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2339
UCHWA£A Nr VI/65/2003
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Sulêczyno
dotycz¹cego terenu dzia³ki nr: 370 we wsi Podjazy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 26, art. 18 ust. 3, art. 9-11,
art. 18, art. 28 i art. 36, ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15
poz. 139, Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279, z 2000 r. Nr 12
poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268, z 2001 r.
Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115
poz. 1229 i Nr 154 poz. 1804 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253
i Nr 113, poz. 984) Rada Gminy Sulêczyno uchwala, co
nastêpuje:
§1
Do ustaleñ miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulêczyno zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Gminy w Sulêczynie Nr XIII/77/91 z dnia
30 wrzenia 1991 r. oraz do miejscowego planu szczegó³owego zespo³u letnisk indywidualnych w Podjazach zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XXV/149/93 Rady Gminy Sulêczyno z dnia 10 lipca 1993 r. wprowadza siê zmiany
sposobu u¿ytkowania i zasad zagospodarowania terenu
na dzia³ce nr 370 we wsi Podjazy.
§2
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali
1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne rysunku planu s¹
obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
 granice opracowania planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
 linie podzia³u wewnêtrznego terenu o tym samym
sposobie u¿ytkowania,
 linie zabudowy nieprzekraczalne.
§3
Ustalenia planu dla terenu objêtego planem s¹ nastêpuj¹ce:
Funkcja podstawowa:
MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
KD  teren drogi dojazdowej;
KD1  poszerzenie istniej¹cej drogi;
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd z istniej¹cej drogi powiatowej i projektowan¹
wewnêtrzn¹ drog¹ dojazdow¹ o szer. 8,0 m w liniach
rozgraniczaj¹cych oraz z drogi gminnej poszerzonej do
8,0 m;
Zasady podzia³u:
 podzia³ na dzia³ki indywidualne;
 powierzchnia dzia³ki nie mniejsza ni¿1000 m2;
 iloæ dzia³ek nie wiêksza ni¿ 12;
 szerokoæ frontu dzia³ki nie mniejsza ni¿ 20,0 m;
Zasady zagospodarowania:

 na pojedynczej dzia³ce mo¿na wybudowaæ jeden budynek mieszkalny jednorodzinny, dopuszcza siê budowê wolnostoj¹cych gara¿y;
 nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m od linii regulacyjnej dróg dojazdowych i 20,0 od krawê¿nika jezdni
drogi powiatowej;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona nie mo¿e przekraczaæ 20% powierzchni dzia³ki;
 powierzchnia biologicznie czynna nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 20% powierzchni dzia³ki;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki;
Zasady kszta³towania zabudowy:
 budynki mieszkalne parterowe z mo¿liwoci¹ podpiwniczenia i u¿ytkowego wykorzystania poddasza;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci od
300 do 500;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy
nieprzekraczaj¹ca 9,0 m, przy czym wysokoæ coko³u
mierzona w najni¿szym punkcie terenu nie mo¿e byæ
wiêksza ni¿ 1,5 m;
 architektura bry³ budynków dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do form w³aciwych dla lokalnej tradycji budowlanej;
Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu wiejskiego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza
siê odprowadzenie cieków do szczelnych zbiorników
bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; wywóz na punkt zlewny oczyszczalni cieków w Sulêczynie; po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej zbiorniki nale¿y zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do uk³adu kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w
granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug
grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie dostêpnych noników energii z wykluczeniem wêgla kamiennego i koksu;
Warunki szczególne:
brak
§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci na 15%.
§5
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Sulêczynie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zaintereso-
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wanych potrzebnych im wyrysów i odpisów na zasadach okrelonych w art. 29, ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego miejscowego planu ogólnego Gminy Sulêczyno granic obszaru objêtego ustaleniami niniejszego planu

 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
 linie podzia³u wewnêtrznego terenu o tym samym sposobie u¿ytkowania,
 linie zabudowy nieprzekraczalne.

