium
dochodowego okrelonego zgodnie z art. 4 ustawy z
dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej podlegaj¹ zwrotowi przez rodzinê.
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Poz. 1687, 1688, 1689

2. Ustala siê comiesiêczny zwrot wydatków, poniesionych
na pomoc, o której mowa w ust. 1.
§2
1. Zwrot wydatków poniesionych na pomoc, o której
mowa w § 1 wnoszony jest do kasy Miejsko-Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Miastku.
2. Zwrot w wysokoci okrelonej w drodze decyzji nastêpuje najpóniej do dnia 15 ka¿dego miesi¹ca, nastêpuj¹cego po okresie udzielonej pomocy.
§3
Traci moc uchwa³a Nr 16/III/2002 Rady Miasta i Gminy
z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie do¿ywiania dla uczniów
szkó³ podstawowych i gimnazjów.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Miastko.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Miastko
R. Mieczkowski

1688
UCHWA£A Nr 33/IV/2003
Rady Miasta i Gminy Miastko
z dnia 16 maja 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr 81/III/99 Rady Miasta
i Gminy Miastko z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów i granic ich obwodów
na terenie Miasta i Gminy Miastko.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (t.j.: Dz. U. 1996 r. Nr 67,
poz. 329 z pón.zm.)  Rada Miasta i Gminy w Miastku
uchwala, co nastêpuje:
§1
W § 1 uchwa³y Nr 81/III/99 Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 12 marca 1999 r. skrela siê pkt 2.
§2
Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y Nr 81/III/99 Rady Miasta
i Gminy Miastko z dnia 12 marca 1999 r. otrzymuje treæ,
jak za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Miastko.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2003 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Miastko
R. Mieczkowski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr 33/IV/2003
Rady Miasta i Gminy Miastko
z dnia 16 maja 2003 r.
Sieæ i granice obwodu
Gimnazjum na terenie Miasta i Gminy Miastko

1) Gimnazjum Nr 1 w Miastku ul. Boles³awa Chrobrego 7.
Do obwodu gimnazjum nale¿¹ wszystkie ulice na terenie miasta Miastko oraz miejscowoci:
£odzierz, Przêsin, Byczyna, Wêgorzynko, wieszyno,
wieszynko, Chlebowo, Tursko, Dretyñ, Kowalewice,
Trzcinno, Okunino, £osoniki, Cisy, Piaszczyna, Borzykowo, Cieszanowo, Gomole, Znakowo, Zadry, G³odowo, Ostrowo, Dolsko, Wa³dowo, Czarnica, Mêciny, Popowice, Popowiczki, Role, Ponik³a, Po¿yczki, ¯abno,
Wiatro³om, Olszewiec, Potok, Turowo, Gr¹dzieñ, Pasieka, Lipczyno, Trzebieszyno, Ko³acin, Wo³cza Ma³a,
Szydlice, Kwisno, Stachowo, Oborowo, Klewno, Dretynek, Lubkowo, Krzeszewo, Zaj¹czkowo, Mi³ocice,
Wêglewo, Cicholas, Przemkowo, £aziska, £¹koæ, Kamnica, Wo³cza Wielka, Toczeñ, S³osinko, Domanica, Przerad, Bia³a, wierzno, wierzenko, Je¿ewsko, Kawcze,
Kawczyn, Studnica, Gatka, Malêcino, Go³êbsko i Bobiêcino.

1689
UCHWA£A Nr 34/IV/2003
Rady Miasta i Gminy Miastko
z dnia 16 maja 2003 r.
w sprawie ustalenia sieci publicznych szkó³ podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminê Miastko oraz
granic ich obwodów.
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (t.j.: Dz. U. 1996 r. Nr 67,
poz. 329 z pón. zm.)  Rada Miasta i Gminy Miastko
uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê sieæ publicznych szkó³ podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminê Miastko oraz granice
ich obwodów, jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Miastko.
§3
Trac¹ moc nastêpuj¹ce uchwa³y:
1) uchwa³a Nr 68/III/99 Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia
19 lutego 1999 r. w sprawie projektu sieci publicznych
szkó³ podstawowych i ich obwodów,
2) uchwa³a Nr 105/III/99 Rady Miasta i Gminy Miastko z
dnia 9 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkó³ podstawowych i ich obwodów,
3) uchwa³a Nr 67/III/2001 Rady Miasta i Gminy Miastko z
dnia 24 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr
68/III/99 Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 19 lutego
1999 r. w sprawie sieci publicznych szkó³ podstawowych i ich obwodów.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrzenia 2003 r.
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Poz. 1689, 1690
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i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Miastko
R. Mieczkowski
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr 34/IV/2003
Rady Miasta i Gminy Miastko
z dnia 16 maja 2003 r.
Sieæ, granice obwodów i organizacja
Szkó³ podstawowych
na terenie Miasta i Gminy Miastko
1) Szko³a Podstawowa Nr 1 w Miastku ul. Boles³awa Chrobrego 7.
Do obwodu szko³y nale¿¹ ulice:
Bogus³awa X, S³oneczna, S³upska, Gen. J. Wybickiego, Sportowa, Przytulna, S¹siedzka, Gocinna, Rodzinna, Domowa, Krótka, Fabryczna, Ogrodowa, B. Chrobrego, Królowej Jadwigi, Koszaliñska, Stolarska, D³uga, Kowalska, Marii Konopnickiej, £¹kowa, S³owackiego, Rybacka, Szewska, Osiedle Niepodleg³oci, Pi³sudskiego, Owocowa, Czereniowa, Winiowa, Sadowa,
Armii Krajowej, Ks.Gen. Bernarda Wituckiego, Konstytucji 3 Maja, Piastowska, Jeziorna oraz miejscowoci:
£odzierz, Przêsin, Byczyna, Wêgorzynko  czêæ, wieszyno, wieszynko i Chlebowo.
2) Szko³a Podstawowa Nr 2 w Miastku ul. Kujawska 1.
Do obwodu nale¿¹ ulice:
Kazimierza Wielkiego, Mickiewicza, Zielona, Szkolna,
Kujawska, l¹ska, Podhalañska, Grunwaldzka, M³odzie¿owa, Dworcowa, Pomorska, Wielkopolska, Gen.
S.Maczka, Gen. Sikorskiego, Ma³opolska, Pa³ucka, Podlaska, Kolejowa, Kwiatowa, Polna, Kaszubska, Górna,
Wie¿owa, Lena, Gawêdy, Harcerska, Przyjació³, Skautów oraz miejscowoci: Pasieka, Lipczyno, Trzebieszyno, Ko³acin, Wo³cza Ma³a, Szydlice, Kwisno, Stachowo, Oborowo, Klewno, Dretynek, Lubkowo, Krzeszewo, Zaj¹czkowo, Wêgorzynko  czêæ, Mi³ocice, Wêglewo, Cicholas, Przemkowo, £aziska, £¹koæ, Kamnica, Wo³cza Wielka i Toczeñ.
3) Szko³a Podstawowa w Dretyniu.
Do obwodu szko³y nale¿¹ miejscowoci: Dretyñ, Tursko, Kowalewice, Trzcinno, Okunino, £osoniki i Cisy.
4) Szko³a Podstawowa w wierznie.
Do obwodu szko³y nale¿¹ miejscowoci: Bia³a, wierzno, wierzenko, Je¿ewsko, Kawcze, Kawczyn, Studnica, Malêcino, Gatka, Go³êbsko i Bobiêcino.
5) Szko³a Podstawowa w Piaszczynie.
Do obwodu szko³y nale¿¹ miejscowoci: Piaszczyna,
Borzykowo, Cieszanowo, Gomole, Znakowo, Zadry,
G³odowo, Ostrowo, Dolsko.
6) Szko³a Podstawowa w Wa³dowie.
Do obwodu szko³y nale¿¹ miejscowoci: Wa³dowo,
Czarnica, Mêciny, Popowice, Popowiczki, Role, Ponik³a, Po¿yczki, ¯abno, Wiatro³om, Olszewiec, Potok, Turowo i Gr¹dzieñ.
7) Szko³a Podstawowa w S³osinku.
Do obwodu szko³y nale¿¹ miejscowoci: S³osinko, Domanica, Przerad.

1690
UCHWA£A Nr 37/IV/2003
Rada Miasta i Gminy w Miastku
z dnia 16 maja 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr 98/III/99 Rady Miasta
i Gminy z dnia 9 kwietnia 1999 r. dotycz¹cej ustalenia
zasad sprzeda¿y lokali bêd¹cych w³asnoci¹ Miasta
i Gminy Miastko.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,
poz. 1806), art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomociami (t.j.: Dz. U. z 2000 r.
Nr 46, poz. 543; zm.: Dz.U z 2001 r. Nr 129, poz. 1447,
Nr 154, poz. 1800; Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74,
poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130,
poz. 1112, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058; Dz. U.
z 2003 r. Nr 1, poz. 15)  Rada Miasta i Gminy Miastko
uchwala, co nastêpuje:
§1
W za³¹czniku do uchwa³y Nr 98/III/99 Rady Miasta i Gminy Miastko z dnia 9 kwietnia 1999 r. § 11 otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:
§ 11.1. Przy sprzeda¿y lokali mieszkalnych w budynkach
wybudowanych do 1945 r. w³¹cznie wyra¿a siê
zgodê na nastêpuj¹ce bonifikaty od ceny sprzeda¿y nabywanego przez najemcê lokalu:
1) 85%  w przypadku jednoczesnego wykupu
wszystkich lokali mieszkalnych,
2) 70%  w przypadku zbywania pojedynczych
lokali mieszkalnych.
2. Przy sprzeda¿y lokali mieszkalnych w budynkach
wybudowanych po 1945 r. wyra¿a siê zgodê na
nastêpuj¹ce bonifikaty od ceny sprzeda¿y nabywanego przez najemcê lokalu:
1) 70%  w przypadku jednoczesnego wykupu
wszystkich lokali mieszkalnych,
2) 60%  w przypadku zbywania pojedynczych
lokali w budynkach, w których dotychczas
sprzedano wiêcej ni¿ 50% lokali mieszkalnych,
3) 50%  w przypadku zbywania pozosta³ych, pojedynczych lokali mieszkalnych przy jednorazowej zap³acie.
3. Bonifikaty, o których mowa w ust. 1 i 2 pkt 1 i 2
podwy¿sza siê o kolejne 10% w przypadku jednorazowej zap³aty.
4. Bonifikat, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 nie stosuje siê w przypadku sprzeda¿y lokali mieszkalnych w budynkach wybudowanych przed up³ywem 10 lat od dnia oddania ich do u¿ytku lub
wyremontowanych (adaptowanych) przed up³ywem 10 lat, gdy wartoæ prac remontowych (adaptacyjnych) wykonanych przez gminê przekroczy³a wartoæ lokalu zbywanego.
5. W przypadkach okrelonych w ust. 4 wyra¿a siê
zgodê na stosowanie nastêpuj¹cych bonifikat od
ceny sprzeda¿y lokalu mieszkalnego nabywanego przez najemcê i po jednorazowej zap³acie:
1) 40%  w budynkach o liczbie do 10 lokali mieszkalnych,
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6.

7.

8.
9.

10.

2) 50%  w budynkach sk³adaj¹cych siê z wiêcej ni¿
10 lokali mieszkalnych,
3) ustala siê dodatkow¹ bonifikatê w wysokoci 10%
ceny sprzeda¿y lokalu mieszkalnego, w budynku
wielomieszkaniowym, przy jednorazowej zap³acie,
dla najemców, którzy dokonaj¹ zakupu lokalu
mieszkalnego w danym roku kalendarzowym, w
wyniku czego zbyte zostan¹ wszystkie lokale; bonifikata przys³uguje po sprzeda¿y ostatniego lokalu.
Zbycie przez nabywcê lokalu mieszkalnego przed
up³ywem 5 lat, licz¹c od dnia jego nabycia zobowi¹zuje go do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie, po jej waloryzacji, na wniosek Burmistrza Miasta
i Gminy.
Przez jednoczesn¹ sprzeda¿ lokali mieszkalnych rozumie siê:
 z³o¿enie wniosków przez wszystkich najemców lokali dotychczas niesprzeda- nych w budynku w terminie 2 miesiêcy od wp³ywu pierwszego wniosku,
 podpisanie przez wszystkich najemców protoko³ów uzgodnieñ i zawarcie aktów notarialnych w
terminie 2 miesiêcy od sporz¹dzenia pierwszego
aktu notarialnego.
Wy¿ej wymienione warunki musz¹ byæ spe³nione ³¹cznie.
Bonifikaty zwi¹zane z jednoczesnym wykupem, o którym mowa w ust. 7, przys³uguj¹ po sprzeda¿y ostatniego lokalu.
W przypadku zastosowania zni¿ki w wysokoci 10%
ceny lokalu dla osób wymienionych w § 10, bonifikaty okrelone w niniejszym paragrafie ustala siê od
ceny lokalu pomniejszonej o zastosowan¹ zni¿kê.
Bonifikat okrelonych w niniejszym paragrafie nie stosuje siê do osób posiadaj¹cych zad- ³u¿enie z tytu³u
op³at czynszowych i innych nale¿nych wynajmuj¹cemu.
§2

§1
Uchwala siê statut Gminy Miastko, jak w za³¹czniku
niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Miastko.
§3
Traci moc uchwa³a Nr 22/III/2001 Rady Miasta i Gminy
Miastko z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie statutu Miasta
i Gminy Miastko.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Miastko
R. Mieczkowski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr 41/IV/2003
Rady Miasta i Gminy Miastko
z dnia 30 maja 2003 r.
STATUT GMINY MIASTKO
30 maja 2003 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Miastko.

7.

§3

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i obowi¹zuje do dnia 30 czerwca 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Miastko
R. Mieczkowski

1691
UCHWA£A Nr 41/IV/2003
Rady Miasta i Gminy Miastko
z dnia 30 maja 2003 r.
w sprawie statutu Gminy Miastko.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558; Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) Rada Miasta i Gminy Miastko uchwala, co nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

SPIS TRECI
Rozdzia³ I  Postanowienia ogólne
Rozdzia³ II  Zasady dzia³ania Gminy
Rozdzia³ III  Jednostki pomocnicze
Rozdzia³ IV  W³adze Gminy
Rozdzia³ V  Rada Gminy
Rozdzia³ VI  Akty prawa miejscowego stanowione
przez Radê
Rozdzia³ VII  Mienie komunalne i gospodarka finansowa Gminy
Rozdzia³ VIII  Pracownicy samorz¹dowi
Rozdzia³ IX  Przepisy koñcowe
Za³¹czniki do statutu Gminy Miastko
Za³¹cznik nr 1  Obszar Gminy
Za³¹cznik nr 2  Wzór i opis herbu Gminy
Za³¹cznik nr 3  Wykaz jednostek organizacyjnych
Gminy
Za³¹cznik nr 4  Wykaz jednostek pomocniczych Gminy
Za³¹cznik nr 5  Zasady dostêpu do dokumentów
Za³¹cznik nr 6  Regulamin pracy komisji rewizyjnej
Za³¹cznik nr 7  Regulamin obrad sesji Rady
Za³¹cznik nr 8  Czynnoci zwi¹zane ze zwo³aniem
pierwszej sesji
Za³¹cznik nr 9  Zasady dzia³ania sta³ych komisji Rady
Za³¹cznik nr10  Zasady tworzenia klubów radnych
ROZDZIA£ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

Gmina Miastko, zwana dalej Gmin¹ jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego samorz¹du terytorialnego, obej-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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muj¹c¹ wszystkich jej mieszkañców, powo³an¹ dla organizacji ¿ycia publicznego na swoim terytorium.
§2
Gmina po³o¿ona jest w powiecie bytowskim, w województwie pomorskim.
Jej obszar obejmuje 467 km kwadratowych, a granice
okrelone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik nr 1* do niniejszego Statutu.
§3

publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrze¿one na
rzecz innych podmiotów, które wykonuje we w³asnym
imieniu.
2. Podstawowym celem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej mieszkañców. Gmina spe³nia ten obowi¹zek poprzez swoje organy realizuj¹c zadania w³asne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej.
§ 10

Gmina posiada herb, którego wzór wraz z opisem zawiera za³¹cznik nr 2 do niniejszego Statutu. Herb Gminy
podlega ochronie prawnej.
Zasady u¿ywania herbu Gminy oraz insygniów w³adz
okrela Rada w odrêbnych uchwa³ach.

Zadania w³asne Gminy obejmuj¹ w szczególnoci sprawy z zakresu:
1) gospodarki komunalnej,
2) infrastruktury technicznej,
3) pomocy spo³ecznej,
4) owiaty i kultury,
5) kultury fizycznej i urz¹dzeñ sportowych,
6) bezpieczeñstwa publicznego,
7) wspó³pracy z innymi organizacjami i instytucjami.

§5

§ 11

1. Gmina posiada osobowoæ prawn¹ i wykonuje zadania publiczne w imieniu w³asnym i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ. Samodzielnoæ Gminy podlega ochronie prawnej.
2. Gminie przys³uguje prawo w³asnoci i inne prawa
maj¹tkowe.

1. W celu wykonywania swoich zadañ Gmina tworzy
wyspecjalizowane gminne jednostki organizacyjne,
wyposa¿a je w maj¹tek oraz zawiera umowy z innymi
podmiotami.
2. Wykaz jednostek organizacyjnych pozostaj¹cych w
strukturze Gminy zawiera za³¹cznik nr 3 do niniejszego
Statutu.

Siedzib¹ organów Gminy jest miasto Miastko.
§4

§6
Ilekroæ w Statucie mowa jest o:
1) Gminie  nale¿y przez to rozumieæ Gminê Miastko,
bêd¹c¹ w rozumieniu ustawy o samorz¹dzie gminnym
Gmin¹,
2) Radzie  nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹,
3) Przewodnicz¹cym  nale¿y przez to rozumieæ Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej,
4) Burmistrzu  nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza
Gminy Miastko,
5) Urzêdzie  nale¿y przez to rozumieæ Urz¹d Gminy
Miastko,
6) Ustawie  nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) .
§7
W Gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze:
so³ectwa i osiedla.
Burmistrz prowadzi rejestr jednostek pomocniczych
Gminy.
§8
1. Rada na wniosek zainteresowanych rodowisk mo¿e
wyraziæ zgodê na utworzenie m³odzie¿owej rady gminy maj¹cej charakter konsultacyjny.
2. Rada, powo³uj¹c M³odzie¿ow¹ Radê Gminy nadaje jej
Statut okrelaj¹cy tryb wyboru jej cz³onków i zasady
dzia³ania.
ROZDZIA£ II
ZASADY DZIA£ANIA I ZADANIA GMINY
§9
1. Do zakresu dzia³ania Gminy nale¿¹ wszystkie sprawy
* Za³¹cznika Nr 1 nie publikuje siê.

ROZDZIA£ III
JEDNOSTKI POMOCNICZE
§ 12
1. Jednostkami pomocniczymi Gminy s¹ so³ectwa i osiedla.
2. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy, a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada
w drodze uchwa³y, okrelaj¹c jej nazwê, obszar dzia³ania i nadaj¹c statut.
3. Inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub zniesienia jednostki pomocniczej mog¹ byæ:
1) mieszkañcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub
ma obejmowaæ,
2) organy Gminy.
4. Utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki
pomocniczej Gminy musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, których tryb okrela Rada odrêbn¹ uchwa³¹.
5. Projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki.
6. Uchwa³y, o jakich mowa w ust. 2 powinny okrelaæ w
szczególnoci:
1) obszar,
2) granice,
3) siedzibê w³adz,
4) nazwê jednostki pomocniczej.
7. Wykaz jednostek pomocniczych w Gminie zawiera za³¹cznik nr 4 do niniejszego Statutu.
§ 13
1. Jednostki pomocnicze prowadz¹ gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.
2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodaruj¹ samodzielnie rodkami wydzielonymi do ich dyspozycji, prze-
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6.

znaczaj¹c je na realizacjê zadañ spoczywaj¹cych na tych
jednostkach.
Rada uchwala corocznie za³¹cznik do uchwa³y bud¿etowej, okrelaj¹cy wydatki jednostek pomocniczych w
uk³adzie dzia³ów lub rozdzia³ów klasyfikacji bud¿etowej.
Rada mo¿e przekazaæ jednostce pomocniczej czêæ
maj¹tku Gminy na realizacjê jej zadañ na zasadach okrelonych ka¿dorazowo w uchwale Rady.
Organem wykonawczym jednostki pomocniczej jest:
1) w so³ectwie  Rada So³ecka, której przewodnicz¹cym jest So³tys,
2) w osiedlu  Zarz¹d Osiedla, na którego czele stoi
Przewodnicz¹cy.
rodki finansowe, o których mowa w ust. 2 przekazywane s¹ na odrêbne rachunki bankowe otwierane dla
poszczególnych jednostek pomocniczych. Osob¹ upowa¿nion¹ do dysponowania wy¿ej wymienionymi rodkami jest przewodnicz¹cy organu wykonawczego danej jednostki pomocniczej oraz jej skarbnik.
§ 14

1. Kontrolê gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada informacje w tym zakresie Burmistrzowi.
2. Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów
Gminy na zasadach okrelonych w statutach tych jednostek.
§ 15
1. Przewodnicz¹cy organów wykonawczych jednostek
pomocniczych powinni uczestniczyæ w sesjach Rady.
2. Przewodnicz¹cy organów wykonawczych jednostek
pomocniczych mog¹ zabieraæ g³os na sesjach oraz
sk³adaæ zapytania, nie maj¹ jednak prawa g³osowaæ.
3. Przewodnicz¹cy organów wykonawczych jednostek
pomocniczych korzystaj¹ z ochrony prawnej przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym.
4. Rada mo¿e ustanowiæ zasady, na jakich przewodnicz¹cym organów wykonawczych jednostek pomocniczych
bêdzie przys³ugiwaæ dieta oraz zwrot kosztów podró¿y.
ROZDZIA£ IV
W£ADZE GMINY
§ 16
1. Mieszkañcy Gminy podejmuj¹ rozstrzygniêcia w g³osowaniu powszechnym poprzez wybory i referendum
lub za porednictwem organów Gminy.
2. Referendum mo¿e byæ zwo³ane w ka¿dej sprawie wa¿nej dla Gminy.
3. Do wy³¹cznej w³aciwoci referendum nale¿y podejmowanie rozstrzygniêæ w sprawach:
1) samoopodatkowania mieszkañców na cele publiczne,
2) odwo³ania Rady przed up³ywem kadencji,
3) odwo³ania Burmistrza w zwi¹zku z nieudzieleniem
Burmistrzowi przez Radê absolutorium oraz z innej
przyczyny.
4. Zasady i tryb przeprowadzania referendum okrelaj¹
odrêbne ustawy.
§ 17
Organami Gminy s¹:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1) Rada Miejska,
2) Burmistrz.
§ 18
1. Dzia³alnoæ organów Gminy jest jawna. Ograniczenia
jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
2. Zasady dostêpu do dokumentów organów Gminy i komisji Rady oraz zasady korzystania z tych dokumentów s¹ zawarte w za³¹czniku nr 5 do niniejszego Statutu.
§ 19
1. Rada Gminy okrela politykê rozwoju Gminy, jest organem stanowi¹cym i kontrolnym dla Burmistrza i podporz¹dkowanych mu jednostek organizacyjnych.
2. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje oraz
Burmistrza, w zakresie w jakim wykonuje on uchwa³y
Rady.
§ 20
1. Burmistrz jest organem wykonawczym Gminy.
2. Tryb wyboru i odwo³ania Burmistrza okrela odrêbna
ustawa.
3. Burmistrz kieruje bie¿¹cymi sprawami Gminy i reprezentuje j¹ na zewn¹trz.
4. Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzêdu, którego jest kierownikiem.
5. Do zadañ Burmistrza nale¿y w szczególnoci:
1) opracowywanie i przedstawianie Radzie wszystkich
spraw, o których stanowi Rada oraz przygotowywanie projektów uchwa³ w tych sprawach,
2) wykonywanie uchwa³ Rady,
3) okrelanie sposobu wykonywania uchwa³,
4) ustalanie planu wykonania bud¿etu i informowanie mieszkañców Gminy o kierunkach polityki spo³eczno  gospodarczej,
5) gospodarowanie mieniem komunalnym,
6) powo³ywanie komisji przetargowych, dokonuj¹cych wyboru oferty w postêpowaniu o zamówieniach publicznych,
7) wydawanie zarz¹dzeñ w sprawie zatrudniania
i zwalniania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
8) udzielanie pe³nomocnictw do zarz¹dzania gminnymi jednostkami organizacyjnymi, a ponadto udzielanie zgody na dokonywanie przez kierowników
tych jednostek czynnoci przekraczaj¹cych zakres
pe³nomocnictwa,
9) ustalanie Regulaminu Organizacyjnego Urzêdu
Gminy Miastko i dokonywania w nim zmian,
10) wykonywanie jemu przypisanych zadañ i kompetencji wynikaj¹cych z ustaw,
11) wykonywanie zadañ powierzonych, o ile ich wykonywanie  na mocy przepisów obowi¹zuj¹cego
prawa  nale¿y do niego,
12) wykonywanie innych zadañ okrelonych ustawami i niniejszym Statutem.
6. W realizacji zadañ w³asnych Gminy Burmistrz podlega
wy³¹cznie Radzie.
§ 21
1. Do realizacji zadañ kontrolnych Rada powo³uje Komisjê Rewizyjn¹.
2. Komisja Rewizyjna dzia³a na podstawie regulaminu
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pracy, który stanowi za³¹cznik nr 6 do niniejszego Statutu.
ROZDZIA£ V
Rada Gminy
§ 22
1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym w Gminie.
2. Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w formie
uchwa³ wszystkie sprawy nale¿¹ce do jej w³aciwoci.
3. Uchwa³y Rady zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów,
w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu
Rady, chyba ¿e ustawa stanowi inaczej.
4. Sesje Rady zwo³uje Przewodnicz¹cy.
5. Szczegó³owy tryb obrad sesji Rady okrela regulamin
obrad stanowi¹cy za³¹cznik nr 7 do niniejszego Statutu.
6. Obrady Rady i komisji Rady s¹ jawne. Nagrywanie przebiegu obrad przez osoby postronne, mo¿liwe jest po
uprzednim uzyskaniu zgody Przewodnicz¹cego Rady
lub komisji. Wniosek o zgodê na nagrywanie nale¿y
z³o¿yæ pisemnie, na specjalnym druku w Biurze Rady,
minimum na 1 godzinê przed odpowiednim posiedzeniem. Zgodê wydaje Przewodnicz¹cy Rady lub komisji
po uprzednim zasiêgniêciu opinii Rady lub cz³onków
komisji.
Rejestrowanie przebiegu obrad mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie w przeznaczonym do tego miejscu sali obrad
i nie mo¿e zak³ócaæ przebiegu sesji lub posiedzenia
komisji.
§ 23
1)
2)
3)
4)
5)

Poz. 1691

 4370 

Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:
Przewodnicz¹cy,
Wiceprzewodnicz¹cy,
Komisja Rewizyjna,
komisje sta³e wymienione w Statucie,
dorane komisje powo³ane do okrelonych zadañ.
§ 24

1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru Przewodnicz¹cego i jednego Wiceprzewodnicz¹cego Rady dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji w trybie przewidzianym ustaw¹, tj. w g³osowaniu tajnym, bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w
obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu
Rady.
3. Czynnoci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji zawarte s¹ w za³¹czniku nr 8 do niniejszego Statutu.
4. Do obowi¹zków Przewodnicz¹cego Rady, a w przypadku jego nieobecnoci lub z jego upowa¿nienia, Wiceprzewodnicz¹cego nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie i zwo³anie sesji Rady,
2) przewodniczenie obradom,
3) zarz¹dzanie i przeprowadzanie g³osowania nad projektami uchwa³,
4) podpisywanie uchwa³ Rady,
5) przekazywanie komisjom Rady spraw do zaopiniowania,
6) wykonywanie innych czynnoci z upowa¿nienia
Rady,
7) koordynowanie prac komisji Rady,

8) czuwanie nad zapewnieniem warunków niezbêdnych
do wykonywania przez radnych ich mandatu.
§ 25
1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Infrastruktury Technicznej,
2) Owiaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Promocji,
3) Pracy, Pomocy Spo³ecznej i Gospodarki Mieszkaniowej,
4) Rewizyjn¹,
5) Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomociami i Ochrony rodowiska.
2. Przedmiot dzia³ania poszczególnych Komisji okrela
Rada odrêbn¹ uchwa³¹. Zasady dzia³ania sta³ych komisji Rady okrela za³¹cznik nr 9 do niniejszego Statutu.
3. Pracami komisji kieruje Przewodnicz¹cy Komisji, a w
przypadku jego nieobecnoci lub z jego upowa¿nienia
zastêpca Przewodnicz¹cego. Przewodnicz¹cych komisji
Rady powo³uje Rada uchwa³¹, w g³osowaniu jawnym,
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej
po³owy ustawowego sk³adu Rady.
4. Cz³onków komisji powo³uje sporód radnych Rada
uchwa³¹, w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady.
5. Komisja na wniosek Przewodnicz¹cego Komisji mo¿e
wybraæ sporód swoich cz³onków zastêpcê Przewodnicz¹cego Komisji.
6. Radny mo¿e byæ cz³onkiem ka¿dej sta³ej komisji Rady.
7. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³ywaæ dorane komisje do wykonywania okrelonych zadañ,
ka¿dorazowo okrelaj¹c ich sk³ad i zakres dzia³ania.
§ 26
1. Radny zobowi¹zany jest uwzglêdniaæ interes ca³ej
Gminy i kierowaæ siê dobrem jej mieszkañców. Radny
ma prawo w ich imieniu wystêpowaæ oraz podejmowaæ dzia³ania interwencyjne.
2. Radny ma obowi¹zek braæ udzia³ w pracach Rady
Gminy i jej komisji, do których zosta³ powo³any uchwa³¹ Rady.
3. Radny wykonuj¹c swój mandat, nie powinien wystêpowaæ w sprawach, z którymi mo¿e byæ zwi¹zany jego
interes osobisty, maj¹tkowy lub prawny oraz interes
bliskich mu osób.
4. Radny potwierdza swoj¹ obecnoæ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
5. W przypadku nieobecnoci na sesji lub komisji Rady,
radny powinien najpóniej do nastêpnego posiedzenia sesji lub komisji z³o¿yæ pisemnie lub ustnie Przewodnicz¹cemu Rady lub komisji stosowne usprawiedliwienie.
6. W przypadku notorycznego, nieusprawiedliwionego
uchylania siê radnego od wykonywania jego obowi¹zków, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e wnioskowaæ do Rady
o udzielenie radnemu upomnienia.
7. Radny mo¿e stosownie do potrzeb, przyjmowaæ obywateli Gminy w siedzibie Urzêdu w sprawach dotycz¹cych Gminy i jej mieszkañców.
Zasady przyjêæ ustala Przewodnicz¹cy w porozumieniu z radnymi.
8. Dy¿ury radnych winny byæ podane do publicznej wiadomoci.
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9. Radnemu przys³uguj¹ diety oraz zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowej na zasadach okrelonych uchwa³¹ przez
Radê.
§ 27
1. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych.
2. Zasady tworzenia i dzia³ania klubu radnych okrela
za³¹cznik nr 10 do niniejszego Statutu.
ROZDZIA£ VI
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO
STANOWIONEGO PRZEZ GMINÊ
§ 28
Organy Gminy na podstawie ustawy mog¹ wydawaæ
w formie uchwa³y akty prawa miejscowego w zakresie:
1) wewnêtrznego ustroju Gminy oraz jednostek pomocniczych,
2) organizacji urzêdów i instytucji gminnych,
3) zasad zarz¹du mieniem Gminy,
4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej.
§ 29
W zakresie nie uregulowanym w ustawach lub innych
przepisach powszechnie obowi¹zuj¹cych Rada mo¿e
wydawaæ przepisy porz¹dkowe, je¿eli jest to niezbêdne
dla ochrony ¿ycia lub zdrowia mieszkañców oraz zapewnienia porz¹dku, spokoju i bezpieczeñstwa publicznego.
§ 30
1. W przypadku nie cierpi¹cym zw³oki przepisy porz¹dkowe mo¿e wydaæ Burmistrz w formie zarz¹dzenia, które podlega zatwierdzeniu na najbli¿szej sesji Rady.
2. Nieprzedstawienie na najbli¿szej sesji zarz¹dzenia do
zatwierdzenia lub odmowa Rady zatwierdzenia zarz¹dzenia powoduj¹ utratê jego mocy obowi¹zuj¹cej.
§ 31
Przepisy porz¹dkowe, o których mowa w § 29 mog¹
przewidywaæ za ich naruszenie karê grzywny wymierzan¹ w trybie i na zasadach okrelonych w prawie o wykroczeniach.
§ 32
1. Akty prawa miejscowego og³asza siê w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, przez rozplakatowanie obwieszczeñ w miejscach publicznych, og³oszenie w mediach lokalnych oraz przez wywieszenie
na tablicach og³oszeñ Urzêdu, chyba, ¿e przepisy prawa stanowi¹ inaczej.
2. Akty prawa miejscowego wchodz¹ w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia ich og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego lub w terminie póniejszym, okrelonym w uchwale lub zarz¹dzeniu.
3. Zbiór przepisów gminnych prowadzi Urz¹d. Zbiór dostêpny jest u Sekretarza Gminy.
ROZDZIA£ VII
MIENIE KOMUNALNE
I GOSPODARKA FINANSOWA GMINY
§ 33
1. Mieniem komunalnym jest w³asnoæ i inne prawa maj¹tkowe nale¿¹ce do Gminy oraz mienie gminnych osób
prawnych, w tym przedsiêbiorstw.
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2. Zasady gospodarowania mieniem komunalnym Gminy okrelaj¹ stosowne ustawy.
3. Jednostka pomocnicza Gminy zarz¹dza i korzysta z
mienia komunalnego oraz dochodami z tego ród³a na
zasadach okrelonych w niniejszym Statucie w Rozdziale III.
§ 34
1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkê finansow¹
na podstawie bud¿etu Gminy.
2. Bud¿et uchwalany jest na rok kalendarzowy.
3. Gospodarka finansowa Gminy jest jawna.
4. Zasady prawne gospodarki finansowej Gminy okrelaj¹
stosowne ustawy.
§ 35
1. Projekt bud¿etu Gminy przygotowuje Burmistrz.
2. Burmistrz przedk³ada Radzie projekt bud¿etu wraz z
informacj¹ o stanie mienia gminnego i objanieniami
najpóniej do 15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok
bud¿etowy i przesy³a projekt do wiadomoci regionalnej izby obrachunkowej.
3. Procedury uchwalania bud¿etu Gminy oraz rodzaje
i szczegó³owoæ materia³ów informacyjnych towarzysz¹cych projektowi bud¿etu okrela Rada odrêbn¹
uchwa³¹.
4. Bez zgody Burmistrza, Rada nie mo¿e wprowadziæ w
projekcie bud¿etu Gminy zmian powoduj¹cych zwiêkszenie wydatków nieznajduj¹cych pokrycia w planowanych dochodach lub zwiêkszenia planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia róde³ tych
dochodów.
5. Do czasu uchwalenia przez Radê bud¿etu, jednak nie
póniej ni¿ do 31 marca roku bud¿etowego, podstaw¹
gospodarki bud¿etowej jest projekt bud¿etu Gminy
przed³o¿ony Radzie.
§ 36
1. Dochodami Gminy s¹:
1) podatki, op³aty i inne wp³ywy okrelone w odrêbnych ustawach jako dochody Gminy,
2) dochody z maj¹tku Gminy,
3) subwencja ogólna z bud¿etu pañstwa.
2. Dochodami Gminy mog¹ byæ:
1) dotacje celowe na realizacjê zadañ zleconych oraz
na finansowanie zadañ w³asnych,
2) wp³ywy z samoopodatkowania mieszkañców,
3) spadki, zapisy, darowizny, inne dochody.
§ 37
1. Wydatki bud¿etu nie powinny przekraczaæ dochodów
Gminy.
2. W przypadku, je¿eli planowane wydatki bud¿etu przewy¿szaj¹ planowane dochody, w uchwale bud¿etowej
okrela siê ród³a pokrycia niedoboru bud¿etu.
3. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 2. zapadaj¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej
po³owy ustawowego sk³adu Rady.
§ 38
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ Gminy odpowiada Burmistrz.
2. Burmistrzowi przys³uguje wy³¹cznie prawo:
1) zaci¹gania zobowi¹zañ maj¹cych pokrycie w ustalonych w uchwale bud¿etowej kwotach wydatków,
w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez Radê,
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2) emitowania papierów wartociowych w ramach
upowa¿nieñ udzielonych przez Radê,
3) dokonywania wydatków bud¿etowych,
4) zg³aszania propozycji zmian w bud¿ecie Gminy,
5) dysponowania rezerwami bud¿etu Gminy,
6) blokowania rodków bud¿etowych w przypadkach
okrelonych ustaw¹.
3. Burmistrz niezw³ocznie og³asza uchwa³ê bud¿etow¹
i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym w uchwale Rady.
ROZDZIA£ VIII
PRACOWNICY SAMORZ¥DOWI
§ 39
Pracownikami samorz¹dowymi Gminy s¹ pracownicy
zatrudnieni w:
1) Urzêdzie Gminy,
2) jednostkach organizacyjnych Gminy.
§ 40
1. Na podstawie wyboru zatrudniony jest Burmistrz.
2. Na podstawie powo³ania zatrudniani s¹:
1) Zastêpcy Burmistrza (powo³ani zarz¹dzeniem Burmistrza),
2) Sekretarz Gminy (powo³any przez Radê na wniosek
Burmistrza),
3) Skarbnik Gminy (powo³any przez Radê na wniosek
Burmistrza),
4) Kierownik USC (powo³any przez Radê na wniosek
Burmistrza).
3. Na podstawie mianowania mog¹ byæ zatrudniani naczelnicy wydzia³ów Urzêdu.
4. Na podstawie umowy o pracê zatrudniani s¹ pozostali
pracownicy Urzêdu nie wymienieni w ust. 2 oraz pracownicy gminnych jednostek organizacyjnych, z wy³¹czeniem pracowników, których status okrelaj¹ odrêbne przepisy.
§ 41
Stosunek pracy z Burmistrzem w imieniu Rady nawi¹zuje Przewodnicz¹cy, a w przypadku jego nieobecnoci
Wiceprzewodnicz¹cy Rady.