§6

Ustalenia planu dla terenu objêtego planem s¹ nastêpuj¹ce:
Funkcja podstawowa:
UTL  tereny zabudowy letniskowej;
KD  teren drogi dojazdowej;
TW  teren ujêcia wody.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej i gospodarczej projektowan¹ drog¹ dojazdow¹ o szer. 10,0 m;
Zasady podzia³u:
 podzia³ na dzia³ki indywidualne;
 powierzchnia dzia³ki nie mniejsza ni¿ 1500 m 2;
 iloæ dzia³ek nie wiêksza ni¿ 4.
Zasady zagospodarowania:
 nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 i 8,0 m od linii regulacyjnej dróg dojazdowych;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona nie mo¿e przekraczaæ 20% powierzchni dzia³ki;
 powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza ni¿ 20%
powierzchni dzia³ki;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
Zasady kszta³towania zabudowy:
 budynki letniskowe parterowe z mo¿liwoci¹ u¿ytkowego wykorzystania poddasza;
 dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu po³aci od
300 do 500;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy
nie wiêksza ni¿ 8,5 m, przy czym wysokoæ najni¿ej
po³o¿onego naro¿nika coko³u nie wiêksza ni¿ 1,5 m;
 architektura bry³ budynków dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do form w³aciwych dla lokalnej tradycji budowlanej.
Zasady obs³ugi technicznej:
 zaopatrzenie w wodê sieci¹ wodoci¹gow¹ z wspólnego ujêcia lokalnego na warunkach okrelonych w pozwoleniu wodno-prawnym;
 odprowadzenie cieków sanitarnych do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych opró¿nianych okresowo
przez specjalistyczne przedsiêbiorstwa i wywo¿enie ich
do punktu zlewnego oczyszczalni cieków w Sulêczynie, a po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej zbiorniki nale¿y zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do sieci kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w
granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci
NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug
grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie dostêpnych noników energii z wykluczeniem wêgla kamiennego i koksu.
Warunki szczególne:
 zachowaæ pas terenu wolny od zabudowy o szer. 30,0 m
od granicy lasu.

We fragmencie objêtym granicami niniejszych zmian
traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sulêczyno zatwierdzony uchwa³¹
NrXIII/77/91 Rady Gminy Sulêczyno z dnia 30 wrzenia
1991 r.oraz miejscowy plan szczegó³owy zespo³u letnisk
indywidualnych w Podjazach zatwierdzony uchwa³¹
NrXXV/149/93 Rady Gminy Sulêczyno z dnia 10 lipca
1993 r.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Gawin

2340
UCHWA£A Nr VI/66/2003
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Sulêczyno
dotycz¹cego terenu dzia³ki nr 60/2 we wsi Sulêczyno.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 26, art. 18 ust. 3, art. 9-11,
art. 18, art. 28 i art. 36, ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15
poz. 139, Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279, z 2000 r. Nr 12
poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268, z 2001 r.
Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115
poz. 1229 i Nr 154 poz. 1804 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253
i Nr 113, poz. 984) Rada Gminy Sulêczyno uchwala, co
nastêpuje:
§1
Do ustaleñ miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulêczyno zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Gminy w Sulêczynie Nr XIII/77/91 z dnia
30 wrzenia 1991 r. wprowadza siê zmiany sposobu u¿ytkowania i zasad zagospodarowania terenu dzia³ki nr: 60/2
we wsi Sulêczyno.
§2
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali
1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne rysunku planu s¹
obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
 granice opracowania planu,

§3
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§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci na 30%.
§5
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego,
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Sulêczynie,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i odpisów na zasadach okrelonych w art. 29, ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia na rysunku obowi¹zuj¹cego miejscowego planu ogólnego Gminy Sulêczyno granic obszaru objêtego ustaleniami niniejszego planu
§6
We fragmencie objêtym granicami niniejszych zmian
traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sulêczyno zatwierdzony uchwa³¹
NrXIII/77/91 Rady Gminy Sulêczyno z dnia 30 wrzenia
1991 r.

rym wg. opinii administratora lub zarz¹dcy dzia³aj¹cego
w imieniu Gminy Miasto Lêbork, wymagane jest poczynienie nak³adów finansowych w celu przystosowania lokalu do u¿ytku nie podlega rygorowi przewidzianemu w
ust. 5 niniejszego za³¹cznika. W przypadku przyjêcie propozycji zasiedlenia takiego lokalu przez osoby oczekuj¹ce, zakres robót budowlanych niezbêdnych do przystosowania lokalu do u¿ytku ka¿dorazowo bêdzie okrelany
w odrêbnej umowie* zawartej pomiêdzy najemc¹, a wynajmuj¹cym okrelaj¹cej równie¿ warunki zaliczenia w
poczet przysz³ego czynszu najmu poniesionych nak³adów**.
* pod wyra¿eniem  umowa nale¿y rozumieæ:
umowê, w której zarz¹dca lub administrator okreli zakres prac oraz iloæ i cenê materia³ów (wg. cen standardowych), na wykonanie robót budowlanych niezbêdnych do przystosowania lokalu do u¿ytku.
**pod wyra¿eniem zaliczenia w poczet przysz³ego czynszu najmu poniesionych nak³adów nale¿y rozumieæ:
nak³ady finansowe (bez robocizny) poniesione przez
najemcê na zakup materia³ów w celu wykorzystania
ich na odtworzenie zu¿ytych lub nieistniej¹cych elementów okrelonych przez administratora lub zarz¹dcê lokalu.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Lêborka.

§7

§3

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

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Gawin

2341
UCHWA£A Nr VII/86/2003
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 23 maja 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XLIX/526/2001 Rady Miejskiej w Lêborku z dnia 28 wrzenia 2001 r. w sprawie
zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lêbork.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), art. 4 ust. 1, art. 21
ust 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733
z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
W za³¹czniku Nr 7 do uchwa³y Nr XLIX/526/2001 Rady
Miejskiej w Lêborku z dnia 28 wrzenia 2001 r. w sprawie
zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lêbork dodaje siê ust. 6
w brzmieniu:
Odmowa przyjêcia propozycji przydzia³u lokalu, w któ-