§ 45
1. Pracownicy samorz¹dowi mianowani za naruszenie
obowi¹zków pracowniczych ponosz¹ odpowiedzialnoæ porz¹dkow¹ i dyscyplinarn¹, której zasady okrela ustawa o pracownikach samorz¹dowych.
2. W sprawach dyscyplinarnych orzekaj¹ komisje dyscyplinarne I i II instancji, powo³ane uchwa³¹ Rady.
§ 46
Rzecznika dyscyplinarnego wyznacza Burmistrz zgodnie z ustaw¹ o pracownikach samorz¹dowych.
§ 47
Przed podjêciem pracy pracownicy zatrudniani na podstawie powo³ania lub mianowania sk³adaj¹ pisemne lubowanie nastêpuj¹cej treci:
lubujê uroczycie, ¿e na zajmowanym stanowisku
bêdê s³u¿yæ pañstwu i spo³ecznoci lokalnej, przestrzegaæ porz¹dku prawnego i wykonywaæ sumiennie powierzone mi zadania..
ROZDZIA£ IX
PRZEPISY KOÑCOWE
§ 48
W sprawach nieuregulowanych w Statucie maj¹ zastosowanie przepisy ustaw: o samorz¹dzie gminnym, o
pracownikach samorz¹dowych, o finansach publicznych
oraz Kodeks pracy.
§ 49
1. Uchwalenie Statutu nastêpuje zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego
sk³adu Rady.
2. Zmiana Statutu wymaga podjêcia przez Radê uchwa³y
o zmianie Statutu na zasadach jak w ust. 1.
§ 50
Statut Gminy wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
ZA£¥CZNIKI
DO STATUTU GMINY MIASTKO

§ 42
Wynagrodzenie dla Burmistrza ustala uchwa³¹ Rada na
wniosek Przewodnicz¹cego.
§ 43
Stosunek pracy z zastêpcami Burmistrza, Sekretarzem
Gminy i Skarbnikiem Gminy nawi¹zuje Burmistrz w terminie okrelonym w powo³aniu i ustala ich wynagrodzenie.
§ 44
1. Stosunek pracy z pracownikami mianowanymi zatrudnionymi w Urzêdzie nawi¹zuje Burmistrz.
2. Akt mianowania powinien byæ sporz¹dzony w formie
pisemnej zgodnie z ustaw¹ o pracownikach samorz¹dowych.
3. Pracownicy mianowani podlegaj¹ okresowym ocenom
kwalifikacyjnym. Zasady dokonywania ocen kwalifikacyjnych okrela Rada odrêbn¹ uchwa³¹.

ZA£¥CZNIK Nr 3
WYKAZ
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTKO
§1
Zak³ady bud¿etowe:
1) Miejski Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Miastku, 77-200 Miastko  ul. Armii Krajowej,
2) Zak³ad Wodoci¹gów i Kanalizacji w Miastku, 77-200
Miastko  ul. Adama Mickiewicza 3,
3) Zak³ad Energetyki Cieplnej w Miastku, 77-200 Miastko
 ul. Kowalska 2.
§2
Instytucje kultury:
1) Miejsko  Gminy Orodek Kultury w Miastku, 77-200
Miastko  ul. K. Wielkiego 3,
2) Biblioteka Publiczna w Miastku, 77-200 Miastko 
ul. Dworcowa 29.

§3
Jednostki bud¿etowe:
1) Miejsko -Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w
Miastku, 77-200 Miastko, ul. Marii Konopnickiej 12,
2) Orodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych w Miastku, 77-200 Miastko, ul. Adama Mickiewicza 3a,
3) Gimnazjum Nr 1 w Miastku, 77-200 Miastko, ul. Boles³awa Chrobrego 7,
4) Szko³a Podstawowa Nr 1 w Miastku, 77-200 Miastko,
ul. Boles³awa Chrobrego 7,
5) Szko³a Podstawowa Nr 2 w Miastku, 77-200 Miastko,
ul. Kujawska 1,
6) Szko³a Podstawowa w S³osinku, 77-200 Miastko,
7) Szko³a Podstawowa w wierznie, 77-200 Miastko,
8) Szko³a Podstawowa w Dretyniu, 77-203 Dretyñ,
9) Szko³a Podstawowa w Wa³dowie, 77-207 Piaszczyna,
10) Szko³a Podstawowa w Piaszczynie, 77-207 Piaszczyna,
11) Przedszkole Nr 1 w Miastku, 77-200 Miastko ul. Koszaliñska 19,,
12) Przedszkole Nr 3 w Miastku, 77-200 Miastko ul. Marii
Konopnickiej 1.
ZA£¥CZNIK Nr 4
WYKAZ
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY MIASTKO
§1
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Osiedla:
Osiedle Nr
Osiedle Nr
Osiedle Nr
Osiedle Nr
Osiedle Nr
Osiedle Nr

1,
2,
3,
4,
5,
6.
§2

So³ectwa:
1) So³ectwo
2) So³ectwo
3) So³ectwo
4) So³ectwo
5) So³ectwo
6) So³ectwo
7) So³ectwo
8) So³ectwo
9) So³ectwo
10) So³ectwo
11) So³ectwo
12) So³ectwo
13) So³ectwo
14) So³ectwo
15) So³ectwo
16) So³ectwo
17) So³ectwo
18) So³ectwo
19) So³ectwo
20) So³ectwo
21) So³ectwo
22) So³ectwo
23) So³ectwo
24) So³ectwo
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Bia³a,
Bobiêcino,
Chlebowo,
Czarnica,
Dolsko,
Dretyñ,
Dretynek  Trzcinno,
G³odowo,
Kamnica,
Kawcze,
Kwisno  Szydlice,
Lubkowo,
Mi³ocice,
Okunino,
Pasieka,
Piaszczyna,
Popowice,
Przêsin,
Role  ¯abno,
S³osinko,
wieszyno,
wierzenko,
wierzno,
Turowo,

25)
26)
27)
28)

So³ectwo
So³ectwo
So³ectwo
So³ectwo

Wa³dowo,
Wo³cza Ma³a,
Wêgorzynko,
Wo³cza Wielka.
§3

Obrêb poszczególnych jednostek pomocniczych Rady
okrelaj¹ odrêbne uchwa³y Rady.
ZA£¥CZNIK Nr 5
ZASADY DOSTÊPU DO DOKUMENTÓW
ORGANÓW GMINY I KOMISJI RADY GMINY ORAZ
ZASADY KORZYSTANIA Z TYCH DOKUMENTÓW
§1
Uprawnionymi do dostêpu do informacji s¹ wszystkie
osoby zainteresowane, bez potrzeby wskazywania interesu prawnego, b¹d faktycznego, chc¹ce uzyskaæ informacje zwi¹zane z dzia³aniami organów samorz¹du gminnego.
§2
1. Obywatele maj¹ prawo dostêpu do dokumentów organów Gminy, wynikaj¹cych z wykonywania zadañ
publicznych z wyj¹tkiem dokumentów, których jawnoæ
ograniczaj¹ ustawy.
2. Dokumenty Rady oraz komisji Rady s¹ udostêpnione
na wniosek ustny lub pisemny, zapisany w rejestrze,
z³o¿ony Przewodnicz¹cemu Rady lub upowa¿nionemu
pracownikowi Biura Rady.
3. Dokumenty z zakresu dzia³ania Burmistrza oraz Urzêdu s¹ udostêpniane na wniosek ustny lub pisemny zapisany w rejestrze, z³o¿ony Burmistrzowi, zastêpcy
Burmistrza, Sekretarzowi Gminy lub innemu pracownikowi Urzêdu Gminy, upowa¿nionemu przez Burmistrza.
4. Wszystkie z³o¿one wnioski nie podlegaj¹ op³acie.
5. Wnioski powinny byæ rozpatrzone bezporednio lub w
terminie nie d³u¿szym ni¿ 14 dni od dnia jego z³o¿enia.
§3
1. Dokumenty Rady, Komisji Rady, Burmistrza i Urzêdu o
nieograniczonej jawnoci udostêpnia siê wy³¹cznie w
Urzêdzie, odpowiednio w Biurze Rady lub w Wydziale
Organizacyjnym Urzêdu w dniach przyjmowania interesantów, w godzinach pracy Urzêdu, w obecnoci
pracownika samorz¹dowego tam zatrudnionego.
2. Osoba, której dokumenty zosta³y udostêpnione mo¿e
z nich sporz¹dzaæ notatki, odpisy i wyci¹gi, fotografowaæ je lub kopiowaæ.
3. Za kserokopiê dokumentów zainteresowany obci¹¿ony zostaje nale¿noci¹ w wysokoci kosztów w³asnych
wykonania us³ugi okrelonych zarz¹dzeniem Burmistrza Gminy.
ZA£¥CZNIK Nr 6
REGULAMIN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ
ZASADY OGÓLNE
§1
1. Komisja Rewizyjna jest sta³¹ komisj¹ powo³an¹ przez
Radê w celu opiniowania bud¿etu Gminy, wystêpowania z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia b¹d
nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.
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2. Komisja wykonuje inne zadania zlecone przez Radê w
zakresie kontroli dzia³alnoci Burmistrza Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy.
3. Celem dzia³alnoci kontrolnej komisji jest dostarczenie Radzie informacji niezbêdnych dla oceny dzia³alnoci Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych
oraz jednostek pomocniczych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w dzia³alnoci kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.

2. Komisja kontroluj¹c dzia³alnoæ Burmistrza oraz jednostek organizacyjnych i pomocniczych Gminy, bada
w szczególnoci gospodarkê finansow¹ w tym wykonanie bud¿etu.

§2

ZADANIA KONTROLNE

1. Komisja przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje kontroli:
1) kompleksowe  obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ
tego podmiotu,
2) problemowe  obejmuj¹ce wybrane zagadnienia,
3) sprawdzaj¹ce  podejmowane w celu ustalenia, czy
wyniki poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w
toku postêpowania jednostek.
2. Kontrole kompleksowe powinny byæ zakoñczone w
przeci¹gu 45 dni roboczych, od dnia rozpoczêcia kontroli.
3. Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce powinny byæ
zakoñczone w przeci¹gu 14 dni roboczych, od dnia
rozpoczêcia kontroli.
4. Kontrole, o których mowa w ust. 1 przeprowadzane s¹
w oparciu o plan pracy Komisji przyjêty przez Radê na
dany rok kalendarzowy.
5. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie raz na kwarta³ sprawozdanie ze swojej pracy, które powinno zawieraæ w
szczególnoci:
1) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoci stwierdzonych podczas kontroli,
3) wykaz wniosków i uchwa³ podjêtych przez Komisjê
Rewizyjn¹.
6. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie  w terminie do koñca lutego ka¿dego roku  roczne sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci w roku poprzednim.
Sprawozdanie powinno zawieraæ w szczególnoci:
1) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoci wykrytych
podczas kontroli,
3) wykaz wniosków i uchwa³ podjêtych przez Komisjê
Rewizyjn¹,
4) wykaz analiz kontroli dokonywanych przez inne podmioty wraz z najwa¿niejszymi wnioskami wynikaj¹cymi z tych kontroli,
5) ocenê i sposób realizacji wypracowanych wniosków.
7. Terminy, o których mowa w ust. 2 i 3 mog¹ byæ przed³u¿one na uzasadniony, pisemny wniosek Komisji
uchwa³¹ Rady.

§6

§9

1. Komisja kontroluje w zakresie zleconym przez Radê
dzia³alnoæ Burmistrza oraz jednostek organizacyjnych
i pomocniczych Gminy pod wzglêdem:
1) legalnoci,
2) celowoci,
3) gospodarnoci,
4) rzetelnoci,
5) zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.

Komisja jest obowi¹zana do przeprowadzenia kontroli
w ka¿dym przypadku podjêcia takiej uchwa³y przez Radê
oraz przerwania kontroli (lub nie rozpoczynania jej) na
wniosek Rady.

Komisja podlega Radzie Miejskiej.
§3
1. W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodzi minimum 5 radnych, w tym przedstawiciele wszystkich klubów z wyj¹tkiem radnych pe³ni¹cych funkcjê Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego Rady oraz pozosta³ych
przewodnicz¹cych sta³ych komisji Rady.
2. Komisja sk³ada siê z Przewodnicz¹cego, zastêpcy Przewodnicz¹cego oraz cz³onków.
3. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada
w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w
obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu
Rady.
Zastêpcê Przewodnicz¹cego wybieraj¹ cz³onkowie Komisji Rewizyjnej na wniosek Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.
4. Odwo³anie Przewodnicz¹cego i cz³onków Komisji nastêpuje uchwa³¹ Rady, zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w
obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu
Rady.
§4
Przewodnicz¹cy Komisji organizuje pracê Komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego Komisji lub niemo¿noci dzia³ania, jego zadania
wykonuje zastêpca przewodnicz¹cego.
§5
1. Cz³onkowie Komisji podlegaj¹ wy³¹czeniu od udzia³u
w dzia³aniach Komisji w sprawach, które dotycz¹ ich
interesu prawnego lub mo¿e powstaæ uzasadnione
podejrzenie o ich stronniczoæ.
2. W sprawie wy³¹czenia cz³onków Komisji decyduje pisemnie jej Przewodnicz¹cy.
O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji decyduje
uchwa³¹ Rada.
3. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie stosuje siê odpowiednio przepisy Kodeksu postêpowania administracyjnego.

§7
Komisja wykonuje zadania kontrolne na zlecenie Rady
w zakresie i formach wskazanych w
uchwa³ach Rady.
§8

§ 10
1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób
umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu
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faktycznego, w zakresie kontrolowanego podmiotu,
rzetelne jego udokumentowanie i ocenê.
2. Jako dowód w postêpowaniu kontrolnym mo¿e byæ
wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem, a w szczególnoci: dokumenty, wyjanienia
i owiadczenia kontrolowanych.
TRYB KONTROLI
§ 11
1. Kontrole wykonuje w imieniu Komisji zespó³ kontrolny
sk³adaj¹cy siê co najmniej z dwóch cz³onków Komisji.
2. Przewodnicz¹cy Komisji wyznacza na pimie kierownika zespo³u kontrolnego, który dokonuje podzia³u
czynnoci pomiêdzy kontroluj¹cych.
3. Kontrole przeprowadzane s¹ na podstawie pisemnego upowa¿nienia, wydanego przez Przewodnicz¹cego
Rady na wniosek Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, rodzaj kontroli, okres kontroli i zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
4. Upowa¿nienia wystawiane s¹ na druku wg ustalonego
wzoru.
5. O terminie, rodzaju i zakresie kontroli Przewodnicz¹cy
Komisji Rewizyjnej powiadamia kierownika kontrolowanej jednostki w sposób pisemny, na 7 dni przed rozpoczêciem kontroli.
6. Kontroluj¹cy s¹ zobowi¹zani okazaæ kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowa¿nienie, o którym mowa
w ust. 2, 3, 4 oraz na jego ¿¹danie dowody to¿samoci.
§ 12
W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej
jednostki, Burmistrza oraz Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.
§ 13
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu jest zobowi¹zany zapewniæ warunki i rodki niezbêdne do przeprowadzenia kontroli, a w szczególnoci przedk³adaæ na
¿¹danie kontroluj¹cych dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia kontroli wed³ug danych zawartych w zawiadomieniu o kontroli. Ponadto zobowi¹zany jest umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów
i pomieszczeñ, a tak¿e w razie potrzeby udzielaæ ustnych i pisemnych wyjanieñ dotycz¹cych przedmiotu
kontroli.
2. Udostêpnienie informacji niejawnych odbywa siê w
trybie okrelonym w odrêbnych przepisach.
§ 14
Czynnoci kontrolne powinny byæ wykonywane w
dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
PROTOKO£Y KONTROLI
§ 15
Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli
w terminie 7 dni od daty jej zakoñczenia  protokó³ pokontrolny obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
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2) imiona i nazwiska kontroluj¹cych, datê rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,
3) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu
objêtego kontrol¹,
4) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
5) przebieg i wyniki czynnoci kontrolnych, wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzone nieprawid³owoci oraz
wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte w protokóle,
6) datê, miejsce podpisania protoko³u i podpisy kontroluj¹cych oraz kierownika kontrolowanego podmiotu lub
notatkê o odmowie podpisania protoko³u z podaniem
przyczyn odmowy,
7) podpisy cz³onków zespo³u kontrolnego na ka¿dej stronie,
8) protokó³ mo¿e zawieraæ wnioski i propozycjê co do
sposobu usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci.
§ 16
Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e w terminie 7 dni od daty przedstawienia mu protoko³u pokontrolnego do podpisania, z³o¿yæ na rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli i jej wyników.
§ 17
Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach, które w terminie 7 dni od daty podpisania protoko³u otrzymuj¹:
1) Przewodnicz¹cy Rady,
2) Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej,
3) Kierownik kontrolowanego podmiotu.
ZADANIA OPINIODAWCZE
§ 18
1. Komisja opiniuje wykonanie bud¿etu Gminy i wystêpuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub
nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi.
2. Przewodnicz¹cy Komisji przedk³ada niezw³ocznie opiniê i wniosek, o których mowa w ust. 1 na rêce Przewodnicz¹cego Rady.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 Przewodnicz¹cy
Rady przesy³a niezw³ocznie do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
§ 19
1. Komisja opiniuje na pimie wniosek o odwo³anie Burmistrza.
2. Przewodnicz¹cy Komisji przedk³ada opinie, o których
mowa w ust. 1 na rêce Przewodnicz¹cego Rady w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku
w tej sprawie.
§ 20
Komisja wydaje równie¿ opiniê w sprawach okrelonych w uchwa³ach Rady.
POSIEDZENIA KOMISJI
§ 21
1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez
Przewodnicz¹cego Komisji zgodnie z jej planem pracy
oraz w miarê potrzeb.
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2. Posiedzenia zwo³ywane s¹ z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji, a tak¿e na pisemny wniosek:
1) Przewodnicz¹cego Rady,
2) 5 radnych,
3) nie mniej ni¿ trzech cz³onków Komisji Rewizyjnej.
We wnioskach nale¿y wskazaæ przyczynê jego zwo³ania. Wnioski, o których mowa w pkt 1, 2 i 3 wymagaj¹
pisemnej akceptacji Przewodnicz¹cego Rady.
3. W posiedzeniach komisji bior¹ udzia³ jej cz³onkowie.
Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zaprosiæ na posiedzenie Komisji:
1) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji,
2) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji w charakterze bieg³ych lub ekspertów, z których porad i opinii Komisja mo¿e korzystaæ.
4. Komisja mo¿e ograniczyæ jawnoæ obrad w przypadkach przewidzianych odpowiednimi ustawami.
5. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych
rodków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania wyp³aty wynagrodzenia z bud¿etu Gminy, zaanga¿owanie bieg³ych lub ekspertów powinno byæ uzasadnione na pimie przez Przewodnicz¹cego Komisji
oraz zaakceptowane pisemnie przez Przewodnicz¹cego Rady, celem podjêcia stosownej uchwa³y Rady.
6. Z posiedzeñ Komisji sporz¹dza siê protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich cz³onków Komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.
§ 22
1. Komisja podejmuje uchwa³y w g³osowaniu jawnym
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej
po³owy sk³adu Komisji.
2. W przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga g³os
Przewodnicz¹cego.
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 23
Obs³ugê biurow¹ Komisji zapewnia Burmistrz.
§ 24
Komisja mo¿e korzystaæ z porad, opinii i ekspertyz osób
posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹zanym z
przedmiotem kontroli.
§ 25
1. Komisja mo¿e wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji
kontrolnej z innymi komisjami Rady w zakresie ich w³aciwoci rzeczowej. Wspó³dzia³anie mo¿e polegaæ w
szczególnoci na wymianie uwag i dowiadczeñ dotycz¹cych dzia³alnoci kontrolnej.
2. Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zwracaæ siê do przewodnicz¹cych innych komisji Rady o oddelegowanie w
sk³ad zespo³u kontroluj¹cego radnych maj¹cych kwalifikacje w zakresie tematyki objêtej kontrol¹.
3. Do cz³onków innych komisji uczestnicz¹cych w kontroli przeprowadzonej przez Komisjê stosuje siê odpowiednio przepisy niniejszego Regulaminu.
4. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacjê i wspó³dzia³anie poszczególnych komisji w celu w³aciwego
ich ukierunkowania, zapewnienia skutecznoci dzia³ania oraz unikania zbêdnych kontroli.
§ 26
Komisja mo¿e wystêpowaæ do Rady w sprawie wnio-

sków o przeprowadzenie kontroli przez Regionaln¹ Izbê
Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli lub przez inne
organy kontroli.
ZA£¥CZNIK Nr 7
REGULAMIN OBRAD SESJI RADY
SESJE RADY,
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa³
sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okrelone w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych ustawach,
a tak¿e w przepisach prawnych wydawanych na podstawie uchwa³.
2. Oprócz uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje  zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê do
okrelonego postêpowania,
3) owiadczenia  zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej sprawie,
4) apele  zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania
adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcia inicjatywy czy zadania,
5) opinie  zawieraj¹ce owiadczenia wiedzy oraz oceny.
3. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ, apeli i opinii
ma zastosowanie tryb przyjêty przy zg³aszaniu i podejmowaniu uchwa³.
4. Rada dzia³a zgodnie z rocznym planem pracy uchwalanym:
1) w pierwszym roku kadencji  w ci¹gu trzech miesiêcy od jej rozpoczêcia,
2) w latach nastêpnych  na pierwszej sesji ka¿dego
nowego roku.
5. Rada na bie¿¹co mo¿e dokonywaæ zmian i uzupe³nieñ
w planie pracy.
§2
1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwoci¹ potrzebn¹ do wykonywania zadañ Rady, nie rzadziej jednak ni¿ raz na dwa miesi¹ce.
2. Sesje zwyczajne s¹ przewidziane w planie pracy Rady.
3. Sesjami zwyczajnymi s¹ tak¿e sesje nie przewidziane
w planie pracy, ale zwo³ane w zwyk³ym trybie.
4. Sesje nadzwyczajne s¹ zwo³ywane w przypadkach
przewidzianych w ustawie.
PRZYGOTOWANIE SESJI
§3
1. Sesje Rady przygotowuje Przewodnicz¹cy, a w przypadku jego nieobecnoci lub z jego upowa¿nienia,
Wiceprzewodnicz¹cy.
2. Przygotowanie sesji obejmuje w szczególnoci:
1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w
tym projektów uchwa³ dotycz¹cych poszczególnych
punktów porz¹dku obrad.
3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady lub z jego upowa¿nienia Wiceprzewodnicz¹cy.
W przypadku prowadzenia sesji przez Wiceprzewod-
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nicz¹cego, zapisy w niniejszym Regulaminie stosuje siê
odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego Rady.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych powiadamia siê radnych, najpóniej na 7 dni
przed terminem obrad, za pomoc¹ listów poleconych,
priorytetowych lub w inny skuteczny sposób. Okres 7
dni liczy siê od dnia nastêpnego, liczonego od daty
wys³ania listu lub innego skutecznego powiadomienia,
do dnia sesji w³¹cznie.
5. O sesji s¹ równie¿ powiadamiani przewodnicz¹cy jednostek pomocniczych Gminy w trybie i na zasadach
przyjêtych dla radnych.
6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno byæ podane do wiadomoci publicznej w sposób zwyczajowo przyjêty.
§4
1. W sesjach Rady uczestnicz¹  z g³osem doradczym
Burmistrz, zastêpcy Burmistrza, Sekretarz i Skarbnik
Gminy, naczelnicy wydzia³ów Urzêdu.
2. Do udzia³u w sesjach Rady zobowi¹zani s¹ kierownicy
gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych
kontroli Rady.
3. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy w porozumieniu z
Burmistrzem ustala listê osób zaproszonych na sesjê.
PRZEBIEG SESJI
§5
1. Sesje Rady s¹ jawne. Zasady nagrywania obrad przez
osoby postronne reguluje zapis ust. 6 § 22 Rozdzia³u V
niniejszego Statutu.
2. Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie w
przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa, tj. ze wzglêdu na okrelone w ustawach:
1) ochronê wolnoci i praw innych osób i podmiotów
gospodarczych,
2) ochronê porz¹dku publicznego, bezpieczeñstwa lub
wa¿nego interesu pañstwa.
3. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu i obejmuje
czas potrzebny na wyczerpanie porz¹dku obrad przyjêtego przez Radê.
4. Na wniosek Przewodnicz¹cego Rada mo¿e postanowiæ bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów o przerwaniu
sesji i kontynuowaniu obrad w innym terminie. Termin
kolejnych posiedzeñ w ramach jednej sesji ustala Przewodnicz¹cy i powiadamia o tym ustnie na posiedzeniu.
5. Fakt przerwania obrad oraz jego przyczynê, a tak¿e dane
personalne radnych, którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich zakoñczeniem odnotowuje siê w
protokóle z sesji.
6. Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu obrad z nastêpuj¹cych przyczyn:
1) niemo¿noci wyczerpania porz¹dku obrad ze wzglêdów czasowych,
2) koniecznoci rozszerzenia porz¹dku obrad,
3) potrzeby uzyskania dodatkowych materia³ów lub
informacji,
4) braku quorum,
5) innych nieprzewidzianych przeszkód uniemo¿liwiaj¹cych Radzie w³aciwe obradowanie lub podejmowanie uchwa³.
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§6

1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecnoci co
najmniej po³owy swego ustawowego sk³adu.
2. Przewodnicz¹cy nie musi przerywaæ obrad, gdy liczba
radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia
Rady spadnie poni¿ej po³owy sk³adu  jednak¿e Rada
nie mo¿e wówczas podejmowaæ uchwa³.
§7
1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy Rady
lub podczas jego nieobecnoci, a tak¿e w wyniku jego
upowa¿nienia Wiceprzewodnicz¹cy Rady.
2. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez prowadz¹cego obrady formu³y: Otwieram.....sesjê Rady
Miejskiej Gminy Miastko.
3. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy stwierdza na podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad.
4. Na sesji Rada na wniosek Przewodnicz¹cego mo¿e
powo³aæ sporód radnych Sekretarza obrad, którego
zadaniem jest:
1) prowadzenie listy mówców,
2) rejestracja zg³oszonych wniosków,
3) obliczanie wyników g³osowania jawnego,
4) sprawdzanie quorum,
5) wykonywanie innych czynnoci o podobnym charakterze.
5. Na ka¿dej sesji Rada powo³uje 3  osobow¹ komisjê
Uchwa³ i Wniosków. Cz³onkowie komisji Uchwa³
i Wniosków wy³aniaj¹ sporód siebie jej Przewodnicz¹cego.
6. Zadania komisji Uchwa³ i Wniosków dotycz¹ w szczególnoci:
1) przedstawienia Radzie projektów uchwa³ przygotowanych przez Burmistrza,
2) przedstawienia Radzie projektów wniosków wynik³ych z obrad sesji oraz zg³oszonych przez komisje
lub radnych.
7. Uchwa³y i wnioski wraz z ewentualnie naniesionymi
poprawkami przyjête na sesji podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie komisji Uchwa³ i Wniosków. Stanowi¹ one za³¹czniki do protoko³u z obrad Rady.
§8
1. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady przedstawia
Radzie porz¹dek obrad do zatwierdzenia oraz stawia
pytanie o ewentualne wnioski w sprawie zmiany porz¹dku obrad.
2. W przypadku zg³oszenia takich wniosków, o zmianie
porz¹dku obrad decyduje Rada w g³osowaniu jawnym,
bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady.
3. Projekty uchwa³ ujête w porz¹dku obrad musz¹ wp³yn¹æ do Rady co najmniej na 7 dni przed terminem sesji.
4. Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u obrad z poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie z dzia³alnoci Burmistrza w okresie
miêdzysesyjnym, a zw³aszcza w zakresie wykonania uchwa³ Rady,
3) rozpatrzenie projektów uchwa³,
4) interpelacje i zapytania radnych,
5) odpowiedzi na interpelacje,
6) wolne wnioski.
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§9
1. Sprawozdanie z dzia³alnoci Burmistrza sk³ada Burmistrz lub wyznaczony przez niego Zastêpca.
2. Sprawozdania z prac komisji sta³ych Rady sk³adaj¹ raz
na kwarta³ jej przewodnicz¹cy lub wyznaczeni przez
nich sprawozdawcy.
§ 10
1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Burmistrza
oraz Przewodnicz¹cego Rady.
2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym dla funkcjonowania Gminy charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz
wynikaj¹ce zeñ pytanie i mo¿e byæ sformu³owana ustnie lub pisemnie.
4. Odpowiedzi na interpelacje kierowane do Burmistrza
udziela Burmistrz lub w³aciwe rzeczowo osoby upowa¿nione do tego przez Burmistrza. Odpowiedzi s¹
udzielane ustnie na sesji lub pisemnie w terminie nie
d³u¿szym ni¿ 21 dni.
5. Odpowiedzi na interpelacje kierowane do Przewodnicz¹cego Rady udziela Przewodnicz¹cy Rady, a w sprawach dotycz¹cych prac komisji Rady  w³aciwy Przewodnicz¹cy komisji.
6. Zapytania sk³ada siê w celu uzyskania informacji o aktualnych problemach funkcjonowania Gminy, a tak¿e
w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
7. Odpowiedzi na zapytania udzielane s¹ odpowiednio
jak w ust. 4 i 5.
§ 11
1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug przyjêtego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c obrady nad
ka¿dym z punktów.
2. Interpelacje sformu³owane pisemnie mog¹ wp³ywaæ
do Burmistrza i Przewodnicz¹cego Rady w ka¿dym terminie.
3. Przewodnicz¹cy mo¿e za zgod¹ Rady w uzasadnionych
przypadkach, dokonaæ zmian w kolejnoci realizacji
poszczególnych punktów porz¹dku obrad.
4. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejnoci zg³oszeñ, w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzielaæ g³osu poza kolejnoci¹.
5. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia
Przewodnicz¹cego Rady.
6. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.
7. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie
bêd¹cej radnym.
§ 12
1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹
w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególnoci dotycz¹cych:
1) stwierdzenia quorum,
2) zmiany porz¹dku obrad,
3) ograniczenia czasu wyst¹pieñ dyskutantów,
4) zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
5) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
6) zarz¹dzenia przerwy,
7) odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
8) przeliczenia g³osów,
9) przestrzegania regulaminu obrad.

2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje g³osowaniu lub pod dyskusjê i po dopuszczeniu jednego
g³osu za i jednego przeciw wnioskowi poddaje
sprawê pod g³osowanie.
§ 13
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 uzasadnionych przypadkach przywo³aæ mówcê  do
rzeczy.
3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad, naruszaj¹ dobre obyczaje lub uw³aczaj¹ powadze
sesji Przewodnicz¹cy Rady przywo³uje radnego do
porz¹dku, a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku,
mo¿e odebraæ mu g³os, nakazuj¹c odnotowanie tego
faktu w protokole z podaniem przyczyny.
4. Postanowienia zawarte w ust. 1, 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do osób spoza Rady obecnych na sesji.
5. Po uprzednim ostrze¿eniu, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci, które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami
zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.
§ 14
1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoci zainteresowanego, jednak¿e Rada mo¿e jednak postanowiæ inaczej.
2. Postanowienie z ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecnoci zainteresowanego na
sesji.
§ 15
1. Po wyczerpaniu listy mówców lub na wniosek Rady
Przewodnicz¹cy Rady zamyka dyskusjê.
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.
§ 16
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy Rady
koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê:  Zamykam...sesjê Rady Miejskiej w Miastku.
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.
§ 17
1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjêcia.
2. Uchylenie lub zmiana uchwa³y mo¿e nast¹piæ tylko w
drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wczeniej, ni¿
na nastêpnej sesji.
3. Postanowienie ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do
oczywistych omy³ek.
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UDOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU SESJI RADY
§ 18
1. Z ka¿dej sesji pracownik Urzêdu wyznaczony przez
Burmistrza sporz¹dza protokó³.
2. Przebieg sesji jest nagrywany na tamê magnetofonow¹, któr¹ przechowuje siê przez okres szeciu miesiêcy od dnia przyjêcia protoko³u przez Radê.
3. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej przebieg.
4. Protokó³ z sesji powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej
rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery
uchwa³, imiê i nazwisko przewodnicz¹cego obrad
i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z
ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,
4) imiona i nazwiska radnych, którzy spónili siê na
sesjê oraz godzinê ich przybycia,
5) imiona i nazwiska radnych, którzy opucili sesjê na
d³u¿ej ni¿ pó³ godziny bez zwolnienia siê u Przewodnicz¹cego oraz godzinê opuszczenia obrad,
6) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji wraz z przyjêtymi poprawkami,
7) ustalony przez Radê porz¹dek obrad,
8) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ
lub ich streszczenie, teksty uchwa³, teksty zg³oszonych, jak równie¿ uchwalonych wniosków, a nadto
odnotowanie faktów zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
9) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby
g³osów za, przeciw i wstrzymuj¹cych, a tak¿e
g³osów niewa¿nych,
10) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³.
5. Radny ma prawo, na swój wniosek, do imiennego zapisania w protokole z sesji swojego stanowiska podczas g³osowania, tj. czy g³osowa³ za, przeciw, czy
wstrzyma³ siê.
6. Postanowienie ustêpu 5 ma zastosowanie równie¿ do
wniosków zg³oszonych przez kluby radnych.
§ 19
1. Protokó³ z ka¿dej sesji powinien byæ napisany przez
pracownika Urzêdu w terminie nie póniejszym ni¿ dwa
tygodnie od dnia zakoñczenia sesji i wy³o¿ony w biurze Rady.
2. W okresie miêdzy sesjami lub nie póniej ni¿ na najbli¿szej sesji uczestnicy obrad mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do protoko³u, przy czym o ich
uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy Rady po
wys³uchaniu protokolanta i przes³uchaniu tamy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.
3. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 2 nie zostanie uwzglêdniony, wnioskodawca mo¿e wnieæ sprzeciw do Rady.
4. Rada mo¿e podj¹æ uchwalê o przyjêciu protoko³u z
poprzedniej sesji po uwzglêdnieniu poprawek i po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 1 i 2.
§ 20
1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych, odrêbn¹ listê zaproszonych goci oraz przewodnicz¹cych
jednostek pomocniczych Gminy, teksty przyjêtych
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uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego Rady.
2. Przyjête uchwa³y Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Burmistrzowi najpóniej w ci¹gu 4 dni od dnia zakoñczenia sesji.
§ 21
Obs³ugê biurow¹ sesji/wysy³anie zawiadomieñ i wymaganych materia³ów/sprawuje pracownik Urzêdu z biura
Rady, wyznaczony przez Burmistrza w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.
UCHWA£Y
§ 22
1. Uchwa³y, a tak¿e deklaracje, owiadczenia, apele i opinie, o jakich mowa w § 1 ust. 1 i 2 s¹ sporz¹dzane w
formie odrêbnych dokumentów wed³ug okrelonych
wzorów.
2. Przepis zawarty w § 20 ust. 1 nie dotyczy postanowieñ
proceduralnych.
§ 23
1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy z radnych
oraz Burmistrz, chyba, ¿e przepisy prawa stanowi¹ inaczej.
2. Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarê potrzeby okrelenie ród³a sfinansowania
realizacji uchwa³y,
5) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie
uchwa³y i z³o¿enia sprawozdania po jej wykonaniu,
6) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wejcia w ¿ycie uchwa³y.
3. Projekt uchwa³y powinien zostaæ przed³o¿ony Radzie
wraz z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê podjêcia uchwa³y oraz informacje o skutkach
finansowych jej realizacji.
4. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodnoci z
prawem przez radcê prawnego Urzêdu.
§ 24
1. Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób
zwiêz³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich powszechnym znaczeniu.
2. W projektach uchwa³ nale¿y unikaæ pos³ugiwania siê
wyra¿eniami specjalistycznymi, zapo¿yczonymi z jêzyków obcych i neologizmami.
§ 25
1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady, o ile
ustawy nie stanowi¹ inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.
§ 26
1. Burmistrz ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w rejestrze
uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady.
2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomoci zale¿nie od ich treci.
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PROCEDURA G£OSOWANIA
§ 27
1. W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
2. Radni s¹ zobowi¹zani do uczestnictwa w g³osowaniu.
W przypadku opuszczenia sali obrad przed g³osowaniem lub niewziêcia udzia³u w g³osowaniu, Przewodnicz¹cy nakazuje odnotowanie tego faktu, z podaniem
nazwiska radnego, do protoko³u z sesji.
3. Powy¿sze zasady dotycz¹ wszystkich rodzajów g³osowania.
§ 28
1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodnicz¹cy obrad.
3. Sekretarz 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 i nakazuje odnotowanie wyników g³osowania w protokole sesji.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.
§ 29
1. G³osowanie jawne imienne odbywa siê przez kolejne
wywo³ywanie nazwisk radnych, którzy nastêpnie okrelaj¹ ustnie swoj¹ decyzjê w danej sprawie.
2. W protokole imiennie odnotowuje siê, czy radny odda³ g³os za, przeciw czy wstrzyma³ siê.
§ 30
1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹ kart
ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy czym ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja
Skrutacyjna z wy³onionym sporód siebie przewodnicz¹cym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania i przeprowadza je
wyczytuj¹c kolejno radnych z listy obecnoci.
3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.
5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ Komisji Skrutacyjnej stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.
§ 31
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.
§ 32
1. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób
Przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kan-

dydatów, zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej,
poddaje pod g³osowanie zamkniêcie listy kandydatów,
a nastêpnie zarz¹dza wybory.
2. G³osowania w sprawie wyboru osób w przypadku ich
nieobecnoci na sesji mo¿na przeprowadziæ tylko wówczas, gdy nieobecny kandydat z³o¿y³ uprzednio na pimie zgodê na kandydowanie.
§ 33
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 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 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.
8. W przypadku zaistnienia uzasadnionych w¹tpliwoci
prawnych lub/i merytorycznych dotycz¹cych projektu
danej uchwa³y/wniosku itp./Przewodnicz¹cy Rady ma
prawo przed poddaniem jej pod g³osowanie, postanowiæ o odes³aniu wy¿ej wymienionego dokumentu
do projektodawcy lub komisji Rady, celem poprawienia go lub ponownego rozpatrzenia.
§ 34
1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przechodzi uchwa³a, wniosek, kandydatura itp., która
uzyska³a wiêksza liczbê g³osów za ni¿ przeciw. G³osów wstrzymuj¹cych siê i niewa¿nych nie dolicza siê
do ¿adnej z grup g³osuj¹cych  za lub przeciw.
2. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z kilku osób
lub mo¿liwoci, przechodzi kandydatura lub wniosek,
na który oddano liczbê g³osów wiêksz¹ od liczby g³osów oddanych na pozosta³e.
§ 35
1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza,
¿e przechodzi uchwa³a, wniosek lub kandydatura, które uzyska³y co najmniej jeden g³os wiêcej od sumy
pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów, to znaczy przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê.
2. G³osowanie wiêkszoci¹ 2/3 g³osów oznacza, ¿e prze-
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chodzi uchwa³a, wniosek lub kandydatura, które uzyska³y co najmniej 2/3 wa¿nie oddanych g³osów za
od sumy pozosta³ych g³osów, to znaczy przeciwnych
i wstrzymuj¹cych siê.
3. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego
sk³adu Rady oznacza, ¿e przechodzi uchwa³a, wniosek
lub kandydatura, która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych za chwa³¹, wnioskiem lub kandydatur¹, przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego sk³adu Rady, a zarazem tej po³owie najbli¿sz¹.
4. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy parzystej liczbie
g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub
kandydatur¹ zosta³a oddana liczba g³osów o 1 wiêksza od liczby pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.
5. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy nieparzystej liczbie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem
lub kandydatur¹ zosta³a oddana liczba g³osów o 1 wiêksza od liczby pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.
ZA£¥CZNIK Nr 8
CZYNNOCI ZWIAZANE
ZE ZWO£ANIEM PIERWSZEJ SESJI
§1
1. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji w ci¹gu 7 dni po
og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów.
2. Zawiadomienie o sesji wraz z za³¹czonym porz¹dkiem
obrad otrzymuj¹ wszyscy radni w terminie 7 dni przed
sesj¹ w rozumieniu § 3 ust. 4 za³¹cznika nr 7 do niniejszego Statutu.
3. Zawiadomienie o sesji wraz z porz¹dkiem obrad powinno byæ podane do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
§2
1. Czynnoci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji obejmuj¹:
 okrelenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji
Rady,
 przygotowanie projektu porz¹dku obrad; projekt porz¹dku obrad powinien zawieraæ sprawozdanie Burmistrza poprzedniej kadencji o stanie Gminy,
 dokonanie otwarcia sesji,
 powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu
wiekiem sporód radnych obecnych na sesji.
2. Pierwsz¹ sesjê rozpoczyna i prowadzi do czasu wyboru Przewodnicz¹cego Rady  radny najstarszy wiekiem
obecny na sali obrad.
§3
1. Na pierwszej sesji wybierany jest w g³osowaniu tajnym bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego
sk³adu Rady  Przewodnicz¹cy Rady i jeden Wiceprzewodnicz¹cy.
2. Radni, na pierwszej sesji po wyborach przed przyst¹pieniem do wykonywania mandatu sk³adaj¹ lubowanie, którego treæ i sposób sk³adania okrela ustawa.
3. Na pierwszej sesji nowo wybrany Burmistrz sk³ada
przed Rad¹ lubowanie, którego treæ i sposób sk³adania okrela ustawa. Objêcie obowi¹zków przez Burmistrza nastêpuje po z³o¿eniu przez niego lubowania.
4. Na pierwszej sesji  w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹
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wiêkszoci¹ g³osów, mog¹ byæ wybrani przewodnicz¹cy sta³ych komisji Rady.
5. Na pierwszej sesji mog¹ byæ wybrani cz³onkowie Komisji Rewizyjnej w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów.
6. Na pierwszej sesji mo¿e zostaæ równie¿ przyjêta przez
Radê uchwa³a o stanie osobowym pozosta³ych sta³ych
komisji Rady.
§4
Do przebiegu sesji, podejmowania uchwa³ i wniosków,
procedury g³osowania i udokumentowania przebiegu
sesji, poza § 1 ust. 1, § 2 ust. 1 i 2 i § 3 ust. 1  stosuje siê
odpowiednio przepisy zawarte w za³¹czniku nr 7 do niniejszego Statutu.
ZA£¥CZNIK Nr 9
ZASADY DZIA£ANIA STA£YCH KOMISJI RADY
§1
1. W Radzie dzia³aj¹ nastêpuj¹ce sta³e komisje Rady:
1) Infrastruktury Technicznej,
2) Owiaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Promocji,
3) Pracy, Pomocy Spo³ecznej i Gospodarki Mieszkaniowej,
4) Rewizyjna,
5) Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomociami i Ochrony rodowiska.
2. Przewodnicz¹cych komisji wybiera Rada w g³osowaniu jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów. Komisja mo¿e
na wniosek Przewodnicz¹cego komisji wybraæ ze swojego sk³adu zastêpcê przewodnicz¹cego.
3. Ta sama osoba mo¿e przewodniczyæ tylko jednej sta³ej komisji Rady.
4. Zapisy niniejszego za³¹cznika nie dotycz¹ Regulaminu
Pracy Komisji Rewizyjnej.
Szczegó³owy Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej zawiera za³¹cznik nr 6 do niniejszego Statutu.
§2
1. Komisje s¹ pomocniczymi organami wewnêtrznymi
Rady i podlegaj¹ wy³¹cznie Radzie.
2. Rada uchwa³¹ powo³uje komisje sta³e i ustala ich sk³ad
osobowy. Komisja musi sk³adaæ siê minimum z 5 cz³onków.
3. Ramowy zakres dzia³ania i kompetencji poszczególnych komisji sta³ych i doranych Rady, okrela Rada w
odrêbnej uchwale.
4. Nowowybrana Rada nie jest zwi¹zana ustaleniami poprzedniej Rady w tym zakresie.
§3
1. Komisje dzia³aj¹ na podstawie planów pracy, które s¹
zobowi¹zane przed³o¿yæ Radzie do koñca stycznia ka¿dego roku.
2. Ka¿da komisja sk³ada Radzie kwartalne sprawozdanie
ze swojej pracy na pierwszej sesji po up³ywie ka¿dego
kwarta³u. Sprawozdanie przedstawia Przewodnicz¹cy
komisji lub wyznaczony przez niego sprawozdawca.
3. Ka¿da komisja sk³ada Radzie pisemne roczne sprawozdanie ze swojej pracy do koñca stycznia nastêpnego
roku.
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§4
1. Komisje sta³e Rady powinny odbywaæ swoje posiedzenia nie rzadziej ni¿ raz w miesi¹cu.
2. Z ka¿dego posiedzenia sporz¹dzany jest protokó³, który po przyjêciu i przeg³osowaniu przez komisjê podpisuje Przewodnicz¹cy komisji.
§5
1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje wypracowuj¹ opinie oraz wnioski, które przedk³adaj¹ Burmistrzowi i Radzie.
3. Opinie i wnioski wypracowywane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co
najmniej po³owy sk³adu komisji.
4. W przypadku równej liczby g³osów za i przeciw decyduje g³os Przewodnicz¹cego komisji.

5. Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Burmistrz
obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbêdnym do ich funkcjonowania.

1692
UCHWA£A Nr 43/IV/2003
Rady Miasta i Gminy Miastko
z dnia 30 maja 2003 r.
w sprawie likwidacji Zespo³u Ekonomiczno-Administracyjnego Szkó³ w Miastku.

ZASADY TWORZENIA KLUBÓW RADNYCH

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214,
poz. 1806) oraz art. 19 ust. 2 pkt 2 ust. 3 i 5 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U.
z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z pón. zm.) Rada Miasta i Gminy Miastko uchwala, co nastêpuje:

§1

§1

1. Warunkiem utworzenia klubu radnych jest wst¹pienie
do niego co najmniej piêciu radnych.
2. Przynale¿noæ do klubu jest dobrowolna.
3. Radny mo¿e byæ cz³onkiem tylko jednego klubu radnych.
4. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
w formie pisemnej Przewodnicz¹cemu Rady.
5. W zg³oszeniu nale¿y podaæ:
1) nazwê klubu,
2) datê powstania klubu,
3) listê cz³onków,
4) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu

Z dniem 31 grudnia 2003 r. likwiduje siê Zespó³ Ekonomiczno  Administracyjny Szkó³ w Miastku przy ul.
Grunwaldzkiej 1.

§2

Likwidator dokona zamkniêcia ksi¹g rachunkowych
i sporz¹dzi bilans na dzieñ 31 grudnia 2003 r.

ZA£¥CZNIK Nr 10

1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady i w okresie
kadencji Rady. Up³yw kadencji jest równoznaczny z
rozwi¹zaniem klubów.
2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.
3. O zmianie sk³adu klubu lub jego rozwi¹zaniu, przewodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany niezw³ocznie, pisemnie
powiadomiæ o tym Przewodnicz¹cego Rady.
4. W przypadku zmniejszenia siê sk³adu osobowego klubu poni¿ej piêciu osób, ulega on rozwi¹zaniu. Kluby
mog¹ ulegaæ wczeniejszemu rozwi¹zaniu na mocy
uchwa³ ich cz³onków, podejmowanych bezwzglêdn¹
wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy
cz³onków.
§3
1. Pracê klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów, wybrani przez cz³onków klubu bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹
g³osów w obecnoci co najmniej po³owy cz³onków.
2. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy. Regulaminy nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem Gminy. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocznego
przedk³adania regulaminów klubów oraz zmian w regulaminach Przewodnicz¹cemu Rady.
3. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia opiniodawcze i wnioskodawcze w zakresie organizacji i pracy samorz¹du
gminnego.
4. Kluby maj¹ prawo przedstawiaæ swoje stanowisko na
sesji Rady wy³¹cznie przez swych przedstawicieli.

§2
Burmistrz Miasta i Gminy Miastko ustanowi likwidatora zarz¹dzeniem.
§3
Czynnoci likwidacyjne zostan¹ przeprowadzone w
okresie od 1 wrzenia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
§4

§5
Pracownicy zlikwidowanego zespo³u Ekonomiczno 
Administracyjnego Szkó³ z dniem 1 stycznia 2004 r. stan¹ siê pracownikami szkó³ i placówek owiatowych Gminy.
§6
Maj¹tek trwa³y oraz prawa niematerialne zlikwidowanego zak³adu zostan¹ przekazane Miastu i Gminie Miastko jako nastêpcy prawnemu.
§7
Nale¿noci i zobowi¹zania Zespo³u Ekonomiczno 
Administracyjnego Szkó³ w Miastku objête bilansem sporz¹dzonym na dzieñ 31 grudnia 2003 r. w odrêbnych zestawieniach zostan¹ przejête przez Miasto i Gminê Miastko.
§8
rodki finansowe pozostaj¹ce na koncie po dokonaniu rozliczeñ likwidacyjnych przekazane zostan¹ Miastu
i Gminie Miastko.
§9
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Miastko.
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§ 10

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Miastko
R. Mieczkowski

1693
UCHWA£A Nr V/30/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 21 lutego 2003 r.
w sprawie ustalenia bud¿etu gminy Chojnice na 2003
rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit.d i lit. i i
art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.)
oraz art. 109, art. 116, art. 118 ust. 1, art. 122, art. 124
ust. 1 pkt 1-3, pkt 5-11, ust. 2, ust. 3, ust 4 pkt 1, art. 128
ust. 2, art. 134 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz.U z 1998 r Nr 155, poz. 1014
z pón. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy w wysokoci 
22.556.679,- z³
z tego:
1) udzia³ ze stanowi¹cego dochód bud¿etu pañstwa
podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych  1.540.000,- z³,
2) pozosta³e dochody w³asne  8.138.725,- z³,
3) subwencja ogólna  9.897.439,- z³,
w tym:
czêæ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej  dochody
utracone z tyt. ulg i zwolnieñ ustawowych w podatku
rolnym oraz lenym, podatku od nieruchomoci 
370.133,- z³,
4) dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami  1.605.835,- z³,
5) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze
porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego  7.200,- z³,
6) dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin 
190.000,- z³,
7) rodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji gmin
pozyskanych z innych róde³  1.109.320,- z³,
8) Dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na realizacjê inwestycji  65.160,- z³,
9) Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
zadania bie¿¹ce realizowane przez gminê na podstawie porozumieñ z organami administracji rz¹dowej  3.000,- z³.
Podzia³ dochodów wg dzia³ów i róde³ zawiera za³¹cznik Nr 1* do niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy w wysokoci 
22.341.090,- z³,
z tego:
1) wydatki bie¿¹ce  18.810.393,- z³,
w tym:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

a) wynagrodzenia  8.403.463,- z³,
b) pochodne od wynagrodzeñ  1.773.853,- z³,
c) dotacje  520.000,- z³,
d) wydatki na obs³ugê d³ugu  441.521,- z³,
e) pozosta³e wydatki bie¿¹ce  7.671.556,- z³,
2) wydatki maj¹tkowe  3.530.697,- z³.
Podzia³ wydatków wg dzia³ów, rozdzia³ów oraz grup
wydatków zawiera za³¹cznik Nr 2 * do niniejszej uchwa³y.
§2
1. Ustala siê przychody w wysokoci  1.100.000,- z³.
2. Ustala siê rozchody w wysokoci  1.315.589,- z³.
Zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3* do niniejszej uchwa³y.
3. Gmina dokona sp³at po¿yczek i kredytów d³ugoterminowych w wysokoci 1.315.589,- z³.
(Zestawienie róde³ przychodów i rozchodów zwi¹zanych ze sp³at¹ po¿yczek i kredytów okrela za³¹cznik
Nr 3* do niniejszej uchwa³y).
§3
1. Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej w wysokoci:
 dochody  1.605.835,- z³,
 wydatki  1.605.835,- z³.
Zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4* do niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê dochody z tytu³u op³at za zezwolenia na
sprzeda¿ napojów alkoholowych w wysokoci 
180.000,- z³.
(Zgodnie z za³¹cznikiem nr 1* do niniejszej uchwa³y).
3. Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ powierzonych zawartych w drodze porozumieñ
miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego:
 dochody  7.200,- z³
 wydatki  7.200,- z³
(Zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5 * do niniejszej uchwa³y).
4. Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ bie¿¹cych zleconych gminie z zakresu administracji rz¹dowej.
Na podstawie porozumieñ
 dochody  3.000,- z³,
 wydatki  3.000,- z³.
(Zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6* do niniejszej uchwa³y).
§4
1. Ustala siê wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w wysokoci  180.000,- z³.
(Zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2* do niniejszej uchwa³y).
3. Ustala siê wydatki dla jednostek pomocniczych gminy
w wysokoci  464.580,- z³.
(Zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 i 7* do niniejszej uchwa³y).
§5
Ustala siê wydatki inwestycyjne w wysokoci 3.530.697,- z³.
Zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 i 8* do niniejszej uchwa³y.
§6
Ustala siê przychody i wydatki zak³adu bud¿etowego.

* Za³¹czników Nr 1-7 nie publikuje siê.
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1. Przychody  1.870.500,- z³
2. Wydatki  1.870.500,- z³
Zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9* do niniejszej uchwa³y.

Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Górny

§7
Ustala siê przychody i wydatki rodków specjalnych
1. Przychody  338.276,- z³.
2. Wydatki  382.176,- z³.
Zgodnie z za³¹cznikiem Nr 10* do niniejszej uchwa³y.
§8
Ustala siê plan finansowy gminnego funduszu ochrony rodowiska
1. Przychody  25.000,- z³.
2. Wydatki  88.434,- z³.
Podzia³ przychodów i wydatków funduszu zawiera za³¹cznik Nr 11* do niniejszej uchwa³y.
§9
Ustala siê zakres i kwotê dotacji przedmiotowej dla
zak³adu Bud¿etowego w wysokoci  510.000,- z³.
Zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 i 12 * do niniejszej uchwa³y.
§ 10
Ustala siê kwotê dotacji celowej w wysokoci  10.000,- z³.
Wykaz podmiotu objêtego dotacj¹ stanowi za³¹cznik
Nr 13* do niniejszej uchwa³y.
§ 11
Przyjmuje siê prognozê d³ugu zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 14* do niniejszej uchwa³y.
§ 12
Tworzy siê ogóln¹ rezerwê bud¿etow¹ w wysokoci 
50.000,- z³.
Zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2* do niniejszej uchwa³y.
§ 13
1. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do dokonywania zmian w
planie wydatków bud¿etowych miêdzy rozdzia³ami i paragrafami z wy³¹czeniem przeniesieñ planu wydatków
bud¿etowych miêdzy dzia³ami klasyfikacji bud¿etowej.
2. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnieñ do
przeniesieñ planowanych wydatków miêdzy paragrafami w zakresie § 421  § 443 w ramach rozdzia³u klasyfikacji bud¿etowej.
§ 14
1. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do samodzielnego zaci¹gania kredytów krótkoterminowych w ci¹gu roku bud¿etowego do ³¹cznej maksymalnej wysokoci
1.500.000,- z³ na finansowanie wystêpuj¹cego w ci¹gu
roku niedoboru bud¿etowego.
2. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do zaci¹gania d³ugu oraz
sp³at zobowi¹zañ jednostki samorz¹du terytorialnego
do wysokoci 1.500.000,- z³.
§ 15
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym

* Za³¹cznika Nr 2, 9, 10, 11, 12, 14, 14 nie publikuje siê.

1694
UCHWA£A Nr V/31/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 21 lutego 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia Gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych na
2003 r..
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 ) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z pón. zm.)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Zatwierdziæ Gminny program profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych na 2003 r., stanowi¹cy
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do sk³adania corocznej
informacji z realizacji niniejszego Programu.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4
Traci moc uchwa³a Nr XXVIII/456, z dnia 26 kwietnia
2002 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego programu
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Górny
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/31/2003
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 21 lutego 2003 r.
Gminny Program Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
w Gminie Chojnice na 2003 r.
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
I. Cele programu:
1. Przerwanie procesu degradacji osób uzale¿nionych
i ich rodzin oraz osób zagro¿onych uzale¿nieniem.
2. Zwiêkszenie liczby ofert, skierowanych do nauczy-
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cieli w celu podnoszenia kwalifikacji w³asnych w
dziedzinie profilaktyki.
3. Poprawa kondycji psychofizycznej osób uzale¿nionych i cz³onków ich rodzin
4. Zwiêkszenie liczby ofert skierowanych do rodowisk
trudnych w dziedzinie profilaktyki i kultury rozumianej jako propagowanie modelu trzewego ¿ycia.
II. Zadania:
1. Osi¹gniêcie za³o¿onych standardów w zakresie wymienionych celów w dziedzinach zwi¹zanych z profilaktyk¹ uzale¿nieñ, edukacj¹, lecznictwem odwykowym, rehabilitacj¹ rodzin obci¹¿onych problemem uzale¿nienia oraz dzia³aniami na rzecz ograniczenia dostêpnoci alkoholu na terenie Gminy Chojnice.
2. Powy¿sze zadania bêd¹ realizowane poprzez:
A. Zwiêkszenie dostêpnoci pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób uzale¿nionych i wspó³uzale¿nionych.
B. Udzielanie rodzinom, w których wystêpuj¹ problemy alkoholowe, pomocy psychospo³ecznej
i prawnej, a w szczególnoci ochrony przed przemoc¹ w rodzinie.
C. Prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoci informacyjnej i edukacyjnej w szczególnoci dla dzieci
i m³odzie¿y.
D. Kontynuowanie prac Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych przy Urzêdzie Gminy w Chojnicach.
E. Wspomaganie dzia³alnoci instytucji, stowarzyszeñ i osób fizycznych s³u¿¹cej rozwi¹zywaniu
problemów alkoholowych.
F. Kontynuowanie zatrudnienia Pe³nomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
ROZDZIA£ II
Sposoby realizacji zadañ:
I. Lecznictwo odwykowe  zwiêkszenie dostêpnoci pomocy terapeutycznej dla osób uzale¿nionych.
1. Wspó³praca z poradniami lecznictwa odwykowego
i innymi jednostkami ochrony zdrowia realizuj¹cymi proces zdrowienia osób uzale¿nionych z terenu
Gminy Chojnice pod k¹tem dofinansowania ich dzia³alnoci zmierzaj¹cej do rozszerzenia podstawowej
oferty terapeutycznej.
2. Zwiêkszenie dostêpnoci mieszkañcom Gminy Chojnice do placówek lecznictwa odwykowego oraz rehabilitacji rodzin obci¹¿onych problemem uzale¿nienia lub przemocy w rodzinie przez sfinansowanie
kosztów przejazdów osobom doje¿d¿aj¹cym z terenu gminy na zajêcia rehabilitacyjne i terapeutyczne.
II. Rehabilitacja rodzin obci¹¿onych problemem uzale¿nienia lub przemocy w rodzinie.
1. Inicjowanie, finansowanie i nadzór nad realizacj¹
programów ukierunkowanych na pe³n¹ rehabilitacjê rodzin obci¹¿onych problemem uzale¿nienia lub
przemocy w rodzinie oraz zwiêkszenie dostêpnoci
i skutecznoci zorganizowanych form pomocy socjoterapeutycznej i spo³ecznej dla tych¿e rodzin,
przez kontynuowanie prac Samorz¹dowego Orodka Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i Samorz¹dowej wietlicy Socjoterapeutycz-
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nej SCHRON Gminy Chojnice mieszcz¹cych siê
przy ul. Kocierskiej w budynku Centrum Medycznego.
2. Wspieranie organizacji pozarz¹dowych w kierunku
organizowania dzia³añ opiekuñczych i terapeutycznych w stosunku do dzieci dotkniêtych negatywnymi skutkami uzale¿nienia ich rodziców lub przemoc¹ w rodzinie.
3. Utrzymanie dzia³alnoci Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemami wynikaj¹cymi z
nadu¿ywania alkoholu lub przemocy w rodzinie
wchodz¹cego w sk³ad Samorz¹dowego Orodka
Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice.
4. Sfinansowanie szkoleñ i kursów specjalistycznych w
zakresie rehabilitacji osób uzale¿nionych, wspó³uzale¿nionych i cz³onków ich rodzin oraz ofiar przemocy w rodzinie.
III.Prowadzenie profilaktycznej dzia³alnoci informacyjnej
i edukacyjnej w szczególnoci dla dzieci i m³odzie¿y.
1. Utrzymanie zajêæ profilaktycznych w piêciu Wiejskich
wietlicach Profilaktyczno-Wychowawczych w Chojniczkach, Ostrowitem ZR, Nowym Dworze, Lichnowach i Ciechocinie.
2. W³¹czenie zajêæ profilaktycznych do dzia³alnoci
trzech nowo powstaj¹cych Wiejskich wietlic Profilaktyczno  Wychowawczych w Krojantach, Angowicach i Czarto³omiu.
3. Zorganizowanie i sfinansowanie nauczycielom Szkó³
Gminy Chojnice szkolenia na temat wspó³pracy z rodzicami.
4. Sfinansowanie programów profilaktycznych prowadzonych z dzieæmi i ich rodzicami w szko³ach podstawowych i gimnazjach.
5. Zbudowanie i realizacja wspólnie z Rad¹ Pedagogiczn¹ Szko³y Podstawowej w Ogorzelinach oraz przedstawicielami spo³ecznoci lokalnej Programu Profilaktyki Szko³y Podstawowej w Ogorzelinach.
6. Dofinansowanie programów profilaktycznych realizowanych w Wiejskich Domach Kultury na terenie
Gminy Chojnice.
7. Dofinansowanie szkoleñ i kursów specjalistycznych
dla grup zawodowych stykaj¹cych siê bezporednio lub porednio z problemami wynikaj¹cymi z nadu¿ywania alkoholu.
8. Zorganizowanie i prowadzenie systemu informacji,
na temat dzia³añ podejmowanych na terenie gminy,
na rzecz profilaktyki, rozwi¹zywania problemów alkoholowych i przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie.
IV.Kontynuowanie prac Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice.
1. Kierowanie na badanie w przedmiocie uzale¿nienia
od alkoholu.
2. Podejmowanie czynnoci zmierzaj¹cych do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzale¿nionej od
alkoholu obowi¹zku poddania siê leczeniu w zak³adzie lecznictwa odwykowego.
3. Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia.
4. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na
sprzeda¿ napojów alkoholowych ze wzglêdu na lokalizacje punktu sprzeda¿y.
5. Szkolenie cz³onków Komisji w zakresie profilaktyki
i rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
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6. Prenumerata czasopism zwi¹zanych z leczeniem,
profilaktyk¹ problemów alkoholowych i przeciwdzia³aniem przemocy w rodzinie dla cz³onków Komisji.
V. Zasady wynagradzania cz³onków Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice.
1. Cz³onkowie Komisji otrzymuj¹ rekompensatê za utracony czas w trakcie posiedzeñ komisji i podzespo³ów problemowych komisji w wysokoci dwukrotnej diety jak za podró¿e s³u¿bowe krajowe, obejmuj¹c¹ równie¿ koszty przejazdów.
VI. Wspomaganie dzia³alnoci instytucji, stowarzyszeñ
i osób fizycznych s³u¿¹cej rozwi¹zywaniu problemów
alkoholowych.
1. Opiniowanie przez Komisjê Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice wniosków w
kwestii dofinansowania instytucji, stowarzyszeñ
i osób fizycznych prowadz¹cych dzia³alnoæ na
rzecz profilaktyki, rozwi¹zywania problemów alkoholowych i przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie.
VII. Dzia³ania na rzecz ograniczania dostêpnoci alkoholu
na terenie Gminy Chojnice.
1. Przestrzeganie zasad obrotu napojami alkoholowymi, w tym zasad wydawania i cofania zezwoleñ na
prowadzenie sprzeda¿y napojów alkoholowych
przeznaczonych do spo¿ycia na miejscu lub poza
miejscem sprzeda¿y.
2. Przeprowadzanie przez Komisjê Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice kontroli
w punktach sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.
3. Wspó³dzia³anie i wspó³praca z Pañstwow¹ Agencj¹ Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, Wojewod¹, Pañstwow¹ Inspekcj¹ Handlow¹, Policj¹,
Kocio³ami, Radami So³eckimi, Gminnym Orodkiem Pomocy Spo³ecznej oraz innymi podmiotami
na rzecz podejmowania inicjatyw dotycz¹cych
ograniczania dostêpnoci alkoholu i przestrzegania
zasad obrotu napojami alkoholowymi na terenie
Gminy Chojnice.
ROZDZIA£ III
Zasady finansowania niniejszego Programu
1. Finansowanie realizacji niniejszego programu bêdzie
dokonywane z rocznych op³at za korzystanie z zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych wnoszonych
przez prowadz¹ce tê sprzeda¿ podmioty gospodarcze.
2. Zadania realizowane w ramach niniejszego Programu
mog¹ byæ równie¿ finansowane z dotacji celowych
Wojewody oraz Pañstwowej Agencji Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych a tak¿e z darowizn, zapisów
i innych wp³ywów od osób prawnych i fizycznych.
3. Szczegó³owy plan wydatków stanowi za³¹cznik do niniejszego Programu w postaci corocznie opracowywanego preliminarza wydatków na dany rok bud¿etowy.
ROZDZIA£ IV
Kontrola efektywnoci niniejszego Programu
1. Rada Gminy Chojnice otrzymuje coroczne sprawozdanie z wykonania niniejszego Programu.

1695
UCHWA£A Nr VII/69/03
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XLVIII/506/02 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie
zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków na terenie miasta Chojnice przez
Miejskie Wodoci¹gi Spó³kê z o.o. w Chojnicach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747)
Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
W § 23 i 34 regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków na terenie miasta Chojnice, stanowi¹cym
za³¹cznik do Uchwa³y Nr XLVIII/506/02 z dnia 24 czerwca
2002 r., wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
 dotychczasow¹ treæ skrela siê i zastêpuje brzmieniem:
§ 23.1. Us³ugodawca instaluje u Us³ugobiorcy wodomierz g³ówny.
2. Miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego jest zawór za wodomierzem g³ównym.
3. Miejscem odbioru cieków jest miejsce po³¹czenia sieci i przy³¹cza kanalizacyjnego.
4. Odbiorca us³ugi ponosi odpowiedzialnoæ za
dzia³anie instalacji wewnêtrznych i przy³¹czy wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
§ 34. Us³ugobiorcy zobowi¹zani s¹ do korzystania z zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków w
sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powoduj¹cy pogorszenia jakoci us³ug wiadczonych
przez Us³ugodawcê oraz nie utrudniaj¹cy dzia³alnoci Us³ugodawcy, a w szczególnoci do:
a) u¿ytkowania instalacji i przy³¹cza wodoci¹gowego w sposób eliminuj¹cy mo¿liwoæ wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na skutek cofniêcia siê wody z instalacji wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,
b) u¿ytkowania instalacji i przy³¹cza kanalizacyjnego w sposób nie powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
c) informowania Us³ugodawcy o w³asnych ujêciach
wody,
d) wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej
oraz korzystania z przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie w celach okrelonych w warunkach przy³¹czenia do sieci.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnice.
§3
Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdo-
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wym Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie
z up³ywem 14 dni od daty publikacji.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
M. Janowski

1696
UCHWA£A Nr VII/84/03
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie zmiany Statutu Miasta Chojnice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
W § 100 Statutu Miasta Chojnice wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
 skrela siê ust. 5,
 dotychczasowy ust. 6 otrzymuje numeracjê 5.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Chojnice.
§3
Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia publikacji.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
M. Janowski

1697
UCHWA£A Nr X/48/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 29 maja 2003 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§3

Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do
wyznaczania dodatkowych miejsc do prowadzenia sezonowego handlu obwonego artyku³ami ogrodniczymi i sadowniczym.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Majewski
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr X/48/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 29 maja 2003 r.
REGULAMIN
TARGOWISKA MIEJSKIEGO W SZTUMIE
§1
1. Targowisko miejskie w Sztumie obejmuje teren dzia³ek nr 493 i 544/11 po³o¿onych w Sztumie przy ul. Mickiewicza zgodnie z za³¹czon¹ map¹.
2. Targowisko miejskie w Sztumie przy ul. Mickiewicza
16 czynne jest od poniedzia³ku do soboty w godzinach
od godz. 6.00 do godz. 18.00.
3. W niedzielê oraz dni wolne od pracy w godzinach innych ni¿ okrelone w ust. 1 targowisko mo¿e byæ czynne na wniosek handlowców.
4. Administratorem targowiska miejskiego jest Zak³ad
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sztumie ul.
Baczyñskiego 3.
5. Zasady organizacyjne i porz¹dkowe w hali targowej i na
terenie targowiska ustala administrator targowiska.
§2

Na podstawie art. 41 ust. 1 w zwi¹zku z art. 7 ust. 1
pkt 11 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Sztumie uchwala, co
nastêpuje:

Na targowisku oraz w miejscach wyznaczonych do
handlowania mog¹ byæ sprzedawane wszystkie towary,
z wyj¹tkiem:
1) nafty, benzyny spirytusu ska¿onego, trucizn i rodków leczniczych,
2) napojów alkoholowych,
3) innych artyku³ów, których sprzeda¿ jest zabroniona
na podstawie odrêbnych przepisów.

§1

§3

Ustala siê regulamin targowiska miejskiego w brzmieniu, jak w za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y.

Zabrania siê prowadzenia na targowisku sprzeda¿y
towarów w drodze publicznych losowañ, przetargów
i prowadzenia gier hazardowych.

w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego
w Sztumie

§2
Traci moc uchwa³a Nr XL/231/93 Rady Miasta i Gminy
Sztum z dnia 24 marca 1993 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Sztumie oraz uchwa³a
Nr XXXVI/200/92 Rady Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 listopada 1992 r. w sprawie ustalenia lokalizacji centrum
handlowo-us³ugowego i targowiska miejskiego w Sztumie.

§4
1. Osoby prowadz¹ce handel na targowisku s¹ zobowi¹zane do przestrzegania regulaminu targowiska, przepisów przeciwpo¿arowych oraz posiadania wymaganych przepisami prawa koncesji i zezwoleñ w miejscu
sprzeda¿y.
2. Miejsca sprzeda¿y, z wy³¹czeniem obiektów sta³ych,
wyznacza administrator targowiska.
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3. Sprzeda¿ nie mo¿e byæ prowadzona na jezdniach,
chodnikach i przejciach przeznaczonych do ruchu lub
w sposób ograniczaj¹cy ruch pieszy i ko³owy.
4. W przypadku braku miejsc handlowych administrator
informuje o tym zainteresowanych.

i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733) Rada Miejska
w Sztumie uchwala, co nastêpuje:

§5

Rozdzia³ I
Przepisy ogólne

Osoby prowadz¹ce handel na targowisku zobowi¹zane s¹ uwidoczniæ ceny na towarach wystawionych do
sprzeda¿y w sposób nie budz¹cy w¹tpliwoci.
§6
Narzêdzia pomiarowe u¿ywane na targowisku musz¹
mieæ wa¿n¹ legalizacjê oraz powinny byæ u¿ywane w taki
sposób, aby kupuj¹cy mieli mo¿liwoæ stwierdzenia prawid³owoci i rzetelnoci wa¿enia lub mierzenia.
§7
1. Od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej dokonuj¹cych sprzeda¿y na targowisku pobiera siê dzienn¹ op³atê targow¹ za porednictwem inkasenta, który
wydaje pokwitowanie na imiennych blankietach Urzêdu Miasta i Gminy w Sztumie.
2. Dowód op³aty targowej handluj¹cy zobowi¹zany jest
posiadaæ przez ca³y czas prowadzenia handlu i okazywaæ na ¿¹danie uprawnionych organów kontrolnych.
§8
Osoby okrelone w § 7 zobowi¹zane s¹ do przestrzegania porz¹dku oraz zasad wspó³¿ycia spo³ecznego.
§9
1. Administratora targowiska zobowi¹zuje siê do:
a) zapewnienia czystoci i porz¹dku na targowisku,
b) wywieszenia na tablicy og³oszeñ na targowisku regulaminu targowiska oraz informacji o op³acie targowej,
c) dba³oci o w³aciw¹ organizacjê techniczn¹ obs³ugi
targowiska.
2. Upowa¿nionymi do prowadzenia kontroli przestrzegania niniejszego regulaminu s¹:
a) Stra¿ Miejska,
b) upowa¿nieni pracownicy Urzêdu Miasta i Gminy w
Sztumie,
c) administrator targowiska.
3. W zakresie prowadzonej sprzeda¿y kontrolê prowadz¹
powo³ane do tego s³u¿by i instytucje.
§ 10
Ka¿dy, kto narusza postanowienia niniejszego regulaminu, podlega karom okrelonym w prawie o wykroczeniach.