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Lêborku
M. Siebert-Bresler

2342
UCHWA£A Nr VII/88/2003
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 23 maja 2003 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na udzielenie bonifikaty przy
sprzeda¿y Spó³dzielniom Mieszkaniowym gruntów bêd¹cych w ich u¿ytkowaniu wieczystym w zwi¹zku
z ustanowieniem na rzecz cz³onków spó³dzielni odrêbnej w³asnoci lokali mieszkalnych lub z przeniesieniem
na cz³onków spó³dzielni w³asnoci lokali mieszkalnych
lub domów jednorodzinnych.
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 ze. zm.) art. 32, art. 37 ust. 2
pkt 5, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 69, art. 70 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (t.j.
Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.) uchwala siê, co
nastêpuje:
§1
Wyra¿a siê zgodê na udzielenie bonifikaty przy sprzeda¿y Spó³dzielniom Mieszkaniowym gruntów bêd¹cych
w ich u¿ytkowaniu wieczystym w zwi¹zku z ustanowieniem na rzecz cz³onków spó³dzielni odrêbnej w³asnoci
lokali mieszkalnych lub z przeniesieniem na cz³onków
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spó³dzielni w³asnoci lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych.
§2
Wysokoæ bonifikaty i warunki jej udzielenia okrelone zosta³y w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Lêborka.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Lêborku
M. Siebert-Bresler
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr VII/88/2003
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 23 maja 2003 r.
1. Udziela siê bonifikaty od ceny sprzeda¿y Spó³dzielniom
Mieszkaniowym gruntu, bêd¹cego w ich u¿ytkowaniu
wieczystym, w zwi¹zku z ustanowieniem na rzecz cz³onków spó³dzielni odrêbnej w³asnoci lokali mieszkalnych
lub z przeniesieniem na cz³onków spó³dzielni w³asnoci lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych.
2. Cenê sprzeda¿y stanowi ró¿nica pomiêdzy wartoci¹
prawa w³asnoci nieruchomoci, a wartoci¹ jej prawa u¿ytkowania wieczystego, ustalonych przez rzeczoznawcê maj¹tkowego.
3. Wysokoæ bonifikaty od ceny sprzeda¿y dla danej nieruchomoci, uzale¿nia siê od ³¹cznej wielkoci udzia³ów we wspó³w³asnoci nieruchomoci wspólnej przypadaj¹cych na lokale mieszkalne wraz z pomieszczeniami do nich przynale¿nymi oraz od sposobu p³atnoci nale¿noci z tytu³u ceny sprzeda¿y.
4. Wysokoæ bonifikaty od ceny sprzeda¿y z uwzglêdnieniem czynników okrelonych w pkt 3 oblicza siê dla
danej nieruchomoci nastêpuj¹co:
a) 90% x wielkoæ ³¹cznego udzia³u we wspó³w³asnoci nieruchomoci wspólnej, przypadaj¹cego na lokale mieszkalne wraz z pomieszczeniami do nich
przynale¿nymi  w przypadku jednorazowej p³atnoci ceny sprzeda¿y,
b) 70% x wielkoæ ³¹cznego udzia³u we wspó³w³asnoci nieruchomoci wspólnej, przypadaj¹cego na lokale mieszkalne wraz z pomieszczeniami do nich
przynale¿nymi  w przypadku roz³o¿enia ceny sprzeda¿y na raty.
5. Wyniki obliczeñ o których mowa w pkt 4 podaje siê
z dok³adnoci¹ do jednego miejsca po przecinku, tj.
do 0,1%.
6. Cena sprzeda¿y po udzieleniu bonifikaty okrelonej
w pkt 4 ppkt b niniejszego za³¹cznika, mo¿e byæ na
wniosek Spó³dzielni roz³o¿ona na raty roczne, p³atne
przez okres do 10 lat wraz z oprocentowaniem równym stopie procentowej redyskonta weksli stosowanej przez NBP.
7. Sprzeda¿y z bonifikat¹, o której mowa w pkt 1 niniej-
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szego za³¹cznika podlegaæ bêd¹ te nieruchomoci dla
których zarz¹dy Spó³dzielni Mieszkaniowych podjê³y
uchwa³y okrelaj¹ce przedmiot odrêbnej w³asnoci
wszystkich lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu.
8. Bonifikata, o której mowa w pkt 1 niniejszego za³¹cznika bêdzie udzielana dla danej nieruchomoci po dostarczeniu przez Spó³dzielniê:
a) uchwa³ zarz¹du, o których mowa w pkt 7 tego za³¹cznika,
b) owiadczenia spó³dzielni o zawarciu przynajmniej
jednej umowy o budowê lokalu mieszkalnego i ustanowienie odrêbnej w³asnoci lokalu mieszkalnego z
cz³onkiem spó³dzielni
c) owiadczenia spó³dzielni potwierdzaj¹cego z³o¿enie
pisemnego ¿¹dania o przeniesienie w³asnoci lokalu mieszkalnego przynajmniej przez jednego cz³onka spó³dzielni, któremu przys³uguje spó³dzielcze lokatorskie lub spó³dzielcze w³asnociowe prawo do
lokalu i o spe³nieniu przez niego wszystkich obowi¹zków niezbêdnych do przeniesienia w³asnoci lokalu
lub domu jednorodzinnego wynikaj¹cych z ustawy
o spó³dzielniach mieszkaniowych.