1698
UCHWA£A Nr X/49/2003
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 29 maja 2003 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w
sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy.
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 ze zm.) w zwi¹zku z art. 21 ust. 1 pkt 2

§1
Ilekroæ w uchwale niniejszej jest mowa o:
1) ustawie  rozumie siê przez to ustawê z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U.
Nr 71, poz. 733),
2) gminie  rozumie siê przez to miasto i gminê Sztum
3) wynajmuj¹cym  rozumie siê przez to Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sztumie
4) dochód miesiêczny  rozumie siê dochód okrelony
w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734)
§2
1. Uchwa³a ma zastosowanie do lokali stanowi¹cych w³asnoæ gminy.
2. Gmina gospodaruj¹c gminnym zasobem mieszkaniowym zaspokaja potrzeby mieszkaniowe osób (rodzin)
zamieszkuj¹cych na terenie gminy Sztum, które nie
posiadaj¹ tytu³u prawnego do innego lokalu lub nieruchomoci.
3. Dysponentem lokali mieszkalnych wchodz¹cych
w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy jest Burmistrz.
§3
Lokale mieszkalne stanowi¹ce mieszkaniowy zasób
gminy przeznaczone s¹ na wynajem:
1) na czas nieoznaczony,
2) na czas oznaczony w przypadku lokali socjalnych.
Rozdzia³ II
Zasady wynajmu lokali
mieszkalnych na czas nieoznaczony
§4
W pierwszej kolejnoci umowy najmu lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony zawierane bêd¹ z osobami:
1) które naby³y prawo do takiego lokalu z mocy ustawy,
2) którym wynajmuj¹cy zobowi¹zany jest dostarczyæ
lokal zamienny z uwagi na rodzaj koniecznej naprawy,
3) które przeprowadz¹ remont b¹d adaptacjê pomieszczeñ niemieszkalnych na koszt w³asny bez zwrotu
poniesionych nak³adów,
4) które przeka¿¹ wiêkszy dotychczas zajmowany lokal do dyspozycji gminy w celu otrzymania lokalu o
mniejszej powierzchni,
5) najemcom na zasadzie wymiany, których trwa³e kalectwo uzasadnia zawarcie umowy najmu na lokal o
lepszym standarcie lub po³o¿eniu,
6) opuci³y dom dziecka w zwi¹zku z uzyskaniem pe³noletnoci, a zamieszkiwa³y poprzednio na terenie
gminy,
7) które znajduj¹ siê w z³ych warunkach mieszkaniowych i trudnej sytuacji materialnej.
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1. Przez osoby znajduj¹ce siê w z³ych warunkach mieszkaniowych rozumie siê zamieszkiwanie w lokalach, w
których na cz³onka gospodarstwa domowego przypada:
 dla osoby samotnej mniej ni¿ 10 m2 powierzchni pokoi,
 dla rodzin mniej ni¿ 5 m2 powierzchni pokoi.
Warunki mieszkaniowe oceniane s¹ na podstawie sta³ego miejsca zameldowania.
2. Przez osoby znajduj¹ce siê w trudnej sytuacji materialnej rozumie siê:
 osoby samotne, których redni dochód miesiêczny
w okresie 6-ciu miesiêcy poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia wniosku o przyznanie lokalu mieszkalnego nie
przekracza 150% najni¿szej emerytury,
 rodziny których redni dochód miesiêczny na jednego cz³onka gospodarstwa domowego w okresie
6-ciu miesiêcy poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia wniosku o przyznanie lokalu mieszkalnego nie przekracza 100% najni¿szej emerytury.
3. Dochód miesiêczny ustala siê wed³ug stanu w okresie
kwalifikowania wnioskodawcy do przyznania lokalu
i daty zawarcia umowy w odniesieniu do wysokoci
najni¿szej emerytury.
4. Wnioskodawca we wniosku o przyznanie lokalu mieszkalnego podaje rodzaje i wysokoæ dochodu cz³onków
gospodarstwa domowego zg³oszonych do wspólnego zamieszkiwania.
5. Osoby pozostaj¹ce w separacji orzeczonej przez s¹d,
w przypadku ubiegania siê o wynajem lokalu mieszkalnego traktowane s¹ na równi z osobami pozostaj¹cymi w zwi¹zku ma³¿eñskim.
§6
1. Osoby o których mowa w § 4 pkt 3 musz¹ spe³niaæ
³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
1) zamieszkiwaæ w lokalu w którym na cz³onka gospodarstwa domowego przypada mniej ni¿ 10 m2 powierzchni pokoi lub w lokalu nie spe³niaj¹cym wymogów pomieszczeñ przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi,
2) redni dochód miesiêczny w okresie 6 miesiêcy
poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia wniosku nie przekracza 300% najni¿szej emerytury w gospodarstwie
jednoosobowym i 200% w gospodarstwie wieloosobowym.,
3) nie mog¹ zalegaæ z czynszem i op³atami za dotychczas zajmowane mieszkanie.
2. Osoby zakwalifikowane przez Spo³eczn¹ Komisjê
Mieszkaniow¹ do wykonania remontu lub adaptacji
podpisz¹ umowê z wynajmuj¹cym, która okreli m.in.
zakres prac oraz termin ich zakoñczenia.
3. Wydanie skierowania i zawarcie umowy najmu mieszkania nast¹pi po stwierdzeniu przez wynajmuj¹cego
wykonania warunków umowy.
Rozdzia³ III
Zasady wynajmowania lokali socjalnych
§7
1. Wynajmuj¹cy wyznacza z mieszkaniowego zasobu
gminy lokale o obni¿onej wartoci u¿ytkowej, w szczególnoci z gorszym wyposa¿eniem technicznym, któ-
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re po opró¿nieniu bêd¹ oddawane w najem jako lokale socjalne oraz za³o¿y ich ewidencjê.
2. Okres na jaki ma byæ zawarta umowa najmu okrela
Burmistrz. Okres ten nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ 5 lat.
Umowê tê mo¿na przed³u¿yæ na nastêpne okresy, je¿eli najemca nadal znajduje siê w sytuacji uzasadniaj¹cej zawarcie umowy i nie posiada zaleg³oci.
§8
Pierwszeñstwo do otrzymania lokalu socjalnego maj¹
osoby:
1) uprawnione do jego otrzymania na podstawie wyroku s¹dowego,
2) znajduj¹ce siê w niedostatku i z³ych warunkach
mieszkaniowych,
3) bezdomne,
4) które utraci³y mieszkanie wskutek klêski ¿ywio³owej,
katastrofy lub po¿aru,
5) opuci³y dobrowolnie lokal o wy¿szym standarcie
w zamian za umorzenie zad³u¿enia za dotychczas
zajmowany lokal mieszkalny.
§9
1. Przez osoby znajduj¹ce siê w niedostatku rozumie siê:
 osoby samotne których redni dochód miesiêczny
w okresie 6 miesiêcy poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia wniosku o przyznanie lokalu socjalnego nie przekracza 75% najni¿szej emerytury,
 rodziny których redni dochód miesiêczny w okresie 6 miesiêcy poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia wniosku o przyznanie lokalu socjalnego nie przekracza
50% najni¿szej emerytury.
2. Dochód miesiêczny ustala siê wed³ug stanu w okresie
kwalifikowania wnioskodawcy do przyznania lokalu
i daty zawarcia umowy w odniesieniu do wysokoci
najni¿szej emerytury.
3. Wnioskodawca we wniosku o przyznanie lokalu socjalnego podaje rodzaje i wysokoæ dochodu cz³onków
gospodarstwa domowego zg³oszonych do wspólnego zamieszkiwania.
4. Osoby pozostaj¹ce w separacji orzeczonej przez s¹d,
w przypadku ubiegania siê o wynajem lokalu mieszkalnego traktowane s¹ na równi z osobami pozostaj¹cymi w zwi¹zku ma³¿eñskim.
Rozdzia³ IV
Zasady zamiany lokali
§ 10
1. Mog¹ byæ dokonywane zamiany lokali nale¿¹cych do
mieszkaniowego zasobu gminy, na lokale pozostaj¹ce
w innych zasobach  je¿eli strony zainteresowane zamian¹ posiadaj¹ tytu³ prawny do zajmowanych lokali,
a nadto udokumentowan¹ zgodê dysponentów tych
lokali na zamianê.
2. Zgodê na zamianê w odniesieniu do lokalu wchodz¹cego w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy wydaje
Burmistrz.
3. Odmowa udzielenia zgody na dokonanie zamiany mo¿e
nast¹piæ jedynie z wa¿nych wzglêdów. W szczególnoci odmawia siê zezwolenia na dokonanie zamiany je¿eli:
1) w nastêpstwie dokonania zamiany przypada³oby
mniej ni¿ 5 m2 powierzchni ogólnej pokoi na jedn¹
osobê,
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2) najemca lub jego ma³¿onek posiada tytu³ prawny do
zajmowania wiêcej ni¿ jednego lokalu mieszkalnego,
3) najemca lokalu wchodz¹cego w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy zalega z op³at¹ nale¿noci z tytu³u
czynszu i innych op³at zwi¹zanych z zajmowanym lokalem,
4) najemcy zajmuj¹cemu lokal za zap³at¹ czynszu wolnego.
Rozdzia³ V
Zasady postêpowania w stosunku do osób,
które pozosta³y w lokalu opuszczonym
przez najemcê lub po mierci najemcy
§ 11
1. Osobom, które pozosta³y w lokalu opuszczonym przez
najemcê lub w lokalu, w którego najem nie wst¹pi³y
po mierci najemcy, przys³uguje prawo z³o¿enia wniosku o zawarcie umowy najmu.
2. Tytu³ do takiego lokalu mo¿e zostaæ przyznany w uzasadnionych przypadkach na rzecz osób spe³niaj¹cych
³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
1) osoba pozostaj¹ca w lokalu ani jej wspó³ma³¿onek
nie posiada tytu³u prawnego do innego lokalu,
2) osoba ta zamieszkiwa³a z najemc¹ i prowadzi³a z nim
wspólne gospodarstwo domowe przez okres co
najmniej 5 ostatnich lat,
3) osoba ta spe³nia kryteria dochodowe okrelone w
§ 6 ust. 1 pkt 2.
Rozdzia³ VI
Inne zasady
gospodarowania zasobem mieszkaniowym
§ 12
Lokale mieszkalne o powierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹cej 80 m2 mog¹ byæ oddawane w najem rodzinom
wielodzietnym lub za zap³at¹ czynszu wolnego.
§ 13
Umowy najmu na ten sam lokal mog¹ byæ zawierane z
osobami, które po okresie wypowiedzenia do czasu wykonania wyroku eksmisji uregulowa³y zaleg³oci czynszowe i pozosta³e op³aty.
§ 14
1. Osoba ubiegaj¹ca siê o zawarcie umowy najmu jest
zobowi¹zana do z³o¿enia wniosku, którego wzór okrela Burmistrz.
2. Nie podlegaj¹ rozpatrzeniu wnioski osób:
 które zby³y lub zda³y dobrowolnie lokal lub budynek mieszkalny,
 które dokona³y dobrowolnej zamiany mieszkania na
lokal o mniejszej strukturze.
3. Urz¹d Miasta i Gminy rejestruje z³o¿one wnioski osób
wed³ug kolejnoci wp³ywu, nadaj¹c wnioskowi numer
i umieszczaj¹c dane niezbêdne w rejestrze.
§ 15
1. Wnioski osób o których mowa w § 4 pkt 6 i 7 oraz w § 8
pkt 2 spe³niaj¹cych wymogi okrelone niniejsz¹ uchwa³¹ opiniuje 5-osobowa Spo³eczna Komisja Mieszkaniowa powo³ana przez Burmistrza Miasta i Gminy.

2. Do zadañ Komisji nale¿y:
1) sprawdzenie w miejscu zamieszkania warunków
mieszkaniowych i danych zawartych we wniosku
o przydzia³ mieszkania,
2) sporz¹dzanie projektu listy przydzia³u mieszkañ
3) opiniowanie uwag i zastrze¿eñ zg³oszonych do projektu listy przydzia³ów mieszkañ
3. Kolejnoæ umieszczenia na licie przydzia³u mieszkañ
Komisja ustala bior¹c pod uwagê warunki mieszkaniowe, zdrowotne, rodzinne,okres oczekiwania i inne.
§ 16
Projekt listy przydzia³u mieszkañ zatwierdza Burmistrz
i podaje do publicznej wiadomoci przez wywieszenie na
tablicy og³oszeñ przez okres 14  stu dni. W okresie tym
osoby zainteresowane maj¹ prawo wniesienia uwag i zastrze¿eñ,które rozpatruje Burmistrz po zasiêgniêciu opinii Komisji. Po rozpatrzeniu uwag i zastrze¿eñ Burmistrz
sporz¹dza i podaje do publicznej wiadomoci listê przydzia³u mieszkañ.
§ 17
Projekt listy na kolejny okres mo¿e byæ sporz¹dzony
po realizacji obowi¹zuj¹cej listy.
§ 18
1. Wskazania osób z którymi ma byæ zawarta umowa najmu lokalu mieszkalnego dokonuje Burmistrz.
2. Osoba wskazana ma obowi¹zek jego przyjêcia i zamieszkania w nim nie póniej ni¿ w ci¹gu jednego miesi¹ca od dnia podpisania umowy.
3. Niedotrzymanie terminu wymienionego w ust. 2 spowoduje wyganiêcie umowy i przyznanie prawa do
lokalu innej osobie.
4. W przypadku dwukrotnej odmowy przyjêcia proponowanego mieszkania osoba podlega skreleniu z listy.
5. Osoba umieszczona na licie do wynajmu lokalu socjalnego, w przypadku braku takiego lokalu mo¿e otrzymaæ wskazanie do lokalu za zap³at¹ czynszu obowi¹zuj¹cego w zasobie mieszkaniowym gminy  z wy³¹czeniem lokali o pe³nym standarcie.
6. Kolejnoæ wskazania osoby bezdomnej opiniuje Kierownik Miejsko-Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej.
§ 19
W przypadkach szczególnie uzasadnionych Burmistrz
mo¿e odst¹piæ od uregulowañ zawartych w niniejszej
uchwale i wskazaæ osobê do zawarcia umowy najmu po
uzyskaniu pozytywnej opinii Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej.
§ 20
Traci moc Uchwa³a Nr VIII/66/99 Rady Miasta i Gminy
Sztum z dnia 22 marca 1999 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz ustalenia kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny byæ zawierane w pierwszej kolejnoci.
§ 21
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr X/50/2003
Rady Miejskiej Sztum
z dnia 29 maja 2003 r.

§ 22
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14-tu dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

Wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Sztum
na lata 2003  2007

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Sztumie
J. Majewski

1699

Wstêp

UCHWA£A Nr X/50/2003
Rady Miejskiej Sztum
z dnia 29 maja 2003 r.

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o zmianie
Kodeksu cywilnego na³o¿y³a na gminy obowi¹zek opracowania wieloletnich programów gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy. Program ten ma obejmowaæ swoim zakresem zagadnienia dotycz¹ce komunalnej substancji mieszkaniowej, utrzymania poprawnego stanu technicznego ju¿ istniej¹cych budynków, form
i zasad zarz¹dzania zasobami gminnymi, polityki czynszowej, sprzeda¿y mieszkañ. Na bazie dotychczasowych
dowiadczeñ, a tak¿e aktualnej sytuacji finansowej Pañstwa oraz Gminy nale¿y przypuszczaæ, ¿e zarówno bud¿et Pañstwa jak i bud¿et Gminy oraz bud¿ety poszczególnych gospodarstw domowych nie bêd¹ w stanie w
perspektywie kilku najbli¿szych lat spowodowaæ znacz¹cej poprawy sytuacji mieszkaniowej wspólnoty samorz¹dowej nasze gminy.
Za³o¿eniem niniejszego programu jest wyznaczenie kierunków, w jakich ma zmierzaæ polityka Gminy Sztum w
zakresie gospodarowania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi. Stopieñ realizacji wyznaczonych celów niestety w du¿ym stopniu jest niezale¿ny od gminy. Obecnie
Rz¹d opracowuje wiele zmian w ustawach reguluj¹cych
sprawy mieszkaniowe, ale program ten zosta³ opracowany w oparciu o aktualny stan stan prawny.

w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Sztum w latach 2003-2007.
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. 1591ze zm.) w zwi¹zku z art. 21 ust. 1 pkt 1
i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733) Rada Miejska w
Sztumie uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sztum na lata 2003  2007 stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Majewski

Rozdzia³ I
Aktualna charakterystyka zasobu mieszkaniowego gminy
Stan na dzieñ 31 marca 2003 r.
W sk³ad zasobu gminy wchodz¹ lokale mieszkalne, socjalne, u¿ytkowe w budynkach komunalnych i lokale stanowi¹ce w³asnoæ Gminy w budynkach Wspólnot

Wyszczególnienie wg
rodzaju budynków
Miasto : mieszkalne
u¿ytkowe
wspólnotowe
Wie : mieszkalne
u¿ytkowe
wspólnotowe
RAZEM
OGÓ£EM

iloæ
budynków
50
4
- 62
50
2
- 9
106
- 71
177

* nie ujêto budynków przychodni w Sztumie i Czerninie

iloæ lokali
mieszkalnych
226
- 356
132
- 11
358 367
725

iloæ lokali
u¿ytkowych
42
15
- 10
5
2
64 10
74

Razem
lokali
268
15
366
137
2
11
422 377
799
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W ogólnej liczbie gminnych lokali, w 12 budynkach gminnych jest 22 lokali socjalnych, w których umowa najmu jest
zawarta na czas okrelony.

Powierzchnia lokali
gminnych
m2
mieszkalne : miasto
: wie
razem
u¿ytkowe : miasto
: wie
razem
OGÓ£EM

w budynkach
wspólnot
15526
611
16137
762

w budynkach
gminnych
10533
6647
17180
2225
573
2798
19978

762
16899

razem
26059
7258
33317
2987
573
3560
36877

udzia³
pow. %
70
20
90
8
2
10
100

* nie ujêto budynków przychodni w Sztumie i Czerninie
Lokale komunalne znajduj¹ siê w wiêkszoci w budynkach starych (najnowsze budynki wybudowano w latach: Nowowiejskiego 18 i 18a  1993, Koniecpolskiego 13  1989, Nowowiejskiego 20 i Lipowa 7  1985).
Zestawienie nieruchomoci w zale¿noci od roku budowy, w których znajduj¹ siê lokale komunalne, przedstawia
poni¿sza tabela i wykres:
Iloæ budynków
89
47
24
20
5
185

Rok budowy
do 1920
1921 - 1945
1946 – 1960
1961 – 1980
po 1980
razem

1961  1980
11%

Udzia³ %
48,1
25,4
13,0
10,8
2,7
100,0

po 1980
3%

1946  1960
13%
do 1920
48%

1921 - 1945
25%

Poni¿sze zestawienie ukazuje poszczególne koszty utrzymania zasobów gminy
lata
rodzaj kosztów
Zarz¹d
Eksploatacja
Remonty
Zaliczki dla wspólnot
Razem

2001
z³
361014
259951
351381
138560
1110906

%
32
23
32
13
100

z³/m2
0,49
0,58
0,79
0,75
2,48

2002
z³
363565
247721
468156
139763
1219205

%
30
20
38
12
100

z³/m2
0,48
0,56
1,05
0,74
2,74
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ród³a finansowania powy¿szych kosztów w tych latach by³y nastêpuj¹ce:
lata
wp³ywy z :
Czynszu lok.
mieszkalne
lok. u¿ytkowe
razem

2001

2002
z³

%

z³/m2

1,56

678834

56

1,69

21

6,60

252200

20

7,17

908531

82

2,03

985334

81

2,22

134389

13

0,44

141410

12

0,46

61129

5

0,02

82720

7

0,06

£¹cznie

1051253

95

2,35

1155164

95

2,60

Dotacja

59654

5

0,13

64041

5

0,14

1110906

100

2,48

1219205

100

2,74

Zarz¹du
wspólnotami
Inne

OGÓ£EM

z³

%

z³/m

626396

56

229339

2

Aktualnie minimalna stawka czynszu za lokal mieszkalny to 1,07 z³/m2, maksymalna  2,10 z³/m2, za bazowa  1.49 z³/
m2. Czynniki podwy¿szaj¹ce stawkê bazow¹ to: C.O  14%, gaz przewodowy  13%, ³azienka  14%, czynniki obni¿aj¹ce stawkê bazow¹ to: brak WC  14%, brak inst. wodoci¹gowej  7%,brak instalacji kanalizacyjnej  7%,
Zmiany stawek czynszu w poprzednich latach kszta³towa³y siê nastêpuj¹co:

Lata

czynsz min.
z³/m2

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

0,51
0,59
0,67
0,78
0,89
1,07
1,07

czynsz
bazowy
z³/m2
0,71
0,82
0,94
1,08
1,24
1,49
1,49

czynsz maks.
z³/m2
1,00
1,16
1,32
1,52
1,75
2,10
2,10

wzrost
do porzed.
lat %
15
15
15
15
15
20
0

Ilustruje zmiany stawek czynszów w latach 1996  2002 poni¿szy wykres
Czysz bazowy

z³/m2

1.6

1.49

1.4

1.24

1.2

1.08
0.94

1
0.8

1.49

0.82
0.71

0.6
0.4
0.2
0

lata

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Wp³ywy z czynszu najmu lokali mieszkalnych i u¿ytkowych powinny pokrywaæ pe³ne koszty utrzymania nieruchomoci, a w roku 2002 wystarczy³y na pokrycie 81% tych kosztów, ale przy znacznie ograniczonej realizacji koniecznych
prac remontowych. W zwi¹zku z tym nale¿y d¹¿yæ do zwiêkszenia wp³ywów z czynszu w ustawowo dopuszczalny
sposób, aby mieæ mo¿liwoæ utrzymania i modernizacji zasobów mieszkaniowych gminy.
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Rozdzia³ II
Planowana sprzeda¿ lokali w kolejnych latach

Dynamikê iloci zbywanych lokali przedstawia zestawienie:
Rok zbycia
lokalu
do 1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
razem

Iloæ lokali
94
52
40
47
67
24
26
11
8
5
375

%
sprzedanych
25
14
11
13
18
6
7
3
2
1
100

% ogó³u
8,4
4,6
3,6
4,3
6,0
2,1
2,3
1,0
0,7
0,4
33,5

94

67
52

47
40
24

26
11

lata

do 1993

1994

1995

1996

1997

Jak widaæ z powy¿szego zestawienia najwiêksza sprzeda¿ mieszkañ wystêpowa³a w latach wzrostu gospodarczego i ma tendencjê malej¹c¹.
Rada Miejska poprzedniej kadencji zauwa¿aj¹c spadek
sprzeda¿y, zmieni³a zasady zbywania mieszkañ komunalnych. Obecnie obowi¹zuj¹ca Uchwa³a Nr XLI/327/2002
Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 2 marca 2002 r. w sprawie zasad sprzeda¿y budynków i lokali mieszkalnych stanowi¹cych mieszkaniowy zasób Miasta i Gminy Sztum,
przyznaje ulgi najemcom w wysokoci 50% w przypadku
kupna na raty lub 70% w przypadku kupna za gotówkê.
Wprowadzone ulgi dotycz¹ zarówno wartoci mieszkania jak i gruntu.
Zmiany zasad na bardziej korzystne dla najemców
spowodowa³y wiêksze zainteresowanie kupnem mieszkania. Jednak g³ównym czynnikiem maj¹cym wp³yw na
iloæ sprzeda¿y mieszkañ jest poprawa sytuacji ekonomicznej najemców.
Dlatego proponuje siê utrzymanie dotychczasowych zasad sprzeda¿y mieszkañ.
Na podstawie powy¿szej analizy zak³ada siê, ¿e rednia sprzeda¿ lokali mieszkalnych w latach 2003  2007
bêdzie kszta³towa³a siê na poziomie 10 lokali rocznie. Poza
lokalami mieszkalnymi gmina jest w³acicielem lokali u¿ytkowych.
Wp³ywy z czynszów z tych lokali stanowi¹ znaczn¹ pozycjê w rodkach przeznaczonych na utrzymanie zasobu

1998

1999

2000

8

2001

5

2002

mieszkaniowego, jednak nale¿y braæ równie¿ pod uwagê
oczekiwania najemców tych lokali. Fakt, i¿ s¹ tylko najemcami ogranicza ich decyzje remontowe, co w rezultacie wp³ywa niekorzystnie na wizerunek miasta. Wobec
powy¿szego dopuszcza siê sprzeda¿ lokali u¿ytkowych.
Rozdzia³ III
Zasady polityki czynszowej, ród³a finansowania,
wysokoæ wydatków, plan remontów
zasobu mieszkaniowego gminy
Ustawodawca ograniczy³ mo¿liwoæ dowolnego podnoszenia stawki czynszu, który w lokalach mieszkalnych
nie mo¿e przekroczyæ 3% wartoci odtworzeniowej 1 m2
(aktualnie wskanik ten wynosi 1970,07 z³  a stawka dla
gminy Sztum wynosi³aby 4,92 z³/m2).
W lokalach wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy, stawkê bazow¹ czynszu za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokali mieszkalnych ustala siê przyjmuj¹c nastêpuj¹ce czynniki podwy¿szaj¹ce i obni¿aj¹ce ich wartoæ u¿ytkow¹:
a) czynniki podwy¿szaj¹ce stawkê bazow¹ to: C.O 
14%, gaz przewodowy  13%, ³azienka  14%,
b) czynniki obni¿aj¹ce stawkê bazow¹ to: brak WC
w budynku  14%, WC wspólne lub poza mieszkaniem  7%, brak inst. wodoci¹gowej  7%,brak inst.
kanalizacyjnej  7%, lepa kuchnia, suterena  5%,
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barak  14%, budynek do rozbiórki  15%), budynek
poza miastem  5%.
£¹cznie zni¿ka stawki czynszu nie mo¿e przekraczaæ
50% stawki bazowej.
Stawka czynszu w lokalach socjalnych wynosiæ bêdzie
50% stawki minimalnej, w rezultacie 25% stawki bazowej czynszu.
Definicje czynników podwy¿szaj¹cych
i obni¿aj¹cych stawkê bazow¹ czynszu:
1. Przez lokal wyposa¿ony w centralne ogrzewanie nale¿y rozumieæ lokal ogrzewany energi¹ ciepln¹ dostarczan¹ z ciep³owni lub kot³owni lokalnej.
2. Przez lokal wyposa¿ony w gaz przewodowy nale¿y
rozumieæ lokal wyposa¿ony w instalacjê gazu przewodowego.
3. Przez ³azienkê nale¿y rozumieæ wydzielone w lokalu
pomieszczenie posiadaj¹ce sta³e instalacje: wodoci¹gowo  kanalizacyjne, ciep³ej wody dostarczanej centralnie b¹d z urz¹dzeñ zainstalowanych w lokalu oraz
urz¹dzenia ³azienkowe (wannê, brodzik lub kabinê natryskow¹).
4. Przez w.c. nale¿y rozumieæ doprowadzon¹ do ³azienki lub wydzielonego pomieszczenia instalacjê wodoci¹gowo  kanalizacyjn¹ z pod³¹czon¹ muszl¹ sedesow¹ i sp³uczk¹; wydzielone pomieszczenie mo¿e byæ
po³o¿one poza lokalem (ale w budynku).
5. Przez urz¹dzenia wodoci¹gowo  kanalizacyjne nale¿y rozumieæ przynajmniej jedno ujêcie wody oraz odp³yw wewn¹trz lokalu.
6. Suterena rozumie siê przez to czêæ budynku zawieraj¹ca lokale, w których w poziom pod³ogi w czêci
lub ca³oci znajduje siê poni¿ej terenu, lecz przynajmniej od strony jednej ciany z oknami poziom pod³ogi znajduje siê na g³êbokoci nie wiêkszej ni¿ 0,90 m
w stosunku do przyleg³ego terenu.
7. Przez lokal do rozbiórki nale¿y rozumieæ lokal, który
ze wzglêdu na stan techniczny lub z innych powodów zosta³ przeznaczony do rozbiórki.
8. Przez lokal po³o¿ony na terenie wsi nale¿y rozumieæ
lokal po³o¿ony poza granicami administracyjnymi
miasta Sztum.
9. Przez lokal ze wspólnym WC nale¿y rozumieæ WC u¿ytkowane przez najemców co najmniej dwóch lokali.
10. Przez lep¹ kuchniê nale¿y rozumieæ wydzielon¹ ciankami czêæ lokalu mieszkalnego, bez bezporedniego owietlenia zewnêtrznego przeznaczonego na
kuchniê.
11. Przez barak nale¿y rozumieæ wielorodzinny budynek
mieszkalny, niepodpiwniczony, parterowy ze stropodachem o konstrukcji drewnianej, wczeniej przeznaczony na inne cele ni¿ mieszkaniowe.
Przewidywane potrzeby remontowe
w latach 2003  2007
Rok 2003:
 bie¿¹ce naprawy, konserwacje, usuwanie awarii
220
 bie¿¹ce remonty dachów i pieców
120
 wymiana stolarki okiennej
10
 wykonanie wc:
Jagie³³y 39, Baczyñskiego 6, Sienkiewicza 5
13

000
000
000
000

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 remont elewacji Mickiewicza 22 i 33
33
 zabezpieczenie cian klatki chodowej Górki 4 i 6
8
 modernizacja instalacji c.o Mickiewicza 24 i 33
12
 modernizacja instalacji kanaliz. Gociszewo 74 1
 malowanie klatki schodowej:
Sienkiewicza 5, S³owackiego 2
11
 remont mieszkañ komunalnych:
Osiñskiego 6/1, Galla Anonima 8/3, Piek³o 21
6
 izolacja cian piwnic Kochanowskiego 8
4
RAZEM

000
000
000
000
000
000
000

438 000 z³

Opracowanie szczegó³owego harmonogramu prac remontowych na lata 2004  2007 nie jest zasadne ani celowe z uwagi na fakt, ¿e koniecznoæ wykonania niektórych remontów czy prac modernizacyjnych wynika ze
zdarzeñ losowych, wyranego pogorszenia stanu technicznego budynku czy zg³oszonej potrzeby mieszkañców.
Ponadto prowadzenie prac remontowych jest przecie¿
uzale¿nione od posiadanych rodków finansowych na ich
realizacjê. Tymczasem nie jest mo¿liwe precyzyjne zaplanowanie wysokoci realnych wp³ywów z czynszów i zarz¹dzania wspólnotami oraz stanu bud¿etu gminy na kolejne cztery lata, wiêc przyjmowanie d³ugoterminowych
planów w tym zakresie nie jest uzasadnione, poniewa¿
nie gwarantuje ich realizacji. G³ówne zadania w zakresie
remontów wynikaj¹ce z przeprowadzonej analizy potrzeb
na dalsze lata s¹ nastêpuj¹ce:
Rodzaj prac

 remonty dachów i wymiany pokrycia
 docieplenie cian i remonty
elewacji budynków
 wymiana stolarki okiennej
 remonty klatek schodowych
 modernizacja i wymiana
instalacji wewnêtrznych
 doprowadzenie mediów
(wod-kan. gaz, c.o)
 budowa szamb
i oczyszczalni przydomowych
razem

iloæ
budyn.

wartoæ
ty.z³

63

440

36
60
35

1 300
900
180

28

200

21

210

8

100
3 330

Co 12 miesiêcy od dnia 01.07.2003 w lokalach mieszkalnych bêdzie dokonana regulacja czynszu wg poni¿szej
tabeli.
ród³a finansowania i przewidywane koszty oparto na
nastêpuj¹cych za³o¿eniach: sprzeda¿ lokali mieszkalnych
rocznie 1%, sprzeda¿ lokali u¿ytkowych 10-5%, spadek
przychodów za zarz¹dzanie wspólnotami o 1%, wzrost
kosztów zarz¹dzania o 1,5-3,0%, eksploatacji w granicach
3,5 -5%, wzrost kosztów zaliczek we wspólnotach o 2%.
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Stawkê bazow¹ czynszu zwiêksza siê zgodnie z poni¿sz¹ tabel¹

Lata

Czynsz min.
z³/m2

Czynsz bazowy
z³/m2

do 01.07.03
2003
2004
2005
2006
2007

1,07
0,93
1,11
1,28
1,40
1,50

1,49
1,86
2,23
2,56
2,81
3,0

Czynsz
maks.
z³/m2
2,10
2,62
3,14
3,61
3,97
4,23

Wzrost do
porzed.lat %
0
25
20
15
10
7

% wartoci
odtworzeniowej
1,28
1,60
1,91
2,20
2,42
2,58

Utrzymuje siê tempo wzrostu stawki bazowej z lat poprzednich

Wykres stawek czynszu bazowego

2,56

2,81

3

2,23
1,86
1,49

lata do 01.07.03

2003

2004

2005

2006

2007

ród³a finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2003-2007 i przewidywane nak³ady na utrzymanie zasobu.
Podstawowym ród³em utrzymania komunalnego zasobu mieszkaniowego bêdzie czynsz najmu lokali mieszkalnych (62-77%), lokali u¿ytkowych (11-19%) i wp³ywy z zarz¹dzania wspólnotami(9-12%), inne (4-5%).
Wp³ywy z czynszów pokryj¹ niezbêdne koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego, nie zapewni¹ jednak radykalnego wzrostu nak³adów remontowych. Maksymalna stawka czynszu bêdzie mniejsza ni¿ 2% wartoci odtworzeniowej, co spowoduje wg obecnie obowi¹zuj¹cych przepisów pomniejszenie dotacji do dodatków mieszkaniowych
o 15%.
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Przewidywane remonty w latach 2003  2007

Uzyskane rodki na remonty zapewni¹ wykonanie przewidywanych remontów na rok 2003 a przewidywane g³ównych zadania w zakresie remontów na dalsze lata wykonane zostan¹ za kwotê 1250 ty. z³, co stanowi 37% przewidywanych potrzeb.
Wykres stawki czynszu bazowego

3
2,5

3

2,81

2,56
2,23

2

1,49

1,5

1,86

1
0,5
0

lata

2003

2004

2005

2006

2007

Wykres przewidywanych rodków na remonty

wartoc w ty. z³
800
700
600
500

628
438

711

766

520

400
300
200
100
0

lata

2003

2004

2005

2006

2007
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Rozdzia³ IV
Obowi¹zki wynajmuj¹cego i najemcy
Wynajmuj¹cego obci¹¿aj¹ koszty:
 utrzymania w nale¿ytym stanie budynku oraz instalacji, pomieszczeñ i urz¹dzeñ s³u¿¹cych do wspólnego
u¿ytku mieszkañców,
 dokonywania napraw lokali, instalacji i wyposa¿enia
technicznego w zakresie nieobci¹¿aj¹cym najemcy, w
szczególnoci  napraw i wymiany wewnêtrznych instalacji wodoci¹gowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i gazowych (bez urz¹dzeñ odbiorczych), centralnego ogrzewania wraz z wymian¹ grzejników (z wy³¹czeniem zaworów),
 wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej, pod³óg, posadzek, wyk³adzin pod³ogowych oraz
tynków, jeli przyczyny uzasadniaj¹ce wymianê nie powsta³y z winy najemcy.
Najemcê lokalu obci¹¿aj¹ koszty nastêpuj¹cych prac:
 naprawa i konserwacja pod³óg, posadzek, wyk³adzin
pod³ogowych, p³ytek ceramicznych, szklanych i innych
w kuchni i pomieszczeniach sanitarnych,
 naprawa i konserwacja okien i drzwi, w tym  obustronne malowanie okien oraz malowanie drzwi wejciowych od strony wewnêtrznej,
 naprawa i konserwacja wbudowanych mebli, ³¹cznie
z ich wymian¹,
 naprawa i konserwacja pieców wêglowych, akumulacyjnych i c.o. trzonów kuchennych, kuchni i grzejników
wody przep³ywowej (gazowych, elektrycznych i wêglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis
klozetowych, umywalek i zlewozmywaków wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz z innych
urz¹dzeñ sanitarnych, w które lokal jest wyposa¿ony,
³¹cznie z ich wymian¹,
 naprawa i konserwacja osprzêtu i zabezpieczeñ instalacji elektrycznej z wy³¹czeniem wymiany instalacji,
 naprawa i konserwacja eta¿owego centralnego ogrzewania, a w przypadku, gdy nie zosta³o ono zainstalowane na koszt wynajmuj¹cego, tak¿e jego wymiana,
 naprawa, konserwacja i wymiana przewodów odp³ywowych urz¹dzeñ sanitarnych a¿ do pionów zbiorczych,
 konserwacja balkonów oraz pomieszczeñ gospodarczych, przynale¿nych do lokali, z naprawami i wymian¹ stolarki okiennej i drzwiowej w tych pomieszczeniach w³¹cznie,
 usuniêcie skutków szkód i zniszczeñ lokalu i budynku,
spowodowanych przez najemcê i cz³onków jego gospodarstwa domowego oraz odwiedzaj¹ce go osoby.
Rozdzia³ V
Zarz¹dzanie zasobem mieszkaniowym
gminy w latach 2003-2007
Gospodarka komunalna mo¿e byæ prowadzona przez
gminê w szczególnoci w formach:
zak³adu bud¿etowego lub spó³ek prawa handlowego.
Gmina mo¿e równie¿ powierzyæ wykonanie zadañ z zakresu gospodarki komunalnej osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nie posiadaj¹cym osobowoci prawnej w drodze umowy na
zasadach ogólnych, z zastosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych.
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Zasady zarz¹dzania lokalami i budynkami wchodz¹cymi w sk³ad zasobu gminy winny zapewniaæ:
 efektywne i sprawne dzia³anie podmiotu zarz¹dzaj¹cego,
 poprawê standardu zasobu,
 poprawê jakoci obs³ugi mieszkañców,
 ograniczenie wzrostu kosztów.
W celu uzyskania powy¿szych warunków, Rada postuluje;
Przekszta³ciæ ZGKiM  gospodarstwo pomocnicze w
zak³ad bud¿etowy.
Zakres zadañ wykonywanych przez ZGKiM powoduje
koniecznoæ zmiany formy organizacyjno  prawnej. Odpowiedni¹ form¹ bêdzie zak³ad bud¿etowy, który ma prawo wykonywaæ odp³atnie swoje zadania, bêdzie mia³
uprawnienia do dokonywania zakupów inwestycyjnych.
Zak³ad bud¿etowy mo¿e otrzymywaæ z bud¿etu dotacjê
przedmiotow¹. Gmina realizuj¹c swoje zadania przy pomocy zak³adu bud¿etowego nie musi stosowaæ ustawy o
zamówieniach publicznych.
Podejmowaæ inne dzia³ania maj¹ce na celu poprawê
wykorzystania zasobu mieszkaniowego i lepsze nim zarz¹dzanie a w szczególnoci:
1) w latach 2003  2007 gmina bêdzie sprzedawa³a lokale mieszkalne wy³¹cznie ich najemcom. Sprzeda¿
lokalu mieszkalnego w drodze przetargu jest mo¿liwa tylko w przypadku wolnego lokalu.
2) mieszkania w budynkach wspólnot mieszkaniowych
powinny byæ sprzedawane w pierwszej kolejnoci,
3) bêd¹ prowadzone dzia³ania prawne w celu odzyskania mieszkañ niezamieszka³ych,
4) bêd¹ prowadzone dzia³ania informacyjne s³u¿¹ce
dokonywaniu zamian mieszkañ tak, aby gospodarstwa domowe zajmowa³y lokale odpowiednie do
wielkoci rodziny i jej sytuacji materialnej,
5) przewiduje siê intensyfikacjê dzia³añ maj¹cych na
celu poprawê jakoci obs³ugi mieszkañców, zmniejszenie kosztów zarz¹dzania zasobem i poprawê efektywnoci i sprawnoci dzia³ania,
6) nie wyklucza siê, ¿e niektóre wspólnoty mieszkaniowe zechc¹ samodzielnie zarz¹dzaæ swoimi nieruchomociami lub powierzyæ zarz¹dzanie prywatnym
podmiotom. Decyzje wspólnot w tej sprawie s¹ autonomiczne,
7) nale¿y d¹¿yæ do tego aby wp³ywy z czynszów za lokale mieszkalne i u¿ytkowe zapewnia³y utrzymanie
zasobu mieszkaniowego gminy,
8) dla rodzin o niskich dochodach zabezpieczyæ pomoc
w postaci dodatków mieszkaniowych
9) podejmowaæ dzia³ania maj¹ce na celu pozyskanie
budynków do adaptacji na mieszkania.

1700
UCHWA£A Nr IX/69/2003
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 2 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Godziszewo  cz. dz. geod. 145/21 w gminie Skarszewy.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. Nr 15
z 1999 r., poz. 139, zmiany: Nr 41 poz. 412, Nr 111,
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poz. 1279,. z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157,
Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42 i Nr 14 poz. 124,
Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804
oraz z 2002 r. Nr 25,poz. 253 i Nr 113,poz. 984) oraz art. 18
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiany:Dz.U,. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113,poz. 984 i Nr 153, poz. 1271.) Rada Miejska w Skarszewach uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Godziszewo obejmuj¹cego
cz. dz. geod. 145/21 o pow. 1,125ha, stanowi¹cy zmianê do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Skarszewy uchwalonego
Uchwa³¹ Nr IX/39/89 Rady Narodowej Miasta i Gminy
Skarszewy z dnia 11 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz. Woj.
Gd. Nr 28, poz. 196 z dnia 29 listopada 1989 r., z pón.
zm.).
2. Granice terenu objêtego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedstawiono na za³¹czniku graficznym  Rysunku planu w skali 1:1000 (za³¹cznik nr 1 do niniejszej Uchwa³y).
§2
1. Ustalenia planu zawarte s¹ w czêci tekstowej i graficznej planu.
2. Ustalenia tekstowe dla terenów wydzielonych liniami
rozgraniczaj¹cymi przedstawiono w postaci kart dla
poszczególnych terenów  § 4 niniejszej Uchwa³y, zawieraj¹cych 8 grup ustaleñ:
 oznaczenie identyfikacyjne,
 funkcja terenu,
 zasady zagospodarowania terenu,
 zasady podzia³u na dzia³ki,
 zasady kszta³towania zabudowy,
 zasady obs³ugi komunikacyjnej,
 zasady obs³ugi infrastrukturalnej,
 warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego oraz krajobrazu.
3. W przypadku braku ustaleñ w jednej z grup numeracja
ustaleñ staje siê nieci¹g³a.
4. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu na Rysunku planuza³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y s¹:
 granica opracowania, obowi¹zywania ustaleñ planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 linie podzia³u wewnêtrznego- na dzia³ki,
 wymagany w urz¹dzeniu terenu pas zieleni izolacyjno-krajobrazowej,
 wymagany w urz¹dzeniu terenu szpaler drzew,
 zasada po³o¿enia kalenicy,
 oznaczenia literowe wydzielonych terenów, dla których w tekcie ustanowiono ustalenia szczegó³owe.
Pozosta³e oznaczenia graficzne maj¹ charakter informacyjny.
§3
1. Uchwala siê nastêpuj¹ce definicje pojêæ u¿ywanych w
tekcie ustaleñ planu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy  linie zabudowy

podstawowej bry³y budynku (dotyczy zabudowy mieszkaniowej, gospodarczej i gara¿y), których nie mo¿na
przekroczyæ; dopuszcza siê wysuniêcie przed liniê zabudowy maks. 1,5 m czêci budynku (do 20% szerokoci frontu), zw³aszcza schodów zewnêtrznych, zejæ
i zjazdów do piwnic i gara¿y,
2) powierzchnia przyrodniczo czynna  powierzchnia terenu niezabudowana i nieutwardzona, lecz aktywna
przyrodniczo, czyli pokryta warstw¹ gleby z rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹, zbiornikami lub ciekami wodnymi lub naturalnymi obiektami
przyrody nieo¿ywionej,
3) powierzchnia zabudowy  powierzchnia budynku po
obrysie zewnêtrznym w stosunku do powierzchni dzia³ki, wyra¿ona w [%],
4) wysokoæ zabudowy  wysokoæ budynku mierzona
od poziomu gruntu (rednia pod obrysem budynku)
do najwy¿szego elementu pokrycia budynku (w przypadku dachu p³askiego  górna p³aszczyzna stropodachu, w przypadku dachu stromego  najwy¿sza kalenica dachu).
Pojêcia u¿yte w znaczeniu powy¿szych definicji oznaczono w tekcie ustaleñ planu symbolem (*).
§4
Ustalenia tekstowe dla terenów wydzielonych liniami
rozgraniczaj¹cymi na za³¹czniku nr 1 do niniejszej Uchwa³y
  Rysunek planu  w skali 1:1000, s¹ nastêpuj¹ce:
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
MN
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej, przy czym za dom
jednorodzinny uwa¿a siê dom zawieraj¹cy nie wiêcej jak dwa lokale mieszkalne; dopuszcza sie sytuowanie towarzysz¹cej zabudowy gara¿owe oraz
gospodarczej z wy³¹czeniem obiektów przeznaczonych dla hodowli zwierz¹t
 funkcja dopuszczalna  obiekty in¿ynieryjnej obs³ugi terenu
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 nieprzekraczalne linie zabudowy* obowi¹zuj¹ce- jak
na rys. planu  za³. nr 1 do Uchwa³y- 6 m. od linii
rozgraniczaj¹cej drogê wewnêtrzn¹ KD.1 oraz KD.2
 maksymalna powierzchnia zabudowy* ka¿dej dzia³ki  30%
 minimalna powierzchnia przyrodniczo  czynna* ka¿dej dzia³ki  40%
 wzd³u¿ granicy z s¹siaduj¹cymi terenami rolnymi wymóg realizacji pasa wielopiêtrowej zieleni izolacyjno-krajobrazowej o szerokoci min. 3 m  jak na rysunku planu
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki budowlane wg zasad wskazanych na rysunku planu- za³¹cznik nr 1 do
uchwa³y
 dopuszcza siê inny podzia³ geodezyjny terenu, pod
warunkiem ¿e projekt geodezyjnego podzia³u terenu zostanie opracowany dla ca³ego terenu MN w
liniach rozgraniczaj¹cych terenu, a pow. wydzielonej dzia³ki nie bêdzie mniejsza ni¿ 1000 m2, podzia³
prostopadle do drogi dojazdowej oznaczonej symbolem KD.1, dojazdy od strony drogi wewnêtrznej
KD.1 lub KD.2
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5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 maksymalna wysokoæ zabudowy*  8,0 m, budynki maksymalnie 1,5 kondygnacji nadziemnych (parter i poddasze u¿ytkowe)
 dachy dwu lub wielospadowe, ustawione kalenic¹
g³ówna równolegle do drogi KD.1- jak na rysunku
planu, k¹t nachylenia po³aci dachowych 40-45o
 zespó³ zabudowy sytuowany na jednej wydzielonej
dzia³ce, winien tworzyæ zharmonizowany pod wzglêdem formy, kolorystyki i zastosowanych materia³ów
elewacyjnych i pokryciowych dachu zespó³
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazdy od strony drogi  oznaczonej na rys. planu
symbolem KD.2 lub wewnêtrznej drogi dojazdowejpieszo-jezdnej KD.1
 zapewniæ miejsca postojowe na w³asnej dzia³ce
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego, który nale¿y rozbudowaæ  niezbêdny nowy
odcinek sieci Æ 90 d³ugoci ok. 150mb
 odprowadzenie cieków sanitarnych  poprzez projektowany uk³ad kanalizacji sanitarnej wiejskiej, do
projektowanej oczyszczalni cieków we wsi Godziszewo i odprowadzeniem cieków oczyszczonych
do rzeki Styny; dopuszcza siê tymczasowe  do czasu realizacji projektowanego uk³adu kanalizacyjnego  gromadzenie cieków sanitarnych w szczelnych
zbiornikach bezodp³ywowych, spe³niaj¹cych wymogi ochrony rodowiska, pod warunkiem zapewnienia odbioru i wywozu cieków do dzia³aj¹cej oczyszczalni np. miejskiej w Skarszewach;
 wody opadowe nale¿y zagospodarowaæ na w³asnej
dzia³ce
 ogrzewanie indywidualne, z zastosowaniem paliw
niskoemisyjnych lub bezemisyjnych
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej i proj.
do rozbudowy sieci nn
 zaopatrzenie w gaz  z proj. sieci gazowej nc lub c
 gromadzenie odpadów sta³ych- w szczelnych pojemnikach, umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów, z wywozem w miejsce wskazane przez Urz¹d
Gminy
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 teren po³o¿ony w strefie obserwacji i nadzoru archeologicznego  wymagany nadzór archeologiczny w
przypadku prac ziemnych zwi¹zanych z budow¹ domów, zakres nadzoru do uzgodnienia z Muzeum Archeologicznym w Gdañsku, projektowane inwestycje wymagaj¹ opinii Muzeum Archeologicznego w
Gdañsku i uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków w Gdañsku
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
KD.1
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja  droga dojazdowa z zatoka do zawracania,
wewnêtrzna, ci¹g pieszo-jezdny
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych- minimum
10,0 m, jak na rysunku planu  za³. nr 1
 dopuszcza siê ruch rowerowy oraz parkowanie, dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych
sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu, parkingów
oraz zieleni towarzysz¹cej
 dopuszcza siê rozwi¹zanie bez wydzielonej jezdni
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1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
KD.2
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja  droga dojazdowa, publiczna
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  minimum
10 m, jak na rysunku planu  za³. nr 1
 dopuszcza siê ruch rowerowy; dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
 wymagany w urz¹dzeniu tereny szpaler drzew  jak
na rysunku planu  za³. nr 1 do uchwa³y
 teren dla obs³ugi komunikacyjnej terenów przyleg³ych oraz powi¹zañ z istniej¹cymi drogami gminnymi
§5
Ustala siê procentow¹ stawkê, o której mowa w art. 36
ust 3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci
nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania w wysokoci 10%.
§6
1. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Skarszewy
2. Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy Skarszewy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres
14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy
w Skarszewach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie
i wydania tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na
zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w rysunku obowi¹zuj¹cego planu ogólnego gminy Skarszewy granic obszaru objêtego ustaleniami niniejszego planu.
§7
W granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu
traci moc Miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Skarszewy uchwalony Uchwa³¹
Nr IX/39/89 Rady Narodowej Miasta i Gminy Skarszewy
z dnia 11 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 28,
poz. 196 z dnia 29 listopada 1989 r., z pón. zm.).
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 6 ust. 1 i 2, który wchodzi
w ¿ycie z dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Skarszewach
A. Flis
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UCHWA£A Nr IX/70/2003
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 2 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Godziszewo  dz. geod. 145/5 oraz cz. dz. geod. 132/1 w gminie
Skarszewy
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. Nr 15
z 1999 r., poz. 139, zmiany: Nr 41 poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157,
Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42 i Nr 14 poz. 124,
Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804
oraz z 2002 r. Nr 25,poz. 253 i Nr 113,poz. 984) oraz art. 18
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiany:
Dz.U,. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984 i Nr 153, poz. 1271.) Rada Miejska w Skarszewach uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Godziszewo obejmuj¹cego
dz. geod. 145/5 i cz. dz. geod. 132/1, stanowi¹cy zmianê do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Skarszewy uchwalonego
Uchwa³¹ Nr IX/39/89 Rady Narodowej Miasta i Gminy
Skarszewy z dnia 11 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz. Woj.
Gd. Nr 28, poz. 196 z dnia 29 listopada 1989 r., z pón.
zm.).
2. Granice terenu objêtego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedstawiono na za³¹czniku graficznym  Rysunku planu w skali 1:1000 (za³¹cznik nr 1 do niniejszej Uchwa³y).
§2
1. Ustalenia planu zawarte s¹ w czêci tekstowej i graficznej planu
2. Ustalenia tekstowe dla terenów wydzielonych liniami
rozgraniczaj¹cymi przedstawiono w postaci kart dla
poszczególnych terenów  § 4 niniejszej Uchwa³y, zawieraj¹cych 8 grup ustaleñ:
 oznaczenie identyfikacyjne,
 funkcja terenu,
 zasady zagospodarowania terenu,
 zasady podzia³u na dzia³ki,
 zasady kszta³towania zabudowy,
 zasady obs³ugi komunikacyjnej,
 zasady obs³ugi infrastrukturalnej,
 warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego oraz krajobrazu.
3. W przypadku braku ustaleñ w jednej z grup numeracja
ustaleñ staje siê nieci¹g³a.
4. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu na Rysunku planuza³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y s¹:
 granica opracowania, obowi¹zywania ustaleñ planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 wymagany w urz¹dzeniu terenu pas zieleni izolacyjno-krajobrazowej,

 istniej¹ce drzewa do zachowania i ochrony,
 wymagane ogrodzenie pe³ne,
 oznaczenia literowe wydzielonych terenów, dla których
w tekcie ustanowiono ustalenia szczegó³owe.
Pozosta³e oznaczenia graficzne maj¹ charakter informacyjny.
§3
1. Uchwala siê nastêpuj¹ce definicje pojêæ u¿ywanych w
tekcie ustaleñ planu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy  linie zabudowy
podstawowej bry³y budynku (dotyczy zabudowy
mieszkaniowej, gospodarczej i gara¿y), których nie
mo¿na przekroczyæ; dopuszcza siê wysuniêcie przed
liniê zabudowy max 1,5 m czêci budynku (do 20%
szerokoci frontu), zw³aszcza schodów zewnêtrznych, zejæ i zjazdów do piwnic i gara¿y,
2) powierzchnia przyrodniczo czynna  powierzchnia
terenu niezabudowana i nieutwardzona, lecz aktywna przyrodniczo, czyli pokryta warstw¹ gleby z rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹,
zbiornikami lub ciekami wodnymi lub naturalnymi
obiektami przyrody nieo¿ywionej,
3) powierzchnia zabudowy  powierzchnia budynku po
obrysie zewnêtrznym w stosunku do powierzchni
dzia³ki, wyra¿ona w [%],
4) wysokoæ zabudowy  wysokoæ budynku mierzona od poziomu gruntu (rednia pod obrysem budynku) do najwy¿szego elementu pokrycia budynku (w przypadku dachu p³askiego  górna p³aszczyzna stropodachu, w przypadku dachu stromego 
najwy¿sza kalenica dachu).
Pojêcia u¿yte w znaczeniu powy¿szych definicji oznaczono w tekcie ustaleñ planu symbolem (*).
§4
1. Ustalenia tekstowe dla terenów wydzielonych liniami
rozgraniczaj¹cymi na za³¹czniku nr 1 do niniejszej
Uchwa³y   Rysunek planu  w skali 1:1000, s¹ nastêpuj¹ce:
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
MN, MW
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej lub wielorodzinnej, dopuszcza
siê sytuowanie towarzysz¹cej zabudowy gara¿owej
oraz gospodarczej z wy³¹czeniem obiektów przeznaczonych dla hodowli zwierz¹t
 funkcja dopuszczalna  obiekty in¿ynieryjnej obs³ugi terenu
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 nieprzekraczalne linie zabudowy*  jak dla istniej¹cego budynku  jak na rys. planu  za³. nr 1 do
Uchwa³y
 maksymalna powierzchnia zabudowy* -30%
 minimalna powierzchnia przyrodniczo  czynna* ka¿dej dzia³ki  15%
 istniej¹ce drzewa- wskazane na rysunku planu  do
zachowania i ochrony
 w zagospodarowaniu uwzglêdniæ istniej¹ce sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
4. ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 nie ustala siê
5. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
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 maksymalna wysokoæ zabudowy*  10,0 m, dopuszcza siê remonty, modernizacje i rozbudowy istniej¹cej zabudowy
 dachy dwu lub wielospadowe, k¹t nachylenia po³aci dachowych 30-45o
 zespó³ zabudowy sytuowany na jednej wydzielonej
dzia³ce, winien tworzyæ zharmonizowany pod wzglêdem formy, kolorystyki i zastosowanych materia³ów
elewacyjnych i pokryciowych dachu zespó³
6. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazdy od strony drogi wojewódzkiej GodziszewoTczew poprzez jeden wspólny zjazd z terenem P lub
projektowanej drogi wewnêtrznej wydzielanej z dz.
132/1
 zapewniæ miejsca postojowe na w³asnej dzia³ce
7. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego, który nale¿y rozbudowaæ
 odprowadzenie cieków sanitarnych  poprzez projektowany uk³ad kanalizacji sanitarnej wiejskiej, do
projektowanej oczyszczalni cieków we wsi Godziszewo i odprowadzeniem cieków oczyszczonych
do rzeki Styny; dopuszcza siê tymczasowe  do czasu realizacji projektowanego uk³adu kanalizacyjnego  gromadzenie cieków sanitarnych w szczelnych
zbiornikach bezodp³ywowych, spe³niaj¹cych wymogi ochrony rodowiska, pod warunkiem zapewnienia odbioru i wywozu cieków do dzia³aj¹cej oczyszczalni np. miejskiej w Skarszewach;
 wody opadowe nale¿y zagospodarowaæ na w³asnej
dzia³ce
 ogrzewanie indywidualne, z zastosowaniem paliw
niskoemisyjnych lub bezemisyjnych
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej i proj.
do rozbudowy sieci nn
 zaopatrzenie w gaz  z proj. sieci gazowej nc lub c
 gromadzenie odpadów sta³ych- w szczelnych pojemnikach, umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów, z wywozem w miejsce wskazane przez Urz¹d
Gminy;
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 teren w granicach uk³adu ruralistycznego wsi Godziszewo, planowanego do wpisu w rejestr zabytków; wymagane uzgodnienie projektu zagospodarowania i projektów budowlanych z Woj. Konserwatorem Zabytków w Gdañsku
 teren po³o¿ony w strefie obserwacji i nadzoru archeologicznego  wymagany nadzór archeologiczny w
przypadku prac ziemnych zwi¹zanych z budow¹
domów, zakres nadzoru do uzgodnienia z Muzeum
Archeologicznym w Gdañsku, projektowane inwestycje wymagaj¹ opinii Muzeum Archeologicznego
w Gdañsku i uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
P
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  teren przemys³owej, produkcyjnej, us³ugowej, magazynowej, dzia³alnoci gospodarczej
 funkcja dopuszczalna  obiekty in¿ynieryjnej obs³ugi terenu
 funkcje wykluczone- mieszkaniowe oraz us³ugowe

3.

4.

5.

6.

7.
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chronione  us³ug owiaty, ochrony zdrowia, sportu
i rekreacji; a tak¿e funkcje i obiektów zaliczane do
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko dla których wymagane jest sporz¹dzanie raportu, w rozumieniu przepisów o ochronie rodowiska
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 nieprzekraczalne linie zabudowy*  10 m od granic
z s¹siaduj¹cymi terenami  jak na rys. planu  za³. nr
1 do Uchwa³y
 maksymalna powierzchnia zabudowy*  30%
 minimalna powierzchnia przyrodniczo  czynna* 
15%
 wzd³u¿ granic z s¹siaduj¹cymi terenami rolnymi wymagany minimum 3 m pas zieleni wielopiêtrowej
izolacyjno-krajobrazowej
 wzd³u¿ po³udniowej granicy terenu wymagane ogrodzenie pe³ne
 w zagospodarowaniu uwzglêdniæ istniej¹ce sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 nie ustala siê, dopuszcza siê wydzielenie dzia³ki niezbêdnej dla lokalizacji urz¹dzeñ lub obiektów infrastruktury technicznej
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 maksymalna wysokoæ zabudowy*  10,0 m
 zespó³ zabudowy sytuowany na jednej wydzielonej
dzia³ce, winien tworzyæ zharmonizowany pod wzglêdem formy, kolorystyki i zastosowanych materia³ów
elewacyjnych i pokryciowych dachu zespó³
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazd poprzez projektowana drogê dojazdow¹ KDwydzielon¹ z dz. 145/21 i ewentualnie dojazd od strony wojewódzkiej Godziszewo-Tczew poprzez ewentualny dojazd wydzielony z dz. 132/1, dostêp do terenu od drogi wojewódzkiej nr 224 tylko poprzez
jeden zjazd, wspólny dla obu terenów: MW oraz P
 zapewniæ miejsca postojowe na w³asnej dzia³ce, stosownie do programu u¿ytkowego, w tym dla osób
zatrudnionych minimum 2 miejsca postojowe
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego, który nale¿y rozbudowaæ
 odprowadzenie cieków sanitarnych  poprzez projektowany uk³ad kanalizacji sanitarnej wiejskiej, do
projektowanej oczyszczalni cieków we wsi Godziszewo i odprowadzeniem cieków oczyszczonych
do rzeki Styny; dopuszcza siê tymczasowe  do czasu realizacji projektowanego uk³adu kanalizacyjnego  gromadzenie cieków sanitarnych w szczelnych
zbiornikach bezodp³ywowych, spe³niaj¹cych wymogi ochrony rodowiska, pod warunkiem zapewnienia odbioru i wywozu cieków do dzia³aj¹cej oczyszczalni np. miejskiej w Skarszewach;
 wody opadowe nale¿y zagospodarowaæ na w³asnej
dzia³ce; wody opadowe z terenów utwardzonych
placów, parkingów, terenów przemys³owych przed
odprowadzeniem do odbiornika nale¿y podczyciæ
w separatorach i piaskownikach do poziomu wymaganego przepisami szczególnymi
 ogrzewanie indywidualne, z zastosowaniem paliw
niskoemisyjnych lub bezemisyjnych
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej i proj.
do rozbudowy sieci nn
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 zaopatrzenie w gaz  z proj. sieci gazowej nc lub c
 gromadzenie odpadów sta³ych komunalnych 
w szczelnych pojemnikach, umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów, z wywozem w miejsce
wskazane przez Urz¹d Gminy; gromadzenie odpadów poprodukcyjnych wg zasad zgodnych z przepisami szczególnymi
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 teren po³o¿ony w granicach uk³adu ruralistycznego
wsi Godziszewo, planowanego do wpisu w rejestr
zabytków; wymagane uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu oraz projektów budowlanych
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku
 teren po³o¿ony w strefie obserwacji i nadzoru archeologicznego  wymagany nadzór archeologiczny w
przypadku prac ziemnych zwi¹zanych z budow¹
domów, zakres nadzoru do uzgodnienia z Muzeum
Archeologicznym w Gdañsku, projektowane inwestycje wymagaj¹ opinii Muzeum Archeologicznego
w Gdañsku i uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku
 zasiêg ewentualnego szkodliwego lub uci¹¿liwego
oddzia³ywania na rodowisko i zdrowie ludzi jednostek prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcza nie
mo¿e wykraczaæ poza granice terenów zajmowanych przez te jednostki.
§5
Ustala siê procentow¹ stawkê, o której mowa w art. 36
ust. 3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci
nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania w wysokoci 10%.
§6
1. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Skarszewy
2. Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy Skarszewy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres
14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy
w Skarszewach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie
i wydania tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na
zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w rysunku obowi¹zuj¹cego planu ogólnego gminy Skarszewy granic obszaru objêtego ustaleniami niniejszego planu.
§7
W granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu
traci moc Miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Skarszewy uchwalony Uchwa³¹
Nr IX/39/89 Rady Narodowej Miasta i Gminy Skarszewy
z dnia 11 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 28,
poz. 196 z dnia 29 listopada 1989 r., z pón. zm.).

§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 6 ust. 1 i 2, który wchodzi
w ¿ycie z dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Skarszewach
A. Flis

1702
UCHWA£A Nr IX/71/ 2003
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 2 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kamierowkie Piece  dz. geod. 41, w gminie Skarszewy.
Na podstawie art. 7 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Nr 15
z 1999 r., poz. 139, zm.: Nr 41 poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120
poz. 1268, z 2001r. Nr 5 poz. 42 i Nr 14 poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804 oraz
z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 113, poz. 984) oraz art. 18
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm.: Dz. U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984
i Nr 153, poz. 1271) Rada Miejska w Skarszewach uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kamierowskie Piece obejmuj¹cego dz. geod. 41 o pow. 3,59 ha, stanowi¹cy
zmianê do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Skarszewy uchwalonego Uchwa³¹ Nr IX/39/89 Rady Narodowej Miasta i Gminy Skarszewy z dnia 11 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz. Woj.
Gd. Nr 28, poz. 196 z dnia 29 listopada 1989 r., z pón.
zm.).
2. Granice terenu objêtego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedstawiono na za³¹czniku graficznym  Rysunku planu w skali 1:1000 (za³¹cznik nr 1 do niniejszej Uchwa³y).
§2
1. Ustalenia planu zawarte s¹ w czêci tekstowej i graficznej planu.
2. Ustalenia tekstowe dla terenów wydzielonych liniami
rozgraniczaj¹cymi przedstawiono w postaci kart dla poszczególnych terenów  § 4 niniejszej Uchwa³y, zawieraj¹cych 8 grup ustaleñ:
 oznaczenie identyfikacyjne,
 funkcja terenu,
 zasady zagospodarowania terenu,
 zasady podzia³u na dzia³ki,
 zasady kszta³towania zabudowy,
 zasady obs³ugi komunikacyjnej,
 zasady obs³ugi infrastrukturalnej,
 warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego oraz krajobrazu.
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3. W przypadku braku ustaleñ w jednej z grup numeracja
ustaleñ staje siê nieci¹g³a.
4. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu na Rysunku planu
 za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y s¹:
 granica opracowania, obowi¹zywania ustaleñ planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 linie podzia³u wewnêtrznego, na dzia³ki,
 wymagany w urz¹dzeniu terenu pas zieleni izolacyjno-krajobrazowej,
 teren wy³¹czony z zabudowy, z wymogiem zachowania istniej¹cej zieleni,
 istniej¹ce drzewa do zachowania i ochrony,
 oznaczenia cyfrowo-literowe wydzielonych terenów,
dla których w tekcie ustanowiono ustalenia szczegó³owe.
Pozosta³e oznaczenia graficzne maj¹ charakter informacyjny.
§3
1. Uchwala siê nastêpuj¹ce definicje pojêæ u¿ywanych w
tekcie ustaleñ planu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy  linie zabudowy
podstawowej bry³y budynku (dotyczy zabudowy
mieszkaniowej, gospodarczej i gara¿y), których nie
mo¿na przekroczyæ; dopuszcza siê wysuniêcie przed
liniê zabudowy max 1,5 m czêci budynku (do 20%
szerokoci frontu), zw³aszcza schodów zewnêtrznych, zejæ i zjazdów do piwnic i gara¿y,
2) powierzchnia przyrodniczo czynna  powierzchnia
terenu niezabudowana i nieutwardzona, lecz aktywna przyrodniczo, czyli pokryta warstw¹ gleby z rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹ i pielêgnowan¹,
zbiornikami lub ciekami wodnymi lub naturalnymi
obiektami przyrody nieo¿ywionej,
3) powierzchnia zabudowy  powierzchnia budynku po
obrysie zewnêtrznym w stosunku do powierzchni
dzia³ki, wyra¿ona w [%],
4) wysokoæ zabudowy  wysokoæ budynku mierzona od poziomu gruntu (rednia pod obrysem budynku) do najwy¿szego elementu pokrycia budynku (w przypadku dachu p³askiego  górna p³aszczyzna stropodachu, w przypadku dachu stromego 
najwy¿sza kalenica dachu).
Pojêcia u¿yte w znaczeniu powy¿szych definicji oznaczono w tekcie ustaleñ planu symbolem (*).
§4
1. Ustalenia tekstowe dla terenów wydzielonych liniami
rozgraniczaj¹cymi na za³¹czniku nr 1 do niniejszej
Uchwa³y  Rysunek planu  w skali 1:1000, s¹ nastêpuj¹ce:
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
1.MN,ML oraz 2.MN,ML, 3.MN,ML, 4.MN,ML
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej lub zabudowy letniskowej, przy czym za dom jednorodzinny uwa¿a
siê dom zawieraj¹cy nie wiêcej jak dwa lokale mieszkalne; dopuszcza siê sytuowanie towarzysz¹cej zabudowy gara¿owej oraz gospodarczej z wy³¹czeniem
obiektów przeznaczonych dla hodowli zwierz¹t

3.

4.

5.

6.