2343
UCHWA£A Nr IX/189/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 25 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 99/10 we wsi £apino, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984, Nr 214
poz. 1806) oraz zgodnie z art. 8 ust. 1, 3, art. 10, art. 11,
art. 18, art. 26, art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139; zm.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109 poz. 1157,
Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124,
Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 25
poz. 253) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 99/10 we wsi £apino, gmina ¯ukowo.
2. Plan obejmuje obszar dzia³ki nr 99/10 we wsi £¹pino,
gmina ¯ukowo w granicach okrelonych na Rysunku
planu, stanowi¹cym za³¹cznik graficzny nr 1 w skali 1:
1000, do niniejszej uchwa³y.
USTALENIA OGÓLNE
§2
1. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y,
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y,
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3) ustalenia graficzne zawarte na za³¹czniku graficznym
nr 1 do niniejszej uchwa³y, tj na RYSUNKU PLANU,
stanowi¹cym integraln¹ czêæ planu, w zakresie
okrelonym w legendzie w punkcie: 1. Ustalenia
planu:
 granice obowi¹zywania ustaleñ planu;
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
i zasadach zagospodarowania, linie rozgraniczaj¹ce ulic;
 linie podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane;
 nieprzekraczalne linie zabudowy;
 zieleñ izolacyjno  krajobrazowa;
 przeznaczenie terenów: 1 MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2 Kw  komunikacja wewnêtrzna, teren do poszerzenia drogi przyleg³ej.
Oznaczenia zawarte w punkcie: 2. Oznaczenia informacyjne maj¹ charakter informacyjny.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki realizacyjne dla obszarów objêtych planami:
1) w obrêbie terenów budowlanych i dróg zapewniæ
zaopatrzenie wodne dla celów komunalnych, technologicznych i ganiczych,
2) rozwój infrastruktury, a w szczególnoci gospodarka wodno  ciekowa winny poprzedzaæ realizacjê
zabudowy na poszczególnych terenach objêtych planem,
3) teren po³o¿ony jest w granicach wewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn
z rzeki Raduni  obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia
okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia
6 sierpnia 1993 o ustanowieniu stref ochronnych ujêcia wody Straszyn z rzeki Raduni. W obrêbie terenu zabrania siê odprowadzenia cieków do ziemi
i wód za wyj¹tkiem oczyszczonych wód opadowych
na podstawie pozwolenia wodno  prawnego,
4) przy lokalizacji budynków nale¿y uwzglêdniæ uwarunkowania wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
(w tym z Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich
usytuowanie).
3. W obrêbie terenu objêtego planem nie ustala siê linii
rozgraniczaj¹cych dróg publicznych ani wydzielonych
terenów dla infrastruktury technicznej.
4. Ustala siê definicje u¿ytych pojêæ w ustaleniach niniejszego planu:
1) wysokoæ budynków: dopuszczalna maksymalna
wysokoæ budynków w metrach, liczona od najwy¿szego projektowanego poziomu terenu przyleg³ego
bezporednio do budynku, do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury (nie dotyczy
masztów odgromnikowych, anten, kominów, dominant i akcentów architektonicznych),
2) kalenica g³ówna budynku: g³ówna, najd³u¿sza kalenica budynku, bêd¹ca krawêdzi¹ przeciêcia po³aci
dachowych wyznaczaj¹ca przeciwleg³e kierunki
spadku,
3) procent zabudowy: okrela maksymaln¹ wielkoæ
dopuszczaln¹ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki budowlanej (lub dzia³ek objêtych
jedn¹ inwestycj¹),
4) linia podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane:
linia oznaczona na rysunku planu,