7.
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 funkcja dopuszczalna  obiekty in¿ynieryjnej obs³ugi terenu
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 nieprzekraczalne linie zabudowy* obowi¹zuj¹ce  jak
na rys. planu  za³. nr 1 do Uchwa³y  8 m. od linii
rozgraniczaj¹cych drogi 6.KD, 10m od granicy terenu (dotyczy terenu 4.MN,ML), 6m od granicy terenu
z istn. droga gminn¹ (dotyczy terenów 1.MN,ML oraz
2.MN,ML)
 maksymalna powierzchnia zabudowy* ka¿dej dzia³ki  30 %
 minimalna powierzchnia przyrodniczo  czynna* ka¿dej dzia³ki  50%
 wzd³u¿ granicy z s¹siaduj¹cymi terenami lenymi 
w terenie 4.MN,ML  wymóg realizacji pasa wielopiêtrowej zieleni izolacyjno-krajobrazowej o szerokoci min. 5m.  jak na rysunku planu
 wymagane wy³¹czenie z zabudowy fragmentu terenu 1.MN,ML oraz 4.MN,ML oznaczonego na rysunku planu; wymagane zachowanie istniej¹cej zieleni
i przeznaczenie terenu na zieleñ towarzysz¹c¹
ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
 dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki budowlane wg zasad wskazanych na rysunku planu  za³¹cznik nr 1
do uchwa³y
 dopuszcza siê ³¹czenie dwóch dzia³ek dla potrzeb
jednego inwestora, a tak¿e podzia³ na dwie czêci
wydzielonych wg zasad podanych na rysunku planu parcel, pod warunkiem, ¿e nowowydzielona dzia³ka nie bêdzie mniejsza ni¿ 800 m2 i bêdzie mia³a zapewniony dostêp do drogi 6.KD
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
 maksymalna wysokoæ zabudowy*  8,0 m, budynki maksymalnie 1,5 kondygnacji nadziemnych (parter i poddasze u¿ytkowe)
 dachy dwu lub wielospadowe, k¹t nachylenia po³aci dachowych 40-45o
 zespó³ zabudowy sytuowany na jednej wydzielonej
dzia³ce, winien tworzyæ zharmonizowany pod wzglêdem formy, kolorystyki i zastosowanych materia³ów
elewacyjnych i pokryciowych dachu zespó³
ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazdy od strony drogi  oznaczonej na rys. planu
symbolem 6.KD
 zapewniæ miejsca postojowe na w³asnej dzia³ce
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
 zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego, który nale¿y rozbudowaæ
 odprowadzenie cieków sanitarnych  poprzez projektowany uk³ad kanalizacji sanitarnej wiejskiej wsi
Kamierowskie Piece, do istniej¹cej oczyszczalni cieków w Skarszewach i odprowadzeniem cieków
oczyszczonych do rzeki Wietcisy; dopuszcza siê tymczasowe  do czasu realizacji projektowanego uk³adu kanalizacyjnego  gromadzenie cieków sanitarnych w szczelnych zbiornikach bezodp³ywowych,
spe³niaj¹cych wymogi ochrony rodowiska, pod
warunkiem zapewnienia odbioru i wywozu cieków
do dzia³aj¹cej oczyszczalni np. miejskiej w Skarszewach;
 wody opadowe nale¿y zagospodarowaæ na w³asnej
dzia³ce
 ogrzewanie indywidualne, z zastosowaniem paliw
niskoemisyjnych lub bezemisyjnych
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 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej i proj.
do rozbudowy sieci nn ; nie wyklucza siê koniecznoci budowy stacji transformatorowej z lini¹ zasilaj¹c¹ SN 15kV oraz rozdzielcz¹ 0,4 kV; rozwi¹zanie
projektowe dostosowaæ do planowanego zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ na etapie projektu
zagospodarowania terenu
 zaopatrzenie w gaz  z proj. sieci gazowej nc lub c
 gromadzenie odpadów sta³ych  w szczelnych pojemnikach, umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê
odpadów, z wywozem w miejsce wskazane przez
Urz¹d Gminy
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 teren po³o¿ony w strefie obserwacji i nadzoru archeologicznego  wymagany nadzór archeologiczny w przypadku prac ziemnych zwi¹zanych z budow¹ domów, zakres nadzoru do uzgodnienia z Muzeum Archeologicznym w Gdañsku, projektowane
inwestycje wymagaj¹ opinii Muzeum Archeologicznego w Gdañsku i uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku
 istniej¹ce drzewa w terenie 2.MN,ML  wskazane na
rysunku planu  do zachowania i ochrony
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
5.NO
2. FUNKCJA TERENU
 funkcja podstawowa  teren urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej, lokalizacja przepompowni cieków
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 ewentualna uci¹¿liwoæ zlokalizowanych urz¹dzeñ i
obiektów nie mo¿e wykraczaæ poza granice terenu
 nie przewiduje siê lokalizacji obiektów kubaturowych
 w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ towarzysz¹c¹ zieleñ
4. ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
 dojazdy od strony drogi  oznaczonej na rys. planu
symbolem 6.KD
5. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURALNEJ
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej i proj.
do rozbudowy sieci nn
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
 teren po³o¿ony w strefie obserwacji i nadzoru archeologicznego  wymagany nadzór archeologiczny w przypadku prac ziemnych, zakres nadzoru do
uzgodnienia z Muzeum Archeologicznym w Gdañsku; projektowane inwestycje wymagaj¹ opinii Muzeum Archeologicznego w Gdañsku i uzgodnienia z
Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku
1. OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
6.KD
2. FUNKCJA TERENU
funkcja  droga dojazdowa
3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  10,0m, jak
na rysunku planu  za³. nr 1
 dopuszcza siê ruch rowerowy oraz parkowanie, dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych
sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu, parkingów
oraz zieleni towarzysz¹cej

 dopuszcza siê rozwi¹zanie bez wydzielonej jezdni
§5
Ustala siê procentow¹ stawkê, o której mowa w art. 36
ust. 3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci
nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania w wysokoci 10%.
§6
1. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Skarszewy.
2. Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy Skarszewy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy w
Skarszewach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i
wydania tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w rysunku obowi¹zuj¹cego planu ogólnego gminy Skarszewy granic obszaru objêtego ustaleniami niniejszego planu.
§7
W granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu
traci moc Miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Skarszewy uchwalony Uchwa³¹
Nr IX/39/89 Rady Narodowej Miasta i Gminy Skarszewy
z dnia 11 wrzenia 1989 r. (Dz. Urz.Woj. Gd. Nr 28, poz. 196
z dnia 29 listopada 1989 r., z pón. zm.).
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 6 ust. 1 i 2, który wchodzi w
¿ycie z dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Skarszewach
A. Flis

1703
UCHWA£A Nr VIII/73/03
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowi¹zuj¹cego w rejonie ul. Kaszubskiej w Czersku (obejmuj¹cego dzia³kê nr 454/12).
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
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Dzia³ I
Przepisy merytoryczne
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1

Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czêci miasta Czersk w rejonie
ul. Królowej Jadwigi, o którym mowa w § 5 niniejszej
uchwa³y, w zakresie ustalenia dla terenu przy ul. Kaszubskiej (obejmuj¹cego w obrêbie Czersk dzia³kê nr 454/12),
a oznaczonej dotychczas symbolem 31U/M, w postaci
rysunku zmiany planu na za³¹czniku do niniejszej uchwa³y, oraz ustaleñ zawartych w § 2 i 3 niniejszej uchwa³y.
§2

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

ust. 10, z gestorem sieci elektroenergetycznej, w zwi¹zku
z istniej¹c¹ lini¹ redniego napiêcia od której nale¿y zachowaæ normatywne odleg³oci od zabudowy lub przebudowaæ na liniê kablow¹.
Rozdzia³ 3
Skutki prawne
§5
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w wyniku
uchwalenia niniejszej uchwa³y, o ile jej wartoæ wzronie,
w wysokoci 0%.
Dzia³ II
Przepisy koñcowe

1. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku zmiany
planu, o którym mowa w § 1, s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami:
1) obowi¹zuj¹ca linia rozgraniczaj¹ca teren dzia³ki budowlanej nr 31;
2) symbol sposobu u¿ytkowania dzia³ki budowlanej M/U;
3) zapis tekstowy zmiany planu.
2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) dzia³ce  rozumie siê przez to dzia³kê gruntu z jej
numerem wed³ug rejestru ewidencji gruntów;
2) dzia³ce budowlanej  rozumie siê przez to dzia³kê z
prawem zabudowy wydzielan¹ w oparciu o plan
zmieniony niniejsz¹ uchwa³¹;
3) symbolu terenu  rozumie siê przez to pomocnicze,
identyfikacyjne, oznaczenie terenu na rysunku zmiany planu i w tekcie niniejszej uchwa³y w postaci,
kolejno: numeru dzia³ki budowlanej i symbolu literowego wiod¹cej funkcji terenu;
4) rysunku zmiany planu  rozumie siê przez to rysunek na podk³adzie rysunku planu, o którym mowa
w § 5, w skali 1:2000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czêci miasta Czersk obejmuj¹cy obszar ograniczony od zachodu i pó³nocy ul. Królowej Jadwigi, od
wschodu lini¹ rozgraniczaj¹c¹ projektowanej ulicy Pomorskiej w kierunku pó³nocnym, od po³udnia ulic¹ Pomorsk¹ jako zmiana dotychczas obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na tym terenie uchwalony uchwa³¹ Nr XXVI/160/96 Rady Miejskiej
Czersk z dnia 19 czerwca 1996 r. [og³. w Dz. Urz. Woj.
Bydg. Nr 22, poz. 96], z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej
uchwa³y, wy³¹cznie w zakresie dotychczasowych ustaleñ
odnosz¹cych siê do dzia³ki budowlanej oznaczonej nr 31
z symbolem U/MN na rysunku planu stanowi¹cym za³¹cznik nr 2 do ww. uchwa³y, a zast¹pionych ustaleniami
niniejszej uchwa³y odnosz¹cymi siê do ww. dzia³ki budowlanej nr 31 ze zmienionym oznaczeniem symbolem
M/U.

Rozdzia³ 2
Przepisy szczegó³owe
 zmiany w obowi¹zuj¹cym planie

Rozdzia³ 5
Przepisy dostosowuj¹ce  zmiany porz¹dkowe
w dotychczas obowi¹zuj¹cych przepisach

§3

§7

W § 2 ust. 10 uchwa³y Nr XXVI/160/96 Rady Miejskiej
Czersk z dnia 19 czerwca 1996 r., o której mowa w § 6
niniejszej uchwa³y, wyrazy 32-35 zastêpuje siê wyrazami 31-35, a tym samym na terenie dzia³ki budowlanej
nr 31 (obejmuj¹cym dzia³kê nr 454/12 w rejonie ul. Kaszubskiej) ustala siê funkcjê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z dopuszczeniem funkcji uzupe³niaj¹cej  handlowous³ugowej lub produkcyjnej, która wed³ug obowi¹zuj¹cych przepisów szczególnych dotycz¹cych ochrony rodowiska nie mo¿e byæ zakwalifikowana do mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, z warunkami okrelonymi w § 2 ust. 12, 15 i 17 uchwa³y, o której mowa
w § 5 ze zm. zgonie z § 3 niniejszej uchwa³y.

1. W rysunku planu, o którym mowa w § 6, wprowadza
siê dodatkowy zapis zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do
niniejszej uchwa³y: Niniejszy plan obowi¹zuje ³¹cznie
ze zmian¹ uchwalon¹ uchwa³¹..(tu podaæ cechy niniejszej uchwa³y wraz informacj¹ o jej og³oszeniu w
Dzienniku Urzêdowym) oraz uzupe³niæ legendê  wprowadziæ zmiany graficzne zgodnie z za³¹cznikiem do niniejszej uchwa³y.
2. W tekcie planu, o którym mowa w § 6, wprowadziæ
zmiany o których mowa w § 2 niniejszej uchwa³y.

§4
W § 2 uchwa³y, o której mowa w § 6 niniejszej uchwa³y, dopisuje siê ust. 17 o nastêpuj¹cym brzmieniu: Ustala siê wymóg uzgodnienia projektu zagospodarowania
terenu dzia³ki budowlanej nr 31 (M/U), o której mowa w

Rozdzia³ 4
Przepisy uchylaj¹ce
§6

§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
Rozdzia³ 6
Przepisy o wejciu uchwa³y w ¿ycie
§9
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1703, 1704
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Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
K. Sêkielewski

1704
UCHWA£A Nr VIII/74/03
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu urz¹dzeñ obs³ugi komunikacji
z dystrybutorem gazu p³ynnego przy ulicy Lipowej
w Czersku (obejmuj¹cego czêæ dzia³ki nr 294/1).
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
Dzia³ I
Przepisy merytoryczne
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu urz¹dzeñ obs³ugi komunikacyjnej z dystrybutorem gazu p³ynnego przy ulicy Lipowej w Czersku
(obejmuj¹cego w obrêbie Czersk czêæ dzia³ki nr 294/1)
w postaci rysunku planu na za³¹czniku do niniejszej
uchwa³y, oraz ustaleñ zawartych w niniejszej uchwale w
§ 2 i § 3.
§2
1. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu, o
którym mowa w § 1, s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami:
1) granica planu;
2) obowi¹zuj¹ce linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym
przeznaczeniu;
3) teren, na którym dopuszcza siê lokalizowanie zbiorników i dystrybutora gazu;
4) teren pod adaptowan¹ myjni¹ pojazdów samochodowych, oraz jego rozszerzenie, na którym dopuszcza siê rozbudowê kubatury o funkcje pomocnicze
urz¹dzeñ obs³ugi komunikacji;
5) obowi¹zuj¹ce wymiary;
6) symbol terenu.
2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) dzia³ce  rozumie siê przez to dzia³kê gruntu z jej
numerem wed³ug rejestru ewidencji gruntów;
2) symbolu terenu  rozumie siê przez to pomocnicze,
identyfikacyjne, oznaczenie terenu na rysunku planu i w tekcie niniejszej uchwa³y w postaci, kolejno:
symbolu literowego i numeru terenu, oraz symbolu
literowego funkcji terenu;
3) rysunku planu  rozumie siê przez to rysunek na
podk³adzie mapy sytuacyjno  wysokociowej, w
skali 1:500, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.

Rozdzia³ 2
Przepisy szczegó³owe
§3
Na terenie objêtym planem, o którym mowa w § 1, a
oznaczonym na rysunku planu symbolem A9/1U-KS ustala
siê przeznaczenie pod urz¹dzenia stacji paliw gazu p³ynnego dla pojazdów samochodowych wraz z lokalizacj¹
towarzysz¹cych obiektów kubaturowych o nastêpuj¹cych
zasadach zabudowy i zagospodarowania:
1) dopuszcza siê lokalizacjê stanowiska do tankowania pojazdów samochodowych wraz ze zbiornikami
gazu p³ynnego, wy³¹cznie na terenie wskazanym na
rysunku planu, pod warunkiem:
a) zastosowania ciany oddzielenia przeciwpo¿arowego o odpornoci ogniowej co najmniej 120 minut,
zas³aniaj¹cej zbiorniki od strony zabudowy na s¹siednich dzia³kach, oraz od strony ulicy publicznej
lub realizacjê zbiorników podziemnych przy zachowaniu od dystrybutora odleg³oci 10 m od budynku
zlokalizowanych na terenie a 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cych od strony ulic publicznych, 15 m od zabudowy mieszkaniowej na s¹siednich dzia³kach, 10 m
od innych obiektów budowlanych,
b) dopuszcza siê zlokalizowanie na terenie, o którym
mowa w lit. a, zbiorników podziemnych o pojemnoci do 20 m3 i ³¹cznej pojemnoci 30 m3 lub z zastosowaniem cian oddzielenia przeciwpo¿arowego,
o których mowa w lit. a, zbiorników naziemnych o
pojemnoci do 5 m3 i ³¹cznej pojemnoci 10 m3;
2) istniej¹ca myjnia pojazdów samochodowych adaptowana z dopuszczeniem rozbudowy o funkcje
pomocnicze obs³ugi komunikacji zwi¹zane z projektowan¹ stacj¹ paliw  gazu p³ynnego;
3) budynek stacji paliw (wraz z myjni¹) powinien charakteryzowaæ siê wysokimi walorami estetycznymi
i nie mo¿e byæ wy¿szy ni¿ 8,0 m;
4) obowi¹zek zachowania mo¿liwoci dostosowania
owietlenia zewnêtrznego terenu do potrzeb obrony cywilnej;
5) zakaz wprowadzania wszelkich zanieczyszczeñ do
gruntu w tym cieków i wód zawieraj¹cych zanieczyszczenia bez ich pe³nego oczyszczenia oraz wymaga siê zachowania wysokiego re¿imu w zakresie
ochrony przed przenikaniem wszelkich zanieczyszczeñ do gruntu, ze wzglêdu na po³o¿enie terenu w
obrêbie G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych
ONO Nr 121;
6) dostosowanie fundamentowania i izolacji do warunków gruntowo  wodnych po ich zbadaniu;
7) obowi¹zek inwentaryzacji uzbrojenia, miêdzy innymi w zakresie sieci telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiêcia, przy opracowaniu projektów budowlanych nowych budynków i innych obiektów budowlanych
oraz zachowania od nich normatywnych odleg³oci,
równie¿ poprzez ich prze³o¿enie po uzgodnieniu z
odpowiednim gestorem;
8) zakaz tymczasowego u¿ytkowania nowych budynków przed spe³nieniem wszystkich wymogów ustalonych niniejsz¹ uchwa³¹;
9) ze wzglêdu na po³o¿enie terenu w strefie B ochrony konserwatorskiej, obejmuj¹cej obszar podlegaj¹cy rygorom w zakresie utrzymania zasadniczych
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10)

11)
12)
13)

14)

15)

16)
17)
18)
19)
20)
21)

elementów istniej¹cej substancji o wartociach kulturowych oraz charakteru w skali nowej zabudowy,
wymagane uzgodnienie lokalizacji wszelkich nowych
obiektów budowlanych z odpowiednim wojewódzkim Oddzia³em S³u¿by Ochrony Zabytków;
w przypadku odkrycia, w trakcie prac ziemnych, obiektu archeologicznego wymóg wstrzymania tych prac
i uzgodnienia dalszych dzia³añ z odpowiednim wojewódzkim Oddzia³em S³u¿by Ochrony Zabytków;
wymóg zaopatrzenia w wodê z wodoci¹gu miejskiego;
wymóg odprowadzenia cieków sanitarnych do istniej¹cej kanalizacji sanitarnej na warunkach jej gestora;
cieki opadowe z dachów i powierzchni dojazdów
i miejsc postojowych dla samochodów wymagaj¹
przed odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej
uprzedniego oczyszczenia w stopniu przewidzianym
w przepisach szczególnych (przed wlotem do kolektora nale¿y zainstalowaæ odpowiedni piaskownik i separator dla substancji ropopochodnych);
wymóg uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu z jednostkami, których urz¹dzenia, w tym gazoci¹g, linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne,
znajduj¹ siê w obrêbie oddzia³ywania projektowanej
inwestycji;
zakaz stosowania na elewacjach widocznych od strony dróg publicznych materia³ów wykoñczeniowych
powoduj¹cych znaczne odbicie promieni s³onecznych;
wymóg zastosowania technologii ogrzewania budynków nie wywo³uj¹cej zanieczyszczeñ py³owych, w tym
zakaz stosowania paliw sta³ych do ogrzewania;
zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ projektowanym
przy³¹czem kablowym, które nale¿y wykonaæ z istniej¹cej linii napowietrznej niskiego napiêcia;
w projektowane zagospodarowanie terenu nale¿y
wkomponowaæ istniej¹ce w obszarze linie kablowe
niskiego napiêcia;
wymaga siê aby wjazd na teren nie kolidowa³ z przydro¿nymi ozdobnymi przydro¿nymi drzewami;
wymagana ochrona wartociowej wysokiej zieleni
ozdobnej;
przed wydaniem decyzji ustalaj¹cej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wymóg udokumentowania, zgodnie z wymaganiami okrelonymi w przepisach szczególnych dotycz¹cych ochrony rodowiska, zakresu oddzia³ywania projektowanego zamierzenia inwestycyjnego na rodowisko.
Rozdzia³ 3
Skutki prawne
§4

Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w wyniku
uchwalenia niniejszej uchwa³y, której wartoæ wzronie,
w wysokoci 30%.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
Dzia³ II
Przepisy koñcowe
Rozdzia³ 4
Przepisy uchylaj¹ce
§5

Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Czersk uchwalony uchwa³¹
nr XVI/158/92 Rady Miejskiej Czersk z dnia 27 marca
1992 r. [og³. w Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 7, poz. 111 z dnia
30 czerwca 1992 r. ze zm. z 1992 r. Nr 11, poz. 197; z 1993 r.
Nr 13, poz. 174; z 1994 r. Nr 11, poz. 114, Nr 12, poz. 124,
Nr 17, poz. 245, 246; z 1996 r. Nr 22, poz. 96 i 97; z 1997 r.
Nr 30, poz. 160; z 1998 r. Nr 41, poz. 168; w Dz. Urz. Woj.
Pom. z 1999 r. Nr 102, poz. 975, 976 i 977; z 2000 r. Nr 60,
poz. 374; z 2001 r. Nr 21, poz. 189, 190; z 2002 r. Nr 9,
poz. 147, Nr 12, poz. 217, nr 53, poz. 1295 i 1296], z dniem
wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y, w zakresie ustaleñ
dotycz¹cych terenu, o którym mowa w § 1, objêtego dotychczas ustaleniami dla terenu, którego stanowi czêæ,
oznaczonego symbolem A9MW.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
Rozdzia³ 5
Przepisy o wejciu uchwa³y w ¿ycie
§7
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
K. Sêkielewski

1705
UCHWA£A Nr VIII/75/03
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego terenów w Czersku przy ul. Starogardzkiej (dzia³ki nr 708, 1413/2 i 1414), w rejonie ul. Sienkiewicza (dzia³ki nr 984/18, 984/19, 984/20, 984/21, 984/24,
984/25, 986, 987/1, 987/2 i 988), oraz przy Al. 1000 Lecia (czêæ dzia³ki nr 1168).
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
Dzia³ I
Przepisy merytoryczne
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1
Uchwala siê:
1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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terenu zabudowy mieszkaniowej w Czersku przy ulicy
Starogardzkiej (obejmuj¹cy w obrêbie Czersk dzia³kê
nr 708) w postaci rysunku planu na za³¹czniku nr 1 do
niniejszej uchwa³y, oraz ustaleñ zawartych w niniejszej
uchwale w § 2, 3, 4, 5 i 9;
2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu zabudowy us³ugowo  handlowo  produkcyjnej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej w Czersku przy ulicy Starogardzkiej (obejmuj¹cy w obrêbie
Czersk dzia³ki nr 1413/2 i 1414) w postaci rysunku planu na za³¹czniku nr 2 do niniejszej uchwa³y, oraz ustaleñ zawartych w niniejszej uchwale w § 2, 3, 4, 6 i 9;
3) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenów w rejonie ulicy Sienkiewicza w Czersku (obejmuj¹cy w obrêbie Czersk dzia³ki nr 984/18, 984/19, 984/
20, 984/21, 984/24, 984/25, 986, 987/1, 987/2 i 988) w
postaci rysunku planu na za³¹czniku nr 3 do niniejszej
uchwa³y, oraz ustaleñ zawartych w niniejszej uchwale
w § 2, 3, 4, 7 i 9;
4) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu zabudowy mieszkaniowo  us³ugowej przy ulicy Aleja 1000 Lecia w Czersku (obejmuj¹cy czêæ dzia³ki
nr 1168 w obrêbie Czersk) w postaci rysunku planu
na za³¹czniku nr 4 do niniejszej uchwa³y, oraz ustaleñ
zawartych w niniejszej uchwale w § 2, 3, 4, 8 i 9.
§2
1. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunkach planów, o których mowa w § 1, s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami:
1) granica planu;
2) obowi¹zuj¹ce linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym
przeznaczeniu;
3) linie rozgraniczaj¹ce tereny o tym samym przeznaczeniu;
4) linie nieprzekraczalne dla zabudowy: kubaturowej,
us³ugowo  handlowej z dopuszczeniem funkcji
mieszkaniowej, us³ugowo  handlowo  produkcyjnej, us³ugowo  rzemielniczej;
5) strefa, w której obowi¹zuje zakaz wszelkiej zabudowy;
6) strefa, w której obowi¹zuje zakaz zabudowy mieszkaniowej;
7) strefa, w której obowi¹zuje zakaz zabudowy us³ugowej, mog¹cej wywo³ywaæ uci¹¿liwoci dla s¹siedniej zabudowy mieszkaniowej;
8) obowi¹zuj¹ce wymiary;
9) strefy ochronne linii elektroenergetycznych redniego napiêcia (obowi¹zuj¹ do czasu ich przebudowy
na linie kablowe lub przeniesienia poza teren dopuszczony do zabudowy; na rysunku okrelono ich szerokoæ 5 m od osi linii);
10) symbole terenów.
2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunkach planów, o których mowa w § 1, s¹ zalecanymi, nieobowi¹zuj¹cymi ustaleniami:
1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania  orientacyjne;
2) linie podzia³u na dzia³ki budowlane  zalecane;
3) zalecana lokalizacja zabudowy i rozbudowy istniej¹cych budynków.
3. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) dzia³ce  rozumie siê przez to dzia³kê gruntu z jej
numerem wed³ug rejestru ewidencji gruntów;

2) dzia³ce budowlanej  rozumie siê przez to dzia³kê z prawem zabudowy wydzielan¹ w oparciu o plan uchwalony niniejsz¹ uchwa³¹;
3) symbolu terenu  rozumie siê przez to pomocnicze,
identyfikacyjne, oznaczenie terenów na rysunku planu
i w tekcie niniejszej uchwa³y w postaci, kolejno: symbolu literowego i numeru terenu oraz symbolu literowego wiod¹cej funkcji terenu;
4) nieprzekraczalnej linii zabudowy  rozumie siê przez to
wyznaczon¹ przez tê liniê pionow¹ p³aszczyznê, której
nie mo¿e przekraczaæ ¿aden element budynku;
5) intensywnoci zabudowy  rozumie siê przez to stosunek powierzchni ca³kowitych wszystkich kondygnacji
nadziemnych do powierzchni dzia³ki budowlanej lub
terenu, którego dotyczy;
6) rysunku planu  rozumie siê przez to rysunek na podk³adzie mapy sytuacyjno  wysokociowej (w skali
1:1000 lub 1:2000), stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.
Rozdzia³ 2
Przepisy obowi¹zuj¹ce na wszystkich terenach
przeznaczonych pod zainwestowanie
§3
Na wszystkich terenach objêtych planami, o których
mowa w § 1, ust. 1:
1) wymaga siê wydzielenia geodezyjnego w pierwszej
kolejnoci terenów przeznaczonych pod ci¹gi pieszo-jezdne i ulice lub ich poszerzenie, przed wydaniem pozwolenia na budowê na dzia³kach budowlanych, z którymi granicz¹;
2) wymaga siê aby zabudowa nie wykracza³a poza linie nieprzekraczalne dla zabudowy lub poza strefy
okrelone na rysunku planu, których granice wyznaczaj¹ te linie;
3) wymaga siê odprowadzenia cieków sanitarnych do
kanalizacji sanitarnej na warunkach okrelonych
przez gestora;
4) wymaga siê stosowania do ogrzewania czynników
grzewczych nieemisyjnych lub niskoemisyjnych;
5) zakazuje siê stosowania wszelkich palenisk na paliwa sta³e;
6) wymaga siê organizacji na ka¿dej dzia³ce budowlanej miejsca do tymczasowego przechowywania
odpadów z zachowaniem zasad ich segregacji wed³ug przepisów szczególnych;
7) wymaga siê dostosowania fundamentowania i izolacji do warunków gruntowo  wodnych po ich zbadaniu;
8) zakazuje siê budowy ogrodzeñ pe³nych i z zastosowaniem powtarzalnych elementów z betonu;
9) wymaga siê inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego, miêdzy innymi w zakresie sieci telekomunikacyjnych, przy opracowaniu projektów budowlanych
nowych budynków i innych obiektów budowlanych
oraz zachowania od nich normatywnych odleg³oci,
równie¿ poprzez ich prze³o¿enie po uzgodnieniu z
odpowiednim gestorem;
10) wymaga siê zaopatrzenia w wodê z wodoci¹gu komunalnego;
11) zakazuje siê wiercenia studni g³êbinowych;
12) wartociowa ozdobna zieleñ wysoka podlega ochronie;
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13) wymaga siê aby wjazdy nie kolidowa³y z przydro¿nymi drzewami ozdobnymi.
Rozdzia³ 3
Przepisy powtarzalne  obowi¹zuj¹ce na terenach
wskazanych w rozdziale 4 (w odnonikach)
§4
Przepisy powtarzalne wed³ug odnoników w rozdziale 4:
1) zakazuje siê wprowadzania wszelkich zanieczyszczeñ
do gruntu w tym cieków i wód zawieraj¹cych zanieczyszczenia bez ich pe³nego oczyszczenia, ze
wzglêdu na po³o¿enie terenu w obrêbie G³ównego
Zbiornika Wód Podziemnych ONO Nr 121 lub w jego
strefie ochronnej;
2) dopuszcza siê zasilanie w gaz z istniej¹cej sieci gazowej po jej rozbudowie;
3) wymaga siê zachowania wysokoci zabudowy do
10,5 m do kalenicy dachu;
4) wymagany wskanik intensywnoci zabudowy maksymalnie 0,3;
5) dopuszcza siê parterow¹ zabudowê gospodarcz¹ nie
zwi¹zan¹ z budynkiem mieszkalnym, pod warunkiem
utrzymania jednorodnych materia³ów wykoñczeniowych we wszystkich budynkach na dzia³ce budowlanej;
6) wymaga siê spadków po³aci dachów zabudowy
mieszkaniowej od 50 do 100%;
7) dopuszcza siê pokrycie dachem o spadkach od 26%
do 50% zabudowy gospodarczej.
Rozdzia³ 4
Przepisy szczegó³owe
§5
Na terenie objêtym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy us³ugowo 
handlowo  produkcyjnej z dopuszczeniem zabudowy
mieszkaniowej w Czersku przy ulicy Starogardzkiej (obejmuj¹cym w obrêbie Czersk dzia³ki nr 1413/2 i 1414) zgodnie z rysunkiem planu stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y  ustala siê:
1) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem O1aKZo pod poszerzenie przyleg³ej ulicy zbiorczej klasy
Z (trasa drogi krajowej nr 22) do szerokoci od osi
istniej¹cej jezdni 15,0 m z przeznaczeniem pod podziemn¹ infrastrukturê techniczn¹ magistraln¹ oraz
zwi¹zan¹ z uzbrojeniem przyleg³ych terenów, odcinek ci¹gu pieszego ze cie¿k¹ rowerow¹ jednokierunkow¹ o szerokoci 2,5 m i zieleñ o funkcji ozdobnej oraz teren w³¹czenia ulicy dojazdowej;
2) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem B57/
1KD pod poszerzenie przyleg³ej ulicy dojazdowej do
uzyskania jej szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych
minimum 10,0 m ze ciêciem 5,0 m x 5,0 m przy
w³¹czeniu do ulicy, o której mowa w pkt 1;
3) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem B57/
2U,UH/MN pod zabudowê us³ugowo-handlow¹ z
dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej pod warunkiem zachowania nastêpuj¹cych zasad:
a) przy wydzielaniu terenu linia rozgraniczaj¹ca z terenem B57/3U,UH,UR okrelona orientacyjnie na
rysunku planu mo¿e byæ wyznaczona dowolnie
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pod warunkiem zachowania minimalnej odleg³oci
5,0 m od granicy strefy dopuszczalnej zabudowy
us³ugowo-handlowo-produkcyjnej;
b) zakazuje siê lokalizacji zabudowy mieszkaniowej
poza stref¹ dopuszczalnej zabudowy us³ugowo-handlowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej;
c) zakazuje siê podzia³u terenu na mniejsze dzia³ki budowlane;
d) wymaga siê od zabudowy aby nie przekracza³a
dwóch kondygnacji plus poddasze u¿ytkowe, i nie
by³a wy¿sza ni¿ 11,0 m do kalenicy dachu, a elewacja frontowa od strony ulicy Starogardzkiej i elewacje boczne powinny posiadaæ wysokie walory architektoniczne, zalecane zastosowanie detali i form
charakterystycznych dla zabudowy powsta³ej w
Czersku na prze³omie XX i XXI wieku;
e) wymaga siê aby profil funkcji us³ugowo-handlowej
nie by³ zaliczony do mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko w rozumieniu przepisów szczególnych dotycz¹cych ochrony rodowiska;
f) zakazuje siê realizowania bezporedniego w³¹czenia komunikacyjnego do ulicy, o której mowa w pkt
1, dopuszcza siê w³¹czenia wy³¹cznie do przyleg³ej
ulicy dojazdowej, o której mowa w pkt 2;
g) zakazuje siê lokalizowania urz¹dzeñ reklamowych w
odleg³oci mniejszej ni¿ 10 m od krawêdzi jezdni ulicy, o której mowa w pkt 1;
h) obowi¹zuj¹ ustalenia okrelone w § 3 oraz § 4 pkt 1,
2 i 3;
i) zasilanie w energiê elektryczn¹ przewiduje siê z projektowanej linii kablowej niskiego napiêcia, któr¹
wybudowaæ ze znajduj¹cej siê poza obszarem stacji
transformatorowej Starogardzka; stacjê przebudowaæ na stacjê o wy¿szym gabarycie;
4) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem B57/
3U,UH,UR pod zabudowê us³ugowo-handlowo-produkcyjn¹ pod warunkiem zachowania nastêpuj¹cych zasad:
a) wymaga siê wydzielenia terenu od strony terenu
oznaczonego symbolem B57/2U,UH/MN wed³ug pkt
3 lit. a;
b) dopuszcza siê przeznaczenie terenu pod zabudowê
us³ugowo  handlowo  produkcyjn¹ o profilu dostosowanym do ograniczenia ewentualnej uci¹¿liwoci do granic terenu, w szczególnoci przy wprowadzaniu funkcji, których rodzaj zainwestowania zostanie zaliczony do mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ
na rodowisko w rozumieniu przepisów szczególnych dotycz¹cych ochrony rodowiska;
c) wymaga siê aby zabudowa kubaturowa by³a lokalizowana w strefach funkcjonalnych wed³ug rysunku
planu;
d) zakazuje siê projektowania powierzchni sprzeda¿owej funkcji handlowej powy¿ej 1000 m2;
e) dopuszcza siê adaptacjê istniej¹cej zabudowy;
f) zakazuje siê przekraczania wysokoci nowej zabudowy powy¿ej 15,0 m (kalenica dachu);
g) zasilanie w energiê elektryczn¹ przewiduje siê z projektowanej linii kablowej niskiego napiêcia, któr¹
wybudowaæ ze znajduj¹cej siê poza obszarem stacji
transformatorowej Starogardzka; stacjê przebudowaæ na stacjê o wy¿szym gabarycie;
h) obowi¹zuj¹ ustalenia okrelone w § 3 i § 4 pkt 2.
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§6
Na terenie objêtym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej
w Czersku przy ulicy Starogardzkiej (obejmuj¹cy w obrêbie Czersk dzia³kê nr 708) zgodnie z rysunkiem planu
stanowi¹cym za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y  ustala siê:
1) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem
O1bKZo docelowo pod poszerzenie przyleg³ej ulicy
zbiorczej klasy Z (trasa drogi krajowej nr 22) do szerokoci od osi istniej¹cej jezdni 15,0 m z przeznaczeniem pod podziemn¹ infrastrukturê techniczn¹
magistraln¹ oraz zwi¹zan¹ z uzbrojeniem przyleg³ych
terenów, odcinek ci¹gu pieszego ze cie¿k¹ rowerow¹ jednokierunkow¹ o szerokoci 2,5 m i zieleñ o
funkcji ozdobnej oraz w³¹czenie ulicy dojazdowej, a
do czasu zrealizowania obwodnicy miasta Czerska
teren przeznacza siê tymczasowo pod w³¹czenie
komunikacyjne do istniej¹cej drogi krajowej nr 22,
bez prawa do realizacji elementów powierzchniowych zagospodarowania terenu, o których mowa
na wstêpie;
2) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem A63/
1.1ZN,W pod zieleñ nisk¹, typu ³êgowego, oraz rowy
i zbiorniki wód powierzchniowych;
3) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem A63/
1.2KD pod ulicê dojazdow¹ o szerokoci w liniach
rozgraniczaj¹cych 10,5 m i 12,0 m (wed³ug rysunku
planu) o nastêpuj¹cym zalecanym uk³adzie przestrzennym: jednostronny chodnik szerokoci 1,5 m,
cie¿ka rowerowa dwukierunkowa szerokoci 2,5 m,
jezdnia szerokoci 5,0 m (przy szerokoci w liniach
rozgraniczaj¹cych 10,5 m) i 6,0 m (przy szerokoci
w liniach rozgraniczaj¹cych 12,0 m), rów odprowadzaj¹cy cieki deszczowe o szerokoci 1,0 m i 1,5
m, na terenie projektowana stacja transformatorowa;
4) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem A63/
1.3KXD pod ci¹g pieszo-jezdny o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 5,0 m zakoñczony placem
do zawracania o wymiarach 12,0 x 15,0 m o przekroju jednoprzestrzennym o nawierzchni umo¿liwiaj¹cej przenikanie wód powierzchniowych do gruntu;
5) przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami
A63/1.4MN i A63/1.5MN pod zabudowê mieszkaniow¹ pod warunkiem zachowania nastêpuj¹cych zasad:
a) dopuszcza siê podzia³ terenów na dzia³ki budowlane wed³ug rysunku planu lub inaczej, ale wówczas ka¿da z wydzielonych dzia³ek powinna spe³niæ nastêpuj¹ce warunki:
 wymaga siê zachowania minimalnej powierzchni dzia³ki budowlanej 700 m2,
 wymaga siê aby czêæ dzia³ki budowlanej po³o¿ona w granicach terenu, którego granice s¹
liniami nieprzekraczalnymi dla zabudowy kubaturowej nie by³a mniejsza ni¿ 350 m2,
 wymaga siê aby kszta³t dzia³ki budowlanej by³
zbli¿ony do prostok¹ta (lub istnia³a mo¿liwoæ
wpisania w obrys dzia³ki prostok¹ta o boku krótszym o szerokoci co najmniej 22 m a d³u¿szym
d³ugoci co najmniej 30 m,

 linie podzia³u nawi¹zuj¹ce do zalecanych linii podzia³u wed³ug rysunku planu;
b) zakazuje siê wprowadzania uzupe³niaj¹cych funkcji
us³ugowych o powierzchni przekraczaj¹cej 50 m2;
c) do funkcji us³ugowych dopuszczonych jako uzupe³niaj¹ce funkcjê mieszkaniow¹, zalicza siê wy³¹cznie
te, które mog¹ byæ wiadczone w pomieszczeniach
dostosowanych wy³¹cznie do zamieszkania, oraz
które nie zostan¹ zaliczone do mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na rodowisko w rozumieniu przepisów szczególnych dotycz¹cych ochrony rodowiska;
d) zasilanie w energiê elektryczn¹ przewiduje siê z projektowanej stacji transformatorowej zlokalizowanej
na terenie oznaczonym symbolem A63/1.2KD; dla
zasilania stacji wybudowaæ odcinek napowietrznej
linii redniego napiêcia; ze stacji wybudowaæ liniê
kablow¹ niskiego napiêcia;
e) wymaga siê wkomponowaæ w projektowane zagospodarowanie terenu przebiegaj¹c¹ przez teren liniê napowietrzn¹ redniego napiêcia lub j¹ skablowaæ za zgod¹ i na warunkach gestora sieci;
f) zakazuje siê lokalizowania wszelkich urz¹dzeñ reklamowych;
g) wymaga siê utrzymania w stanie biologicznie czynnym co najmniej 40% powierzchni dzia³ki budowlanej;
h) obowi¹zuj¹ ustalenia okrelone w § 3, § 4 pkt 1÷7;
6) ze wzglêdu na po³o¿enie wszystkich terenów, o których mowa w pkt 1÷5 w strefie ochronnej G³ównego
Zbiornika Wód Podziemnych, obowi¹zuje zakaz wprowadzania do gruntu wszelkich zanieczyszczeñ p³ynnych
i sta³ych, które mog¹ spowodowaæ jego zanieczyszczenie, w tym obowi¹zek skanalizowania cieków deszczowych z dachów i szczelnych nawierzchni jezdni
i miejsc do postoju pojazdów, oraz ich odprowadzenie do rowów przy ulicy dojazdowej poprzez urz¹dzenie oczyszczaj¹ce do stopnia okrelonego w przepisach szczególnych.
§7
Na terenie objêtym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Sienkiewicza w Czersku (obejmuj¹cym w obrêbie Czersk dzia³ki
nr 984/18, 984/19, 984/20, 984/21, 984/24, 984/25, 986,
987/1, 987/2 i 988) zgodnie z rysunkiem planu stanowi¹cym za³¹cznik nr 3 do niniejszej uchwa³y  ustala siê:
1) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 05/
1KLw pod poszerzenie ulicy lokalnej (powiatowej)
do uzyskania odleg³oci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej do osi istniej¹cej ulicy;
2) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 08/
1KLw pod odcinek ulicy lokalnej (przed³u¿enie ulicy
Sienkiewicza) o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 12,0 m;
3) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem A30/
1KDw pod czêæ ulicy dojazdowej (obejmuj¹cej czêci dzia³ek nr 986, 987/2 i 988)  szerokoæ odcinka
prostego 4,0 m, poszerzenie na zakoñczeniu od strony po³udniowej na d³ugoci 10,0 m szerokoci (w
liniach rozgraniczaj¹cych) 15,0 m ze skosem 5,0 m
x 5,0 m na odcinku 5,0 m;
4) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem A30/
2KXD pod ci¹g pieszo-jezdny o szerokoci w liniach
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rozgraniczaj¹cych 5,0 m jednoprzestrzenny  dojazd
i dojcie do projektowanej dzia³ki budowlanej poza granicami planu;
5) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem A10/
1MN/UR pod adaptowan¹ zabudowê mieszkaniow¹ z
dopuszczeniem funkcji us³ugowo-handlowo-rzemielniczej o nastêpuj¹cych zasadach zagospodarowania
i zabudowy:
a) zakaz podzia³u terenu na mniejsze dzia³ki budowlane;
b) intensywnoæ zabudowy nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿
0,5;
c) z funkcji us³ugowo-handlowo-rzemielniczych uzupe³niaj¹cych funkcjê mieszkaniow¹, dopuszcza siê
wy³¹cznie te, które nie zostan¹ zaliczone do mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko w rozumieniu przepisów szczególnych dotycz¹cych ochrony rodowiska;
d) wymaga siê utrzymania w stanie biologicznie czynnym co najmniej 35% powierzchni dzia³ki budowlanej;
e) zasilanie w energiê elektryczn¹ przewiduje siê z projektowanej linii kablowej niskiego napiêcia, któr¹
nale¿y wybudowaæ ze znajduj¹cej siê poza obszarem stacji Starego Urzêdu;
f) ustalenia okrelone w § 3 i § 4 pkt 1÷3, 5÷7;
6) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem A10/
2U,UR,MN pod zabudowê us³ugowo- handlowo-rzemielnicz¹ z dopuszczeniem mieszkaniowej o nastêpuj¹cych zasadach zagospodarowania i zabudowy:
a) zakaz podzia³u terenu na mniejsze dzia³ki budowlane;
b) intensywnoæ zabudowy nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿
0,5;
c) z funkcji us³ugowo  handlowo  rzemielniczych
dopuszcza siê te, które mog¹ byæ zaliczone do mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko w rozumieniu przepisów szczególnych dotycz¹cych
ochrony rodowiska, pod warunkiem zastosowania
odpowiednich form zabezpieczenia rodowiska
przed ujemnym oddzia³ywaniem, co nale¿y udokumentowaæ zgodnie z przepisami szczególnymi;
d) wymaga siê utrzymania w stanie biologicznie czynnym co najmniej 35% powierzchni dzia³ki budowlanej;
e) zasilanie w energiê elektryczn¹ jak w pkt 5 lit. e;
f) ustalenia okrelone w § 3 i § 4 pkt 1÷3, 5÷7;
7) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem A21/
1.1MN/UR pod dzia³ki budowlane o funkcji mieszkaniowej z dopuszczeniem uzupe³niaj¹cej funkcji us³ug
rzemielniczych, które nie zostan¹ zaliczone do mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko w rozumieniu przepisów szczególnych dotycz¹cych ochrony rodowiska, z nastêpuj¹cymi warunkami:
a) dopuszcza siê podzia³ terenu na maksymalnie trzy
dzia³ki budowlane o minimalnej powierzchni 800 m2
z tym ¿e linie podzia³u powinny byæ prostopad³e do
linii rozgraniczaj¹cej z terenem oznaczonym symbolem O08/1KLw;
b) dopuszcza siê lokalizacjê funkcji uzupe³niaj¹cych
zabudowê mieszkaniow¹ w postaci funkcji us³ugowo  handlowo  rzemielniczych, które nie zostan¹
zaliczone do mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
rodowisko w rozumieniu przepisów szczególnych
dotycz¹cych ochrony rodowiska;

8)

9)

10)

11)
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c) wymaga siê utrzymania w stanie biologicznie czynnym co najmniej 35% powierzchni dzia³ki budowlanej;
d) funkcja uzupe³niaj¹ca, o której mowa w lit. b, nie
mo¿e zajmowaæ powy¿ej 50% zabudowy i zagospodarowania dzia³ki budowlanej;
e) intensywnoæ zabudowy nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿
0,5;
f) zasilanie w energiê elektryczn¹ jak w pkt 5 lit. e;
g) ustalenia okrelone w § 3 oraz § 4 pkt 1÷3, 5÷7;
przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem A21/
1.2MN pod czêæ dzia³ki budowlanej o funkcji mieszkaniowej, której zasadnicza czêæ obejmuje czêæ
dzia³ki nr 1001;
przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem A46/
1.1KXD pod jednoprzestrzenny ci¹g pieszo-jezdny o
szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 5,0 m jednoprzestrzenny z poszerzeniem o plac do zawracania
wed³ug rysunku planu do szerokoci 16,0 m na d³ugoci 8,0 m i skosem na d³ugoci 17,0 m;
przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem A46/
1.2UTL,ZU,W pod tereny zabudowy rekreacyjnej i gospodarczej zwi¹zanej z obs³ug¹ istniej¹cych i projektowanych stawów, zieleñ urz¹dzon¹ o funkcji rekreacyjnej oraz stawy o nastêpuj¹cych zasadach zagospodarowania:
a) dopuszcza siê podzia³ terenu na maksymalnie trzy
mniejsze dzia³ki inwestycyjne o powierzchni nie
mniejszej ni¿ 900 m2, zalecany podzia³ wed³ug linii
podzia³u geodezyjnego;
b) dopuszcza siê realizacjê trzeciego stawu (na terenie);
c) dopuszcza siê zabudowê rekreacyjn¹ i gospodarcz¹ zwi¹zan¹ z obs³ug¹ istniej¹cych i projektowanych stawów lub funkcj¹ rekreacyjn¹;
d) zakazuje siê przekroczenia 60 m2 przez ³¹czn¹ powierzchniê zabudowy na jednej dzia³ce budowlanej i wysokoci zabudowy (do kalenicy dachu) 6,0
m;
e) zakazuje siê hodowli zwierz¹t, z dopuszczeniem hodowli ryb w stawach, bez prawa ich przetwarzania;
f) dopuszcza siê adaptacjê istniej¹cych stawów
i zmiany ich brzegów, przy czym przy zmianach ich
nowe przebiegi nie mog¹ byæ zbli¿one do granic
terenu na odleg³oæ mniejsz¹ ni¿ 2,0 m;
g) wymaga siê utrzymania w stanie biologicznie czynnym co najmniej 80% powierzchni dzia³ki budowlanej;
h) wymaga siê spadków po³aci dachów od 26% do
100%;
i) zasilanie w energiê elektryczn¹ jak w pkt 5 lit. e;
j) obowi¹zuj¹ ustalenia okrelone w § 3 oraz § 4 pkt
1 i 2;
przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem A46/
1.3UTL,ZU,W pod tereny zabudowy rekreacyjnej i gospodarczej oraz pod stawy do ewentualnej hodowli
ryb lub rekreacyjne o nastêpuj¹cych zasadach zagospodarowania:
a) zakazuje siê podzia³u terenu na mniejsze dzia³ki inwestycyjne;
b) zakazuje siê aby zabudowa rekreacyjna i gospodarcza zwi¹zana z obs³ug¹ projektowanych stawów,
przekroczy³a 90 m2 powierzchni zabudowy (³¹cznie) oraz wysokoci 6,0 m;

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 1705

 4414 

c) dopuszcza siê hodowlê ryb w stawach, bez prawa
ich przetwarzania;
d) zakazuje siê zbli¿ania brzegów projektowanych stawów do granic terenu na odleg³oæ mniejsz¹ ni¿
2,0 m;
e) wymaga siê utrzymania 90% terenu biologicznie
czynnego;
f) wymaga siê spadków po³aci dachów od 26% do
100%;
g) zasilanie w energiê elektryczn¹ jak w pkt 5 lit. e;
h) obowi¹zuj¹ ustalenia okrelone w § 3 oraz § 4 pkt
1 i 2;
12) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem A46/
1.4 R.P,MR,W pod tereny rolnicze o nastêpuj¹cych zasadach zagospodarowania:
a) zakazuje siê podzia³u terenu na mniejsze dzia³ki inwestycyjne;
b) dopuszcza siê zabudowê zagrodow¹ z jednym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym;
c) zakazuje siê hodowli zwierz¹t, a dopuszcza siê hodowlê ryb w stawach, bez prawa ich przetwarzania;
d) dopuszcza siê adaptacjê istniej¹cych stawów
i zmiany ich brzegów, przy czym zakazuje siê ich
zbli¿ania do granic terenów na odleg³oæ mniejsz¹
ni¿ 2,0 m;
e) zasilanie w energiê elektryczn¹ jak w pkt 5 lit. e;
f) obowi¹zuj¹ ustalenia okrelone w § 3 oraz § 4 pkt
1÷3, 4÷7;

6) wymaga siê odprowadzenia cieków deszczowych, po
oczyszczeniu do stopnia okrelonego w przepisach
szczególnych, do gruntu;
7) wymaga siê utrzymania w stanie biologicznie czynnym
co najmniej 50% powierzchni dzia³ki budowlanej;
8) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ przewiduje siê z
projektowanej linii kablowej niskiego napiêcia, któr¹
nale¿y wybudowaæ ze znajduj¹cej siê poza obszarem
stacji transformatorowej Browar;
9) ustalenia okrelone w § 3 oraz § 4 pkt 1÷7, z tym ¿e
ustalenie w pkt 7 dotyczy równie¿ zabudowy us³ugowej.

§8

§ 10

Na terenie objêtym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo
 us³ugowej przy Al. 1000 Lecia w miecie Czersk (obejmuj¹cym czêæ dzia³ki nr 1168 w obrêbie Czersk) oznaczonym symbolem B16/1MN,U na rysunku planu stanowi¹cym za³¹cznik nr 4 do niniejszej uchwa³y  ustala siê
przeznaczenie terenu pod zabudowê mieszkaniowo-us³ugow¹ pod warunkiem zachowania nastêpuj¹cych:
1) rodzaj wprowadzanych us³ug nie mo¿e byæ zaliczony do mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko w rozumieniu przepisów szczególnych dotycz¹cych ochrony rodowiska;
2) funkcja mieszkaniowa obejmuje wy³¹cznie dom jednorodzinny z zagospodarowaniem z nim zwi¹zanym,
z tym ¿e mo¿e byæ zespolony z zabudow¹ us³ugow¹
(i gospodarcz¹) pod warunkiem zachowania odpowiedniej izolacji od funkcji us³ugowych umo¿liwiaj¹cej funkcjonowanie niezale¿nych funkcji;
3) wymaga siê zachowania ograniczeñ dla zabudowy
okrelonych na rysunku planu w postaci stref, w których obowi¹zuje zakaz:
a) wszelkiej zabudowy,
b) zabudowy mieszkaniowej,
c) zabudowy us³ugowej, mog¹cej wywo³ywaæ uci¹¿liwoci dla s¹siedniej zabudowy mieszkaniowej;
4) wymaga siê zachowania równoleg³oci/prostopad³oci uk³ad cian zewnêtrznych do linii rozgraniczaj¹cej teren z przyleg³¹ ulic¹ publiczn¹;
5) wymaga siê zachowania wysokoci zabudowy us³ugowej do jednej kondygnacji (nadziemnej) maksymalnie 4,0 m (w wietle konstrukcji), a dachów wszelkiej zabudowy o spadkach od 15% do 60%, z tym
¿e zabudowa mieszkaniowa powinna wyró¿niaæ siê
od us³ugowej;

Rozdzia³ 5
Skutki prawne
§9
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w wyniku
uchwalenia niniejszej uchwa³y, których wartoæ wzronie,
w wysokoci: 30% z wy³¹czeniem terenów przeznaczonych na cel publiczny, dla których stawkê tê ustala siê na
0%.
Dzia³ II
Przepisy koñcowe
Rozdzia³ 6
Przepisy uchylaj¹ce
1. Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Czersk uchwalony uchwa³¹ nr XVI/158/92 Rady Miejskiej Czersk z dnia 27 marca
1992 r. [og³. w Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 7, poz. 111 z dn.
30 czerwca 1992 r. ze zm. z 1992 r. Nr 11, poz. 197; z
1993 r. Nr 13, poz. 174; z 1994 r. Nr 11, poz. 114, Nr 12,
poz. 124, Nr 17, poz. 245, 246; z 1996 r. Nr 22, poz. 96
i 97; z 1997 r. Nr 30, poz. 160; z 1998 r. Nr 41, poz. 168;
w Dz. Urz. Woj. Pom. z 1999 r. Nr 102, poz. 975, 976
i 977; z 2000 r. Nr 60, poz. 374; z 2001 r. Nr 21, poz.
189, 190; z 2002 r. Nr 9, poz. 147, Nr 12, poz. 217, nr
53, poz. 1295 i 1296] z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y, w zakresie ustaleñ dotycz¹cych terenów,
o których mowa w § 1, a stanowi¹cych czêci terenów
oznaczonych w dotychczasowym planie symbolami:
A48 r.O, B1 r.P,RL,RZ, B15ZI, B16MN, B24MN, B57K
i B59P.
2. Traci moc miejscowy szczegó³owy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w Czersku, woj. Bydgoskie, osiedla 
Czersk  Po³udnie rejon ulic Tucholska  £¹kowa<<
uchwalony uchwa³¹ Nr XI/59/86 Rady Narodowej Miasta i Gminy Czersk z dnia 30 czerwca 1986 r. [Dz. Urz.
Woj. Bydg. Nr 13, poz. 135 z pón. zm.], z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y, w zakresie ustaleñ dotycz¹cych terenów, o których mowa w § 1, obejmuj¹cych fragmenty terenów oznaczonych w dotychczasowym planie symbolami:  A10MN, A21MN,
A30KDw, A46 r.P, O5Klw, 08KLw.
§ 11
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
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Rozdzia³ 7
Przepisy o wejciu uchwa³y w ¿ycie
§ 12

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
K. Sêkielewski

1706
UCHWA£A Nr VIII/76/03
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy £osiñskiej 41
w Czersku (obejmuj¹cego czêæ dzia³ki nr 1032/1).
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
Dzia³ I
Przepisy merytoryczne
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1
Uchwala siê zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Królowej Jadwigi, £osiñskiej 41, Mleczarskiej 13, £ukowskiej
i £¹kowej w Czersku, jako zmian dotychczas obowi¹zuj¹cego na tych terenach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o których mowa w § 4 niniejszej
uchwa³y (obejmuj¹ce czêæ dzia³ki nr 1032/1 w obrêbie
Czersk) przy ulicy £osiñskiej 41 w Czersku, w zakresie
zmian ustaleñ szczegó³owych zgodnie z ustaleniem w § 2
niniejszej uchwa³y.
Rozdzia³ 2
Przepisy szczegó³owe
 zmiany w obowi¹zuj¹cym planie
§2
W § 3 ust. 3 pkt 2 uchwa³y Nr VI/41/98 Rady Miejskiej
Czersk z dnia 30 grudnia 1998 r., o której mowa w § 1,
ustalenia zawarte w lit. b i d (dotycz¹ce zasad zabudowy na terenie oznaczonym symbolem B 96.2. MN to
jest: b) maksymaln¹ wysokoæ zabudowy 11 m, oraz
d) dachy dwuspadowe o jednakowych spadkach obu
po³aci mieszcz¹cych siê w granicach 58 ÷ 133%), zastêpuje siê nowymi ustaleniami:
b) zakazuje siê wprowadzania zabudowy, która bêdzie
wymaga³a zabezpieczeñ przed ha³asem emitowanym przez pojazdy poruszaj¹ce siê po drodze krajowej nr 22  obejcie miasta Czerska, której planowany przebieg wyznaczono w planie, o którym
mowa w § 5 ust. 1 niniejszej uchwa³y, tj. linie rozgraniczaj¹ce w odleg³oci oko³o 35 m na pó³noc
od granic terenu;
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d) dopuszcza siê wprowadzenie zabudowy o której
mowa w lit. b, o ile odpowiednie zabezpieczenia
przed ha³asem komunikacyjnym zostan¹ wykonane
kosztem i staraniem w³aciciela terenu.;
oraz w lit. e na koñcu rednik zastêpuje siê przecinkiem i dopisuje siê ustalenia:
f) wartociowa zieleñ ozdobna wysoka podlega ochronie,
g) wjazdy na drogê nie mog¹ kolidowaæ z przydro¿nymi
drzewami.
Rozdzia³ 3
Skutki prawne
§3
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w wyniku
uchwalenia niniejszej uchwa³y, których wartoæ wzronie,
w wysokoci 0%.
Dzia³ II
Przepisy koñcowe
Rozdzia³ 4
Przepisy uchylaj¹ce
§4
Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkaniowego w rejonie ulicy £osiñskiej 41 (czêci dz. wg ew. grunt. nr 1032/1) uchwalony
uchwa³¹ Nr VI/41/98 Rady Miejskiej Czersk z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Królowej
Jadwigi, £osiñskiej 41, Mleczarskiej 13, £ukowskiej i £¹kowej w Czersku [og³. w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 102,
poz. 977 z dn. 15.09.1999 r.], z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y, wy³¹cznie w zakresie dotychczasowych
ustaleñ okrelonych w § 3 ust. 3 pkt 2 lit. b i d.
Rozdzia³ 5
Przepisy dostosowuj¹ce  zmiany porz¹dkowe
w dotychczas obowi¹zuj¹cych przepisach
§5
1. Na rysunku planu, o którym mowa w § 4, wprowadza
siê dodatkowy zapis zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do
niniejszej uchwa³y: >>Niniejszy plan obowi¹zuje wraz
ze zm. uchwalonymi uchwa³¹ Nr . Rady Miejskiej w
Czersku z dnia.. w sprawie zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie
ulicy £osiñskiej 41 w Czersku (obejmuj¹cych w obrêbie Czersk czêæ dzia³ki nr 1032/1) og³oszon¹ w Dz.
Urz. Woj. Pom. [tu podaæ: numer, pozycjê i dzieñ og³oszenia dziennika].
2. W tekcie planu, o którym mowa w § 5, wprowadziæ
zmiany o których mowa w § 2 niniejszej uchwa³y.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
Rozdzia³ 6
Przepisy o wejciu uchwa³y w ¿ycie
§7
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
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Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
K. Sêkielewski

1707
UCHWA£A Nr VIII/77/03
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych, us³ug, ulic
lokalnej i dojazdowych w rejonie ulicy Tucholskiej (strona zachodnia) w Czersku (obejmuj¹cych w obrêbie
Czersk czêci dzia³ek nr 1054/2 i 1054/3).
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
Dzia³ I
Przepisy merytoryczne
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1
Uchwala siê zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych, us³ug,
ulic lokalnej i dojazdowych w rejonie ulicy Tucholskiej
(strona zachodnia) w Czersku (obejmuj¹ce w obrêbie
Czersk czêci dzia³ek nr 1054/2 i 1054/3), o którym mowa
w § 5 niniejszej uchwa³y, w zakresie okrelonym na rysunku zmiany planu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y oraz w § 3 niniejszej uchwa³y.
§2
1. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku zmian
planu, o których mowa w § 1, s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami:
1) granice zmiany planu;
2) obowi¹zuj¹ce linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym
przeznaczeniu wprowadzane zmian¹ planu;
3) obowi¹zuj¹ce linie rozgraniczaj¹ce tereny o tym samym przeznaczeniu wprowadzane zmian¹ planu;
4) linie nieprzekraczalne dla zabudowy wprowadzane
zmian¹ planu;
5) skrelenia linii zmienianego planu;
6) obowi¹zuj¹ce wymiary;
7) symbole terenów  identyfikacyjne.
2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) dzia³ce  rozumie siê przez to dzia³kê gruntu z jej
numerem wed³ug rejestru ewidencji gruntów;
2) symbolu terenu  rozumie siê przez to pomocnicze,
identyfikacyjne, oznaczenie terenów na rysunku planu i w tekcie niniejszej uchwa³y w postaci, kolejno:
symbolu literowego  bêd¹cego ³¹cznikiem z ustaleniami zmienianego planu, o którym mowa w § 5
niniejszej uchwa³y, a nastêpnie numeru terenu i symbolu literowego wiod¹cej funkcji terenu;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy  rozumie siê przez to
wyznaczon¹ przez tê liniê pionow¹ p³aszczyznê, której
nie mo¿e przekraczaæ ¿aden element budynku;
4) rysunku zmiany planu  rozumie siê przez to rysunek
na podk³adzie mapy sytuacyjno  wysokociowej, w
skali wydruku 1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
Rozdzia³ 2
Przepisy szczegó³owe
§3
1. W tekcie planu, o którym mowa w § 5, wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w § 3 ust. 4 skrela siê numery dzia³ek: 1054/2, 1054/3;
2) w § 3 ust. 8:
a) wyrazy: Na dzia³ce nr 1054/1 i na czêci dzia³ki
nr 1054/2 zastêpuje siê wyrazami: Na dzia³kach
nr 1054/1 i 1054/2,
b) w pkt 3 lit. c) wyrazy: 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicy oznaczonej symbolem B 71.1./03
KDx oraz innych wed³ug rysunku planu zastêpuje siê wyrazami: 4,0 m od linii rozgraniczaj¹cych
z s¹siednim terenem oznaczonym symbolem B
71.1/13MN, oraz od ulicy oznaczonej symbolem
B 71.1./03KDx;
3) w § 3 po ust. 12 dodaje siê ustêp 13 o brzmieniu:
Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem B 71.1./16 RP, obejmuj¹cym czêæ dzia³ki nr
1054/3, ustala siê przeznaczenie  adaptacja istniej¹cego sposobu u¿ytkowania  teren upraw rolnych
 droga polna.
2. Na terenie objêtym zmianami planu, o których mowa
w § 1:
1) zakazuje siê wprowadzania wszelkich zanieczyszczeñ
do gruntu w tym cieków i wód zawieraj¹cych zanieczyszczenia bez ich pe³nego oczyszczenia, ze wzglêdu na po³o¿enie terenu w strefie ochronnej G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych ONO Nr 121;
2) wymaga siê aby wjazd na teren nie kolidowa³ z przydro¿nymi ozdobnymi przydro¿nymi drzewami;
3) wartociowa wysoka zieleñ ozdobna podlega ochronie.
3. W rysunku planu, o którym mowa w § 5, wprowadza
siê zmiany przedstawione na za³¹czniku do niniejszej
uchwa³y.
Rozdzia³ 3
Skutki prawne
§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w wyniku
uchwalenia niniejszej uchwa³y, których wartoæ wzronie,
w wysokoci: 30%.
Dzia³ II
Przepisy koñcowe
Rozdzia³ 4
Przepisy uchylaj¹ce
§5
Traci moc miejscowy plan zagospodarowania prze-
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strzennego terenów mieszkaniowych, us³ug, ulic lokalnej i dojazdowych w rejonie ulicy Tucholskiej (strona zachodnia) w Czersku uchwalony uchwa³¹ Nr VI/39/98 Rady
Miejskiej Czersk z dnia 30 grudnia 1998 r. [og³. w Dz. Urz.
Woj. Pomorskiego Nr 102, poz. 975 z dn. 15.09.1999 r.],
z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y, wy³¹cznie w
zakresie dotychczasowych ustaleñ zawartych w § 3 ust. 4
i 8 tego planu, a zmienionych zgodnie z § 3 niniejszej
uchwa³y odnosz¹cych siê do terenu, o którym mowa
w § 1.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
Rozdzia³ 5
Przepisy o wejciu uchwa³y w ¿ycie
§7
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
K. Sêkielewski

1708
UCHWA£A Nr VIII/78/03
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy us³ugowo-mieszkaniowej
przy ul. Tucholskiej w Czersku (obejmuj¹cego dzia³ki nr
1843/9 i 1843/10).
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
Dzia³ I
Przepisy merytoryczne
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy us³ugowo-mieszkaniowej
przy ul. Tucholskiej w miecie Czersk (obejmuj¹cy w obrêbie Czersk dzia³ki nr 1843/9 i 1843/10) w postaci rysunku planu na za³¹czniku do niniejszej uchwa³y, oraz
ustaleñ zawartych w niniejszej uchwale w § 2, 3 i 4.
§2
1. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu, o
którym mowa w § 1, s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami:
1) granice planu;
2) obowi¹zuj¹ce linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym
przeznaczeniu;
3) linie nieprzekraczalne dla zabudowy kubaturowej;
4) linie nieprzekraczalne dla zabudowy us³ugowej;
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5) obowi¹zuj¹ce wymiary;
6) symbol terenu.
2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu, o
którym mowa w § 1, s¹ zalecanymi lub informacyjnymi, nieobowi¹zuj¹cymi ustaleniami:
1) linie podzia³u na dzia³ki budowlane  zalecane;
2) przyk³adowe lokalizacje zabudowy;
3) istniej¹ca zabudowa na s¹siednich dzia³kach.
3. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) dzia³ce  rozumie siê przez to dzia³kê gruntu z jej
numerem wed³ug rejestru ewidencji gruntów;
2) dzia³ce budowlanej  rozumie siê przez to dzia³kê z
prawem zabudowy wydzielan¹ w oparciu o plan
uchwalony niniejsz¹ uchwa³¹;
3) symbolu terenu  rozumie siê przez to pomocnicze,
identyfikacyjne, oznaczenie terenu na rysunku planu i w tekcie niniejszej uchwa³y w postaci, kolejno:
symbolu literowego i numeru terenu oraz symbolu
literowego funkcji terenu;
4) nieprzekraczalnej linii zabudowy  rozumie siê przez
to wyznaczon¹ przez tê liniê pionow¹ p³aszczyznê,
której nie mo¿e przekraczaæ ¿aden element budynku;
5) wysokoci zabudowy  rozumie siê przez to wysokoæ mierzon¹ od najni¿szego punktu pierwotnego
poziomu terenu, na linii zabudowy od strony drogi
publicznej, do najwy¿szego punktu kalenicy dachu,
6) rysunku planu  rozumie siê przez to rysunek na
podk³adzie mapy sytuacyjno  wysokociowej, w
skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.
Rozdzia³ 2
Przepisy szczegó³owe
§3
Na terenie objêtym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy us³ugowomieszkalnej przy ul. Tucholskiej w miecie Czersk (obejmuj¹cym w obrêbie Czersk dzia³ki nr 1843/9 i 1843/10)
zgodnie z rysunkiem planu na za³¹czniku do niniejszej
uchwa³y, na terenie oznaczonym symbolem B20/1U/MN
ustala siê przeznaczenie pod zabudowê us³ugowo-handlowo-rzemielnicz¹ oraz mieszkaniow¹ z nastêpuj¹cymi zasadami zabudowy i zagospodarowania:
1) dopuszcza siê podzia³ terenu na maksymalnie dwie
dzia³ki budowlane o minimalnej powierzchni ka¿dej
z nich 1500 m2;
2) wymaga siê ograniczenia funkcji us³ugowych wy³¹cznie do takich, których rodzaj zainwestowania nie
bêdzie zaliczony do mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko w rozumieniu przepisów szczególnych dotycz¹cych ochrony rodowiska;
2) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni
sprzeda¿owej wiêkszej ni¿ 1000 m2;
3) wymagana zabudowa wy³¹cznie w granicach linii
nieprzekraczalnych dla zabudowy kubaturowej i odpowiednio dla zabudowy us³ugowej;
4) wymaga siê aby zabudowa by³a wysokoci do
dwóch kondygnacji z poddaszem u¿ytkowym i nie
przekracza³a wysokoci 11,0 m do kalenicy dachu;
5) wymaga siê spadków dachów od 66% do 100%, z
dopuszczeniem spadków dachów budynków us³ugowych od 26% wzwy¿;
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6) wymaga siê aby zabudowa nie wykracza³a poza linie
nieprzekraczalne dla zabudowy;
7) wymaga siê wskanika intensywnoci zabudowy
maksymalnie 0,3;
8) wymaga siê organizacji na ka¿dej dzia³ce budowlanej miejsca do tymczasowego przechowywania odpadów z zachowaniem zasad ich segregacji wed³ug
przepisów szczególnych;
9) zakazuje siê budowy ogrodzeñ pe³nych i z zastosowaniem powtarzalnych elementów z betonu;
10) wymaga siê utrzymania minimum 50% terenu w stanie biologicznie czynnym;
11) dopuszcza siê zasilanie w gaz z istniej¹cej sieci gazowej po jej rozbudowie;
12) wymaga siê zachowania mo¿liwoci dostosowania
owietlenia zewnêtrznego terenu do potrzeb obrony
cywilnej;
13) wymaga siê dostosowania fundamentowania i izolacji do warunków gruntowo  wodnych po ich zbadaniu;
14) wymaga siê inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego,
miêdzy innymi w zakresie sieci telekomunikacyjnych,
przy opracowaniu projektów budowlanych nowych
budynków i innych obiektów budowlanych oraz zachowania od nich normatywnych odleg³oci, równie¿
poprzez ich prze³o¿enie po uzgodnieniu z odpowiednim gestorem;
15) zakazuje siê tymczasowego u¿ytkowania nowych
budynków przed spe³nieniem wszystkich wymogów
ustalonych niniejsz¹ uchwa³¹;
16) w przypadku odkrycia, w trakcie prac ziemnych, obiektu archeologicznego wymaga siê wstrzymania tych
prac i uzgodnienia dalszych dzia³añ z odpowiednim
wojewódzkim Oddzia³em S³u¿by Ochrony Zabytków;
17) wymaga siê zaopatrzenia w wodê z wodoci¹gu miejskiego;
18) wymaga siê odprowadzenia cieków sanitarnych do
istniej¹cej kanalizacji sanitarnej na warunkach jej gestora;
19) wymaga siê uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu z jednostkami, których urz¹dzenia, w tym
telekomunikacyjne, znajduj¹ siê w obrêbie oddzia³ywania projektowanej inwestycji;
20) zakazuje siê wprowadzania wszelkich zanieczyszczeñ
do gruntu w tym cieków i wód zawieraj¹cych zanieczyszczenia bez ich pe³nego oczyszczenia do stopnia
okrelonego w przepisach szczególnych, z zachowaniem szczególnego re¿imu w tym zakresie, ze wzglêdu na po³o¿enie terenu w obrêbie G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych ONO Nr 121 lub w jego strefie
ochronnej;
21) zakazuje siê stosowania na elewacjach widocznych
od strony dróg publicznych materia³ów wykoñczeniowych powoduj¹cych znaczne odbicie promieni
s³onecznych;
22) wymaga siê zastosowania technologii ogrzewania
budynków nie wywo³uj¹cej zanieczyszczeñ py³owych,
w tym zakaz stosowania paliw sta³ych do ogrzewania;
23) zasilanie w energiê elektryczn¹ projektowanymi przy³¹czami z istniej¹cej linii napowietrznej niskiego napiêcia, zasilanej ze stacji transformatorowej Tucholska, liniê przebudowaæ na liniê o wiêkszym przekroju.

Rozdzia³ 3
Skutki prawne
§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w wyniku
uchwalenia niniejszej uchwa³y, których wartoæ wzronie,
w wysokoci: 30%.
Dzia³ II
Przepisy koñcowe
Rozdzia³ 4
Przepisy uchylaj¹ce
§5
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Czersk uchwalony uchwa³¹
Nr XVI/158/92 Rady Miejskiej Czersk z dnia 27 marca
1992 r. [og³. w Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 7, poz. 111 z dn. 30
czerwca 1992 r. ze zm. z 1992 r. Nr 11, poz. 197; z 1993 r.
Nr 13, poz. 174; z 1994 r. Nr 11, poz. 114, Nr 12, poz. 124,
Nr 17, poz. 245, 246; z 1996 r. Nr 22, poz. 96 i 97; z 1997 r.
Nr 30, poz. 160; z 1998 r. Nr 41, poz. 168; w Dz. Urz. Woj.
Pom. z 1999 r. Nr 102, poz. 975, 976 i 977; z 2000 r. Nr 60,
poz. 374; z 2001 r. Nr 21, poz. 189, 190; z 2002 r. Nr 9,
poz. 147, Nr 12, poz. 217, Nr 53, poz. 1295 i 1296], z dniem
wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y, w zakresie ustaleñ
dotycz¹cych terenu, o którym mowa w § 1, a stanowi¹cego czêæ terenu oznaczonego dotychczas symbolem
B20MN.
§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
Rozdzia³ 5
Przepisy o wejciu uchwa³y w ¿ycie
§7
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy Rady
K. Sêkielewski

1709
UCHWA£A Nr VIII/56/2003
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmuj¹cego czêæ
dzia³ki nr 1190/8 obrêb Kazimierz gm. Kosakowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r.
poz. 1591 z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 10, art. 26 i art. 18
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón.
zm.), realizuj¹c Uchwa³ê Rady Gminy Kosakowo Nr LXIX/
73/2002 z dnia 10 padziernika 2002 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czêci dzia³ki nr 1190/8 w
Kazimierzu gm. Kosakowo, Rada Gminy Kosakowo
uchwala, co nastêpuje:
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Poz. 1709
§1

1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmuj¹cego czêæ dzia³ki nr 1190/
8 po³o¿onej w obrêbie Kazimierz w gminie Kosakowo.
2. Granice planu okrelone s¹ na rysunku planu w skali
1: 500 stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
3. Przedmiotem ustaleñ planu jest przeznaczenie wy¿ej
wymienionego terenu pod zabudowê mieszkaniow¹
niskiej intensywnoci z us³ug¹ nieuci¹¿liw¹.
§2
1.0.Dla przedmiotowego terenu wydzielonego liniami
rozgraniczaj¹cymi w obszarze opracowania ustala siê
nastêpuj¹ce funkcje i warunki zagospodarowania:
1.MN,U  teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywnoci z us³ug¹ nieuci¹¿liw¹:
 powierzchnia terenu objêtego planem wynosi ok.
1000 m2,
 dom wolnostoj¹cy, jedno lub dwu mieszkaniowy,
 dopuszcza siê us³ugê spe³niaj¹c¹ nastêpuj¹ce warunki:
 brak kolizji z funkcj¹ mieszkaniow¹
 lokal us³ugowy do 100 m2 powierzchni u¿ytkowej
 lokal z odrêbnym wejciem z zewn¹trz,
 parkingi dla mieszkalnictwa i us³ug rezerwowane
w obszarze terenu wg wskaników: 2 miejsca postojowe/1 mieszkanie oraz 3-5 miejsc postojowych/
100 m2 pow. u¿ytkowej,
Cechy zabudowy:
 wysokoæ zabudowy  1 1/2 kondygnacji do 10 m
od poziomu terenu przy najni¿ej po³o¿onym wejciu do budynku, do kalenicy budynku,
 dach stromy wielopo³aciowy, nachylenie po³aci
pod k¹tem do 45°,
 poziom parteru mo¿e byæ zró¿nicowany w zale¿noci od funkcji pomieszczeñ,
 forma i charakter zabudowy nawi¹zuj¹ce do cech
tradycyjnego budownictwa regionalnego,
 wykoñczenie zewnêtrzne cian z wykorzystaniem
naturalnych materia³ów budowlanych.
Na rysunku planu pokazano nieprzekraczalne linie zabudowy.
2.K  dojazd o szerokoci 5,0 m. Teren integralnie
(funkcjonalnie i w³asnociowo) zwi¹zany z czêci¹
dzia³ki pozosta³¹ po wydzieleniu 1. MN,U.
2.0.Zasady obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹:
2.1.Woda: rozbudowa istniej¹cej sieci wodoci¹gowej
2.2.Odprowadzenie cieków sanitarnych:
 docelowo do projektowanego uk³adu kanalizacji sanitarnej i odprowadzenie cieków do oczyszczalni
w Dêbogórzu,
 etapowo: do zbiorników szczelnych z wywozem
cieków na oczyszczalniê  do miejsca wskazanego przez Urz¹d Gminy.
2.3.Odprowadzanie cieków deszczowych:
 powierzchniowo na tereny zieleni w granicach dzia³ki rozprowadzane wody opadowe z dachów i powierzchni nieutwardzonych,
 wody opadowe z powierzchni utwardzonych tj. parkingów, placów, nale¿y odprowadziæ do kanalizacji deszczowej tj. sprowadziæ do separatorów podczyszczaj¹cych nastêpnie do rowów odwadniaj¹cych. Ukszta³towanie i zagospodarowanie terenu
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powinno gwarantowaæ znaczne wch³oniêcie wód opadowych.
2.4.Ogrzewanie: systemem indywidualnym przy zastosowaniu niskoemisyjnego lub nieemisyjnego ród³a
ciep³a.
2.5.Gaz: doprowadzony bêdzie poprzez budowê przy³¹cza do istniej¹cej sieci gazowej zgodnie z warunkami
okrelonymi przez dysponenta sieci.
2.6.Energetyka: z istniej¹cej na dzia³ce sieci energetycznej, zgodnie z warunkami które wyda Zak³ad Energetyczny.
2.7.Utylizacja odpadów sta³ych: wywóz na wskazane
przez Urz¹d Gminy wysypisko mieci.
2.8.Komunikacja:
 dojazd do dzia³ki siedliskowej z istniej¹cej przylegaj¹cej do dzia³ki drogi,
 dojazd do terenu pozosta³ego z przedmiotowej
dzia³ki (po wydzieleniu 1.MN,U) o szerokoci 5,0
m.
3.0.Warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska:
 roboty ziemne nale¿y wykonaæ w zakresie niezbêdnym dla realizacji programu,
 rowy melioracyjne na granicy wymagaj¹ konserwacji i sta³ej kontroli dla zapewnienia swobodnego przep³ywu wód opadowych, sp³yw wód opadowych nie mo¿e powodowaæ podtapiania i zalewania terenów s¹siednich,
 nale¿y urz¹dziæ min. 30% powierzchni dzia³ki jako
teren biologicznie czynny (teren nieutwardzony).
4.0.Inne warunki:
 przy realizacji obiektu nale¿y uwzglêdniæ koniecznoæ obni¿enia p³ytko wystêpuj¹cej wody gruntowej,
 lokalizacjê obiektu nale¿y poprzedziæ badaniem
geotechnicznym gruntu, celem zgodnego z wynikiem badañ posadowienia,
 obowi¹zuje decyzja UW Gdañsk O-V-7622/3/97 z
dn. 4 lipca 1997 r. dot. strefy ochronnej ujêcia wody
Reda II. Teren po³o¿ony jest w strefie ochrony poredniej, zewnêtrznej, ujêcia wody Reda II,
 stawka procentowa wynikaj¹ca ze wzrostu wartoci terenu  20%,
 pozwolenie na budowê mo¿e byæ wydane po
uprzednim uzbrojeniu terenu w sieæ wodoci¹gow¹ i wykonaniu utwardzenia drogi dojazdowej 2.K.
§3
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cy
fragment dzia³ki nr 1190/8 w Kazimierzu, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§4
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu, celem og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisów niniejszej uchwa³y na okres
14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Kosakowie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych ustalenia planu i wydawanie z tych dokumentów na wniosek zaintereso-
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wanych potrzebnych mu wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 4, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kosakowo
A. Miklaszewicz

1710
ROZPORZ¥DZENIE Nr 16/2003
Wojewody Pomorskiego
z dnia 31 lipca 2003 r.
w sprawie zwalczania wcieklizny zwierz¹t na niektórych obszarach województwa pomorskiego.
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5 i 6 ustawy
z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakanych
zwalczaniu chorób zakanych zwierz¹t, badaniu zwierz¹t
rzenych i miêsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U.
z 1999 r. Nr 66, poz. 752 oraz z 2001 r. Nr 29, poz. 320,
Nr 112, poz. 975, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438,
Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 450) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

4) niezw³oczne zg³aszanie do badania s³u¿bie weterynaryjnej zwierz¹t pochodz¹cych z odstrza³ów sanitarnych lub pad³ych oraz zabezpieczenie ich do czasu przybycia urzêdowego lekarza weterynarii w sposób wykluczaj¹cy mo¿liwoæ zaka¿enia ludzi i zwierz¹t.
2. Na obszarach okrelonych w § 1 zakazuje siê:
1) urz¹dzania wszelkich polowañ oraz od³owów zwierzyny ³ownej z wyj¹tkiem odstrza³ów sanitarnych
nakazanych przez w³aciwego powiatowego lekarza
weterynarii,
2) otwierania zw³ok i zdejmowania skór ze zwierz¹t
pad³ych i pochodz¹cych z odstrza³ów sanitarnych,
3) organizowania wycieczek do lasów,
4) wprowadzania do lasów psów i kotów.
§3
Zakazy i nakazy, o których mowa w § 2 obowi¹zuj¹
wszystkich mieszkañców lub przebywaj¹cych czasowo
na danym terenie, o którym mowa w § 1, a tak¿e u¿ytkowników, w³acicieli, zarz¹dców gruntów, s³u¿bê len¹,
zarz¹dców lub dzier¿awców obwodów ³owieckich tam¿e.
§4
Wykonanie rozporz¹dzenia powierza siê Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Kartuzach, Wejherowie,
Gdyni oraz terytorialnie w³aciwym organom gminnych
w³adz samorz¹dowych.

§1

§5

1. Uznaje siê nastêpuj¹ce gospodarstwo za obszar wystêpowania wcieklizny:
a) Gospodarstwo Tuchom 85.
2. Uznaje siê nastêpuj¹ce obszary za zagro¿one wcieklizn¹:
a) w powiecie Kartuzy od strony po³udniowo  zachodniej drog¹ od miejscowoci Hopy poprzez Przodkowo, Kobysewo, Smo³dzino do ¯ukowa,
b) od strony wschodniej wzd³u¿ torów kolejowych z
¯ukowa do Gdyni do obwodnicy Trójmiasta, obejmuj¹c obwodnic¹ dzielnicê D¹browa,
c) od strony wschodniej i pó³nocnej na terenie powiatu Gdynia oraz Wejherowo z dzielnicy D¹browa drog¹ przez Wiczlino, Rogulewo, Koleczkowo, Marchowy do miejscowoci Kamieñ,
d) od strony zachodniej na terenie powiatu Wejherowo i Kartuzy miejscowociami: Kamieñ, Jeleñska
Huta, Kowalewo, Klasówka, R¹b, K³osowo, Hopy.
3. Obwody ³owieckie w granicach administracyjnych:
a) Nr 39 Banino,
b) Nr 40 K³osowo.

Nadzór nad wykonaniem rozporz¹dzenia powierza siê
Pomorskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii w
Gdañsku.

§2
1. Na obszarach okrelonych w § 1 nakazuje siê:
1) umieszczenie w widocznych miejscach  na granicach okrêgu  czytelne i trwa³e tablice z napisem:
Okrêg wystêpowania wcieklizny u zwierz¹t.
2) niezw³oczne zawiadomienie o ka¿dym wyst¹pieniu
wcieklizny u zwierz¹t najbli¿szego inspektoratu
weterynarii, lecznicê dla zwierz¹t, lub urzêdu gminy;
3) przeprowadzenie przegl¹du na obszarach wymienionych w § 1 celem wyszukania zwierzyny pad³ej wskutek wcieklizny i dla potrzeb odstrza³ów sanitarnych,

§6
Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podania do
wiadomoci publicznej, w sposób zwyczajowo przyjêty,
w drodze obwieszczenia na obszarach wymienionych w
§ 1.
§7
Rozporz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wojewoda Pomorski
J.R. Kurylczyk

1711
ZARZ¥DZENIE Nr 102/03
Wojewody Pomorskiego
z dnia 13 sierpnia 2003 r.
w sprawie wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej
w Gniewie w okrêgu wyborczym Nr 3.
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160,
poz. 1060 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971
oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 127,
poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Miejskiej

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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w Gniewie w okrêgu wyborczym Nr 3 w zwi¹zku z wyganiêciem mandatu radnego Miros³awa £OMPIESIA wskutek pisemnego zrzeczenia siê mandatu,

la kalendarz wyborczy, stanowi¹cy za³¹cznik do zarz¹dzenia.

§2

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomoci
w formie obwieszczenia.

W wyborach, o których mowa w § 1, wybierany bêdzie jeden radny.
§3

§5

Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 26 padziernika 2003 r.

Wojewoda Pomorski
J.R. Kurylczyk

§4

Za³¹cznik
do zarz¹dzenia Nr 102/03
Wojewody Pomorskiego
z dnia 13 sierpnia 2003 r.

Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoci
wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, okreKALENDARZ WYBORCZY
Termin wykonania
czynnoci wyborczej

Treæ czynnoci
- podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy
informacji o granicach okrêgu wyborczego i liczbie radnych wybieranych w okrêgu Nr 3 oraz

do 6 wrzenia 2003 r.

o siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej
do 11 wrzenia 2003 r.

- powo³anie przez Komisarza Wyborczego Miejskiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia
wyborów uzupe³niaj¹cych w okrêgu wyborczym Nr 3

do 26 wrzenia 2003 r.

- zg³aszanie Miejskiej Komisji Wyborczej list kandydatów na radnych wybieranych w okrêgu

do godz. 24.00

wyborczym
- powo³anie przez Burmistrza Miasta i Gminy Obwodowej Komisji Wyborczej na czas
przeprowadzenia wyborów uzupe³niaj¹cych,

do 5 padziernika 2003 r.

- podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy
informacji o granicy i numerze obwodu g³osowania oraz o siedzibie Obwodowej Komisji
Wyborczej powo³anej dla przeprowadzenia g³osowania w wyborach uzupe³niaj¹cych
- rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach

do 11 padziernika 2003 r.

kandydatów na radnych wybieranych w wyborach uzupe³niaj¹cych

do 12 padziernika 2003 r.

- sporz¹dzenie spisu wyborców w Urzêdzie Miasta i Gminy

25 padziernika 2003 r.
26 padziernika 2003 r.
godz. 6.00-20.00

- przekazanie Przewodnicz¹cemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu wyborców
- g³osowanie

1712
UCHWA£A Nr IX/214/2003
Rady Miasta Gdañska
z dnia 29 maja 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Goplañskiej i Obwodowej Trójmiasta w Kokoszkach w miecie Gdañsku.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157,
Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124,
Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130,
poz. 1112), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust.1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) Rada Miasta Gdañska uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Goplañskiej i Obwodowej Trójmiasta w Kokoszkach w miecie Gdañsku obejmuj¹cy
obszar jak na rysunku planu.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 15 terenów (oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od 001
do 015) wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi oraz
ich przeznaczenie wed³ug klasyfikacji strefowej. Pod pojêciem strefy rozumie siê teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony pod okrelon¹ grupê funkcji,
oznaczon¹ symbolem dwucyfrowym oraz pod sieci i
urz¹dzenia sieciowe infrastruktury technicznej.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

2. Na potrzeby niniejszego planu definiuje siê nastêpuj¹ce strefy funkcyjne:
21  zabudowa mieszkaniowa ekstensywna: domy wolno stoj¹ce jedno  lub dwumieszkaniowe na jednej
dzia³ce,
W terenach mieszkaniowych dopuszcza siê:
1) us³ugi spe³niaj¹ce równoczenie poni¿sze warunki:
a) brak kolizji z funkcj¹ mieszkaniow¹,
b) mieszcz¹ce siê w lokalach u¿ytkowych do 100 m2
powierzchni u¿ytkowej,
c) dysponuj¹cych odrêbnym wejciem z zewn¹trz
lub wejciem z zewn¹trz wspólnym z najwy¿ej jednym mieszkaniem.
2) wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyjne z funkcj¹ mieszkaniow¹, np.: schronisko socjalne, internat, dom studencki, dom rencistów, dom
zakonny, dom dziecka, z wy³¹czeniem obiektów hotelarskich.
3) zieleñ z zakresu strefy 64.
W terenach mieszkaniowych wyklucza siê stacje przekanikowe telefonii komórkowej.
31  zabudowa mieszkaniowo  us³ugowa zawieraj¹ca
wybrane strefy mieszkaniowe: 21, 22 lub 23 i us³ugowe: 33 lub 34. W planie mo¿na ustaliæ proporcjê miêdzy funkcj¹ mieszkaniow¹ a us³ugow¹.
33  us³ugi z wy³¹czeniem:
1) rzemios³a produkcyjnego,
2) stacji paliw,
3) warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych,
4) stacji obs³ugi samochodów ciê¿arowych i autobusów.
Dopuszcza siê:
1) parkingi i gara¿e dla samochodów osobowych,
2) salony samochodowe (z serwisem),
3) ma³e hurtownie do 2000 m2 powierzchni,
4) budynki zamieszkania zbiorowego,
5) mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹.
W terenach us³ugowych i mieszkaniowo-us³ugowych
dopuszcza siê zieleñ z zakresu strefy 64.
53  urz¹dzenia ród³owe i sieciowe infrastruktury technicznej (poza transportem) i gospodarki komunalnej,
np.: elektrociep³ownie, g³ówne punkty zasilania elektroenergetycznego, stacje redukcyjne gazu wysokiego cinienia, ujêcia wody, zbiorniki wodoci¹gowe,
pompownie wodoci¹gowe, oczyszczalnie cieków,
przepompownie cieków, przepompownie melioracyjne, sk³adowiska odpadów, korytarze infrastruktury

Lp.

Rodzaj funkcji

1
1.
2.
3.
4.

2
Budynki mieszkalne jednorodzinne
Domy studenckie, hotele pracownicze
Hotele, pensjonaty
Motele
Domy dziennego i sta³ego pobytu dla
osób starszych
Sklepy o powierzchni sprzeda¿owej
do 2000 m2, domy towarowe
wielokondygnacyjne

5.
6.

Poz. 1712
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technicznej, zajezdnie tramwajowe i autobusowe, wolno stoj¹ce stacje przekanikowe i nadawcze wykorzystuj¹ce fale elektromagnetyczne, schroniska dla zwierz¹t, cmentarze, grzebowiska zwierz¹t, zbiorniki retencyjne przeciwpowodziowe, wa³y i inne urz¹dzenia przeciwpowodziowe.
W terenach funkcji publicznych dopuszcza siê zieleñ z
zakresu strefy 64.
81  ulice lokalne, ulice dojazdowe
82  ulice zbiorcze
86  wydzielone ci¹gi: piesze, pieszo-jezdne, pieszorowerowe, rowerowe, ulice o równoprawnym ruchu
pieszym, rowerowym i ko³owym.
W terenach transportu drogowego dopuszcza siê
obiekty stanowi¹ce wyposa¿enie ulic, np.: kioski z pras¹, punkty sprzeda¿y biletów, budki telefoniczne, wiaty przystankowe, noniki reklamowe.
§3
1. Wyjanienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
1) intensywnoæ zabudowy  stosunek powierzchni
ca³kowitej wszystkich kondygnacji naziemnych po
obrysie z wy³¹czeniem tarasów i balkonów do powierzchni dzia³ki,
2) mieszkanie integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ lokal lub dom mieszkalny
w³aciciela podmiotu gospodarczego, stró¿a lub
technologa, jeli dzia³alnoæ wymaga ca³odobowego nadzoru technologicznego, na dzia³ce wspólnej
z obiektem gospodarczym,
3) wysokoæ zabudowy  wysokoæ mierzona od naturalnej warstwicy terenu w najni¿szym punkcie obrysu budynku do kalenicy lub najwy¿szego punktu
na pokryciu kubatury bez masztów odgromnikowych, anten i kominów w metrach.
2. Ustalone w planie zasady podzia³u terenów na dzia³ki
nie dotycz¹ wydzieleñ geodezyjnych dla sieci i urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej.
3. Wody opadowe lub roztopowe ujête w systemy kanalizacyjne, pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczonych, wymagaj¹ oczyszczenia zgodnie z przepisami
szczególnymi
4. Obiekty budowlane powinny spe³niaæ warunki okrelone w przepisach szczególnych dotycz¹cych otoczenia lotniska.
§4
1. Ustala siê wskaniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych.

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

Wskaniki miejsc postojowych
Strefa nieograniczonego
parkowania
4
5
MIN 2
MIN 2,3
MIN 6
1,2

15 ³ó¿ek

MIN 1,3

1000 m2
pow. sprzeda¿y

MIN 25

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Targowiska, hale targowe

8.

Restauracje, kawiarnie, bary

9.

Biura, urzêdy, poczty, banki

10.

Przychodnie, gabinety lekarskie,
kancelarie adwokackie

11.

Kocio³y, kaplice

12.

Domy parafialne, domy kultury

13.

Kina, teatry

14.

Hale widowiskowe i widowiskowosportowe, stadiony

15.

Obiekty muzealne i wystawowe

16.

Szko³y wy¿sze, obiekty dydaktyczne

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

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powy¿sze wskaniki stosuje siê odpowiednio.
§5
Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU
ULICY GOPLAÑSKIEJ I OBWODOWEJ TRÓJMIASTA
W KOKOSZKACH W MIECIE GDAÑSKU NR 2216
1. KARTA TERENU NUMER 001
2. POWIERZCHNIA 3.35 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA
Nr strefy 21
Zabudowa mieszkaniowa ekstensywna
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Nie ustala siê
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 0.5,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  60%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
20%,
4) wielkoæ dzia³ki  minimalna: 1000 m2, maksymalna: nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala
siê,
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I KRAJOBRAZU
1) linie zabudowy  nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy  minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 12.0 m,
3) formy zabudowy  nie ustala siê,
4) kszta³t dachu  stromy,
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4.
9. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.

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

1) dostêpnoæ drogowa  z ulicy 009-81, ulicy 01081, ulicy 012-81 i wewnêtrznych ulic dojazdowych,
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych  do kanalizacji
deszczowej, czêciowo zagospodarowaæ na terenie,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o  z niskoemisyjnych róde³
lokalnych,
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Istniej¹ca napowietrzna linia wysokiego napiêcia
(LWN)  110 kV
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Zagospodarowanie strefy bezpieczeñstwa LWN (jak
na rysunku planu) zgodnie z przepisami szczególnymi.
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Wzd³u¿ ulic 009-81, 010-81 i 012-81 zaleca siê zrealizowanie pasma zieleni wysokiej.

Dziennik Urzêdowy
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU
ULICY GOPLAÑSKIEJ I OBWODOWEJ TRÓJMIASTA
W KOKOSZKACH W MIECIE GDAÑSKU NR 2216
1. KARTA TERENU NUMER 002
2. POWIERZCHNIA 1.74 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 21
Zabudowa mieszkaniowa ekstensywna
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Nie ustala siê
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  minimalna: nie ustala
siê, maksymalna: 0.5,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  60%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
20%,
4) wielkoæ dzia³ki  minimalna: 1000 m2, maksymalna: nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala siê,
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
1) linie zabudowy  nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy  minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 12.0 m,
3) formy zabudowy  nie ustala siê,
4) kszta³t dachu  stromy,
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) dostêpnoæ drogowa  z ulic 010-81, ulicy 011-81 i
wewnêtrznych ulic dojazdowych,
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych  do kanalizacji
deszczowej, czêciowo zagospodarowaæ na terenie,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o  z niskoemisyjnych róde³
lokalnych,
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
1) strefy ochrony dóbr kultury: pó³nocno-zachodni
fragment terenu po³o¿ony w strefie ochrony archeologicznej, prace ziemne musz¹ byæ prowadzone
pod nadzorem archeologicznym.
2) zasady kszta³towania struktury przestrzennej: nie
ustala siê,
3) zasady ochrony istniej¹cych obiektów: nie ustala
siê.
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê
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12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Wzd³u¿ ulic 010-81 i 011-81 zaleca siê zrealizowanie
pasma zieleni wysokiej
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU
ULICY GOPLAÑSKIEJ I OBWODOWEJ TRÓJMIASTA
W KOKOSZKACH W MIECIE GDAÑSKU NR 2216
1. KARTA TERENU NUMER 003
2. POWIERZCHNIA 0.26 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 53
Zbiorniki wodoci¹gowe
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Pozosta³e ze strefy za wyj¹tkiem sieci i urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej.
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  nie ustala siê,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
nie ustala siê,
4) wielkoæ dzia³ki  nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala
siê,
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
1) linie zabudowy  nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
3) formy zabudowy  nie ustala siê,
4) kszta³t dachu  nie ustala siê,
8. PARKINGI
Nie ustala siê
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) dostêpnoæ drogowa  z ulicy 011-81,
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych  do kanalizacji
deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz  nie ustala siê,
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10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
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7) zaopatrzenie w ciep³o  z niskoemisyjnych róde³
lokalnych,
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Powierzchniê niezabudowan¹ i nieutwardzon¹ zagospodarowaæ zieleni¹.
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê.
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU
ULICY GOPLAÑSKIEJ I OBWODOWEJ TRÓJMIASTA
W KOKOSZKACH W MIECIE GDAÑSKU NR 2216
1. KARTA TERENU NUMER 004
2. POWIERZCHNIA 1.42 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 21
Zabudowa mieszkaniowa ekstensywna
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Nie ustala siê
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 0.5,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  60%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
20%,
4) wielkoæ dzia³ki  minimalna: 1000 m2, maksymalna
: nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala
siê,
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
1) linie zabudowy  nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy  minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 12.0 m,
3) formy zabudowy  nie ustala siê,
4) kszta³t dachu  stromy,
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8. PARKINGI
Zgodnie z § 4.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) dostêpnoæ drogowa  z ulicy 010-81, ulicy 011-81
oraz ulicy 012-81,
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych  do kanalizacji
deszczowej, czêciowo zagospodarowaæ na terenie,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o  z niskoemisyjnych róde³
lokalnych,
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Wzd³u¿ ulic 010-81, 011-81 i 012-81 zaleca siê realizacjê pasma zieleni wysokiej,
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU
ULICY GOPLAÑSKIEJ I OBWODOWEJ TRÓJMIASTA
W KOKOSZKACH W MIECIE GDAÑSKU NR 2216
1. KARTA TERENU NUMER 005
2. POWIERZCHNIA 1.01 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 21
Zabudowa mieszkaniowa ekstensywna
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Nie ustala siê
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 0.5,
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2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  60%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
20%,
4) wielkoæ dzia³ki  minimalna: 800 m2, maksymalna : nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala siê,
WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
1) linie zabudowy  nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy  minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 12.0 m,
3) formy zabudowy  nie ustala siê,
4) kszta³t dachu  stromy,
PARKINGI
Zgodnie z § 4.
ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) dostêpnoæ drogowa  z ulicy 011-81i ulicy 01281,
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych  do kanalizacji
deszczowej, czêciowo zagospodarowaæ na terenie,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o  z niskoemisyjnych róde³
lokalnych,
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Wzd³u¿ ulic 011-81 i 012-81 zaleca siê zrealizowanie
pasma zieleni wysokiej

Poz. 1712

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU
ULICY GOPLAÑSKIEJ I OBWODOWEJ TRÓJMIASTA
W KOKOSZKACH W MIECIE GDAÑSKU NR 2216
1. KARTA TERENU NUMER 006
2. POWIERZCHNIA 1.20 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 33
Us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2,
2) szpitale, domy opieki spo³ecznej,
3) budynki zwi¹zane ze sta³ym lub wielogodzinnym
pobytem dzieci i m³odzie¿y,
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  25%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
nie ustala siê,
4) wielkoæ dzia³ki  nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala siê,
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
1) linie zabudowy  nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy  minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 12.0 m,
3) formy zabudowy  nie ustala siê,
4) kszta³t dachu  stromy,
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) dostêpnoæ drogowa  z ulicy 012-81i z ulicy 01582  zjazdy nie czêciej ni¿ co 45.0 m i wspólny
zjazd do co najmniej dwóch posesji,
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych  do kanalizacji
deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o  z niskoemisyjnych róde³
lokalnych,
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê
12. OBSZARY ZAGRO¯EÑ
Istniej¹ca napowietrzna linia wysokiego napiêcia
(LWN)  110 kV,
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
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14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Zagospodarowanie strefy bezpieczeñstwa LWN (jak
na rysunku planu) zgodnie z przepisami szczególnymi.
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê.
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU
ULICY GOPLAÑSKIEJ I OBWODOWEJ TRÓJMIASTA
W KOKOSZKACH W MIECIE GDAÑSKU NR 2216
1. KARTA TERENU NUMER 007
2. POWIERZCHNIA 0.36 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 33 Us³ugi
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2,
2) szpitale, domy opieki spo³ecznej,
3) budynki zwi¹zane ze sta³ym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y,
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  25%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
nie ustala siê,
4) wielkoæ dzia³ki  nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala
siê,
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
1) linie zabudowy  nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy  minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 12.0 m,
3) formy zabudowy  nie ustala siê,
4) kszta³t dachu  stromy,
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) dostêpnoæ drogowa  z ulicy 012-81, ulicy 014-81i
ulicy 015-82  zjazdy nie czêciej ni¿ 45.0 m i wspólny zjazd do co najmniej dwóch posesji,
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych  do kanalizacji
deszczowej, czêciowo zagospodarowaæ na terenie,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
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6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o  z niskoemisyjnych róde³
lokalnych,
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU
ULICY GOPLAÑSKIEJ I OBWODOWEJ TRÓJMIASTA
W KOKOSZKACH W MIECIE GDAÑSKU NR 2216
1. KARTA TERENU NUMER 008
2. POWIERZCHNIA 3.42 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 31 Zabudowa mieszkaniowo  us³ugowa  zawieraj¹ca strefê 21 i 33
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej powy¿ej 2000 m2,
2) szpitale, domy opieki spo³ecznej,
3) budynki zwi¹zane ze sta³ym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y,
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Istniej¹cy tartak pod warunkiem ograniczenia uci¹¿liwoci do granic dzia³ki, zakaz jego rozbudowy i powiêkszania skali produkcji.
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 0.5,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  70%,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
20%,
4) wielkoæ dzia³ki  minimalna: 1000 m2, maksymalna: nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala
siê,
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7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
1) linie zabudowy  jak na rysunku planu,
2) wysokoæ zabudowy  minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 12.0 m,
3) formy zabudowy  nie ustala siê,
4) kszta³t dachu  stromy,
8. PARKINGI
Zgodnie z § 4.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) dostêpnoæ drogowa  z ulicy Goplañskiej (01481) i z ulicy 015-82  zjazd nie czêciej ni¿ co 45.0
m i wspólny zjazd do co najmniej dwóch posesji,
2) zaopatrzenie w wodê  z sieci wodoci¹gowej,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  do kanalizacji sanitarnej,
4) odprowadzenie wód opadowych  do kanalizacji
deszczowej, czêciowo zagospodarowaæ na terenie,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z sieci elektroenergetycznej,
6) zaopatrzenie w gaz  z sieci gazowej,
7) zaopatrzenie w ciep³o  z niskoemisyjnych róde³
lokalnych,
8) gospodarka odpadami  po segregacji wywóz na
sk³adowisko miejskie.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
1) strefy ochrony dóbr kultury: po³udniowo-zachodni fragment terenu po³o¿ony w strefie ochrony archeologicznej, prace ziemne musz¹ byæ prowadzone pod nadzorem archeologicznym,
2) zasady kszta³towania struktury przestrzennej: nie
ustala siê,
3) zasady ochrony istniej¹cych obiektów: nie ustala
siê,
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) nale¿y zachowaæ oczko wodne i otaczaj¹cy drzewostan w po³udniowo-zachodniej czêci terenu
(wycinka ograniczona do ciêæ sanitarnych)  zaznaczone na rysunku planu,
2) wzd³u¿ ulicy 015-82 nale¿y zrealizowaæ pasmo zieleni izolacyjnej,
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Istniej¹ca napowietrzna linia wysokiego napiêcia
(LWN)  110 Kv.
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Zagospodarowanie strefy bezpieczeñstwa LWN (jak
na rysunku planu) zgodnie z przepisami szczególnymi
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

Poz. 1712

Teren w bezporednim s¹siedztwie Otomiñskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU
ULICY GOPLAÑSKIEJ I OBWODOWEJ TRÓJMIASTA
W KOKOSZKACH W MIECIE GDAÑSKU NR 2216
1. KARTA TERENU NUMER 009
2. POWIERZCHNIA 0.12 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 81
Ulica lokalna L  fragment, projektowana
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu. Pozosta³a czêæ przekroju ulicy
poza granicami planu.
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa  30 km/h,
2) szerokoæ pasa ruchu  3.0 m,
3) przekrój  jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4) dostêpnoæ  bez ograniczeñ,
5) wyposa¿enie  chodniki.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Pó³nocny fragment po³o¿ony w strefie ochrony archeologicznej. Prace ziemne musz¹ byæ prowadzone pod
nadzorem archeologicznym.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Strefa bezpieczeñstwa istniej¹cej napowietrznej linii
elektroenergetycznej wysokiego napiêcia 110kV.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Nie ustala siê
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Zagospodarowanie strefy bezpieczeñstwa LWN (jak
na rysunku planu) zgodnie z przepisami szczególnymi
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê.
14. ZALECENIA NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA
DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca siê stosowanie rodków technicznych uspokajaj¹cych ruch,
2) zaleca siê wprowadzenie obsadzeñ szpalerowych,
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU
ULICY GOPLAÑSKIEJ I OBWODOWEJ TRÓJMIASTA
W KOKOSZKACH W MIECIE GDAÑSKU NR 2216
DLA ULIC I DRÓG
1. KARTA TERENU NUMER 010
2. POWIERZCHNIA 0.59 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 81
Ulica lokalna L, projektowana
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4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 15.0 m.
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa  30 km/h,
2) szerokoæ pasa ruchu  3.0 m,
3) przekrój  jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4) dostêpnoæ  bez ograniczeñ,
5) wyposa¿enie  chodniki.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Zachodni fragment terenu po³o¿ony w strefie ochrony archeologicznej. Prace ziemne musz¹ byæ prowadzone pod nadzorem archeologicznym.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Nie ustala siê
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
14. ZALECENIA NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA
DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca siê stosowanie rodków technicznych uspokajaj¹cych ruch,
2) zaleca siê wprowadzenie obsadzeñ szpalerowych,
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU
ULICY GOPLAÑSKIEJ I OBWODOWEJ TRÓJMIASTA
W KOKOSZKACH W MIECIE GDAÑSKU NR 2216
DLA ULIC I DRÓG
1. KARTA TERENU NUMER 011
2. POWIERZCHNIA 0.66 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 81
Ulica dojazdowa D, projektowana
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu:
 na odcinku od ulicy 010-81 do terenu 003-53  nie
mniej ni¿ 14.0 m
 na odcinku od terenu 003-53 do ulicy 012-81  nie
mniej ni¿ 25.0 m
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa  30 km/h
2) szerokoæ pasa ruchu  2.5 m,
3) przekrój  jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4) dostêpnoæ  bez ograniczeñ,
5) wyposa¿enie  chodniki,
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Projektowana trasa magistrali wodoci¹gowej
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA
0%
POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
ZALECENIA NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA
DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca siê stosowanie rodków technicznych uspokajaj¹cych ruch,
2) zaleca siê wprowadzenie obsadzeñ szpalerowych,

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU
ULICY GOPLAÑSKIEJ I OBWODOWEJ TRÓJMIASTA
W KOKOSZKACH W MIECIE GDAÑSKU NR 2216
DLA ULIC I DRÓG
1. KARTA TERENU NUMER 012
2. POWIERZCHNIA 0.87 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 81
Ulica lokalna L, projektowana
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 15.0 m
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa  30 km/h,
2) szerokoæ pasa ruchu  3.0 m,
3) przekrój  jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4) dostêpnoæ  bez ograniczeñ,
5) wyposa¿enie  chodniki.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Strefa bezpieczeñstwa istniej¹cej napowietrznej linii
elektroenergetycznej wysokiego napiêcia 110kV.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Nie ustala siê
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Zagospodarowanie strefy bezpieczeñstwa LWN (jak
na rysunku planu) zgodnie z przepisami szczególnymi
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
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14. ZALECENIA NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA
DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca siê stosowanie rodków technicznych uspokajaj¹cych ruch,
2) zaleca siê wprowadzenie obsadzeñ szpalerowych,
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU
ULICY GOPLAÑSKIEJ I OBWODOWEJ TRÓJMIASTA
W KOKOSZKACH W MIECIE GDAÑSKU NR 2216
DLA ULIC I DRÓG
1. KARTA TERENU NUMER 013
2. POWIERZCHNIA 0.07 ha
3. FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ
Nr strefy 86
Ci¹g pieszy
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Pozosta³e ze strefy nie wymienione w punkcie 3.
5. ISTNIEJ¥CY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
Nie ustala siê
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
1) intensywnoæ zabudowy  nie ustala siê,
2) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej  nie ustala siê,
3) maksymalny procent pokrycia dzia³ki zabudow¹ 
nie ustala siê,
4) wielkoæ dzia³ki  nie ustala siê,
5) inne zasady i warunki podzia³ów terenu  nie ustala siê,
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
1) linie zabudowy  nie ustala siê,
2) wysokoæ zabudowy  nie ustala siê,
3) formy zabudowy  nie ustala siê,
4) kszta³t dachu  nie ustala siê,
8. PARKINGI
Wyklucza siê.
9. ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTURY
1) dostêpnoæ drogowa  nie ustala siê,
2) zaopatrzenie w wodê  nie ustala siê,
3) odprowadzenie cieków komunalnych  nie ustala
siê,
4) odprowadzenie wód opadowych  do kanalizacji
deszczowej,
5) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  nie ustala siê,
6) zaopatrzenie w gaz  nie ustala siê,
7) zaopatrzenie w ciep³o  nie ustala siê,
8) gospodarka odpadami  nie ustala siê.
10. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
11. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Nie ustala siê
12. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Projektowana trasa magistrali wodoci¹gowej
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIA£ALNOCI INWESTYCYJNEJ, REHABILITACJI, PRZEKSZTA£CEÑ OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê

Poz. 1712

15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
17. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU
ULICY GOPLAÑSKIEJ I OBWODOWEJ TRÓJMIASTA
W KOKOSZKACH W MIECIE GDAÑSKU NR 2216
DLA ULIC I DRÓG
1. KARTA TERENU NUMER 014
2. POWIERZCHNIA 0.32 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 81
Ulica lokalna L  ulica Goplañska
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 24.0 m
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa  40 km/h,
2) szerokoæ pasa ruchu  3.0 m,
3) przekrój  jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4) dostêpnoæ  bez ograniczeñ,
5) wyposa¿enie  chodniki.
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Nie ustala siê
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
1) chodnik po stronie po³udniowej na ca³ej d³ugoci
ulicy,
2) chodnik po stronie pó³nocnej od ulicy 012-81do
015-82
14. ZALECENIA NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA
DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
Zaleca siê wprowadzenie nasadzeñ szpalerowych.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU
ULICY GOPLAÑSKIEJ I OBWODOWEJ TRÓJMIASTA
W KOKOSZKACH W MIECIE GDAÑSKU NR 2216
DLA ULIC I DRÓG
1. KARTA TERENU NUMER 015
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2. POWIERZCHNIA 2.28 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Nr strefy 82
Ulica zbiorcza Z, odcinek projektowanej tzw. Nowej
Gostyñskiej
4. SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Jak na rysunku planu. Pozosta³a czêæ przekroju ulicy
poza granicami planu.
5. WARUNKI TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
1) prêdkoæ projektowa  50 km/h,
2) szerokoæ pasa ruchu  3.5 m,
3) przekrój  jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4) dostêpnoæ  od strony wschodniej ograniczona
do skrzy¿owañ, od strony zachodniej ograniczona
do zjazdu nie czêciej ni¿ co 45.0 m i wspólnych
zjazdów do co najmniej dwóch posesji,
5) wyposa¿enie  trasa tramwaju szybkiego, cie¿ka
rowerowa g³ówna, chodnik,
6. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
KULTUROWEGO
Nie ustala siê
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
1) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej,
2) wzd³u¿ terenów zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej- w miarê potrzeby  realizacja urz¹dzeñ technicznych ochrony akustycznej,
8. ZAGRO¯ENIA I OGRANICZENIA
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê.
10. KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA ULICY
Nie ustala siê
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
13. INNE ZAPISY STANOWI¥CE
Nie ustala siê
14. ZALECENIA NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA
DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) zachowanie istniej¹cego drzewostanu i uzupe³nienie szpaleru na odcinku ulicy Goplañskiej,
2) docelowo wykorzystanie istniej¹cej jezdni ulicy Goplañskiej jako drogi dla pieszych i rowerów,
3) cie¿ka rowerowa i chodnik po zachodniej stronie
ulicy,
4) prowadzenie torowiska tramwajowego po wschodniej stronie ulicy,
5) forma skrzy¿owania z 014-81- skanalizowane o rozsuniêtych wlotach.
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Województwa Pomorskiego
§6

1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Goplañskiej i Obwodowej Trójmiasta w Kokoszkach w
miecie Gdañsku w skali 1:2000 stanowi¹cy za³¹cznik
do niniejszej uchwa³y.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granicê opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) oznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi wg klasyfikacji strefowej,
5) strefê bezpieczeñstwa istniej¹cej linii elektroenergetycznej 110 kV,
6) strefê ochrony archeologicznej.
§7
Zobowi¹zuje siê Prezydenta Miasta Gdañska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
§8
Trac¹ moc we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu:
1) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego dzielnicy mieszkaniowej Gdañsk  Kokoszki zatwierdzony uchwa³¹ Nr XII/93/90 Miejskiej
Rady Narodowej w Gdañsku z dnia 1 marca 1990 r.
(Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 12 z dnia 16 maja 1990 r.,
poz. 81),
2) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Gdañska zatwierdzony uchwa³¹
Nr LXV/484/93 Rady Miasta Gdañska z dnia 29 czerwca 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 18 poz. 102).
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 7, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek
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