5) nieprzekraczalne linie zabudowy: linie wyznaczone na
rysunku planu, której nie mo¿e przekroczyæ lico budynku (nie dotyczy takich elementów budynku jak:
balkony, wykusze, schody, tarasy, które mog¹ byæ
wysuniête poza nieprzekraczalne linie zabudowy o maksymalnie 1,0 m),
6) miejsca postojowe: miejsca postojowe na powierzchni terenu, w gara¿ach lub wiatach.
7) komunikacja wewnêtrzna  tereny ulic i placów, w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (j.t. Dz. U. Nr 71 z 2000 r. poz. 838 ze zm.)
oraz art. 6 Ustawy o gospodarce nieruchomociami
(j.t. Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000 r.). Tereny te stanowiæ
mog¹ w³asnoæ prywatn¹ lub w³asnoæ gminy.
Dla dzia³ek obs³ugiwanych z terenów komunikacji wewnêtrznej (je¿eli nie przejd¹ one na w³asnoæ gminy),
nale¿y ustanowiæ odpowiednie s³u¿ebnoci drogowe
w celu zapewnienia dostêpu do dróg publicznych, lub
wspó³w³asnoæ,
8) tereny zieleni: powierzchnia terenu pokryta gleb¹ z rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹ o ró¿nych rodzajach (trawniki, drzewa, krzewy, klomby kwiatowe, uprawy ogrodnicze itp.) ciekami lub zbiornikami wodnymi.
Do powierzchni terenów zieleni zalicza siê teren oznaczony na rysunku planu jako zieleñ izolacyjno  krajobrazowa.
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
§3
1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 1 MN
przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
1) Przeznaczenie terenu:
 lokalizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostoj¹cych (jeden budynek mieszkalny
na jednej dzia³ce budowlanej);
 dopuszcza siê lokalizacjê budynków gospodarczych oraz gara¿y wolnostoj¹cych (jeden budynek gospodarczy lub jeden gara¿ na jednej dzia³ce budowlanej);
 dopuszcza siê lokalizacjê sieci infrastruktury technicznej.
2) Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania i zabudowy:
 podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: jak na rysunku planu;
 dopuszcza siê po³¹czenie wydzielonych dzia³ek
i ich wspólne zagospodarowanie przez jednego
inwestora;
 nieprzekraczalne linie zabudowy: jak na rysunku
planu;
 teren po³o¿ony wzd³u¿ zachodniej zagospodarowaæ zieleni¹ izolacyjno  krajobrazow¹ w formie
biogrup (teren oznaczony na rysunku planu);
 procent zabudowy: maksimum 25%.
3) Zasady kszta³towania zabudowy:
 dla budynków mieszkalnych: budynki parterowe
z poddaszem, dach dwuspadowy o spadku ok.
40°; maksymalna wysokoæ budynków 9,00 m;
poziom posadowienia parteru do 0,50 m nad poziomem terenu (w rejonie g³ównego wejcia do
budynku).
 dla pozosta³ych budynków: budynki parterowe,
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dach o spadku maksimum 40°; maksymalna wysokoæ budynków 6,00 m; poziom posadowienia
parteru do 0,50 m nad poziomem terenu (w rejonie g³ównego wejcia do budynku).
 usytuowanie kalenicy g³ównej dachów budynków
mieszkalnych: prostopadle do linii rozgraniczaj¹cej z terenem 2 Kw. Dla pozosta³ych budynków:
nie ustala siê.
4) Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie ustala siê
5) Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego:
 ³¹cznie tereny zieleni winny stanowiæ minimum
30% powierzchni dzia³ki budowlanej (lub dzia³ek
objêtych jedn¹ inwestycj¹).
6) Inne zapisy:
 wzd³u¿ linii rozgraniczaj¹cej z droga powiatow¹
ustala siê pas techniczny o szerokoci 3 m (oznaczony na rysunku planu), dla przejcia infrastruktury technicznej;
 budowa urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed uci¹¿liwoci¹ spowodowan¹ s¹siedztwem drogi powiatowej spoczywa na inwestorze lub jego nastêpcach prawnych.
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 2 Kw
przeznacza siê na funkcje komunikacji wewnêtrznej, dla
poszerzenia drogi przyleg³ej.
Ustalenia szczegó³owe dla terenów s¹ nastêpuj¹ce:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum 2
m (w czêci po³udniowej 4 m) jak na rysunku planu;
 nawierzchnia utwardzona przepuszczalna;
 dopuszcza siê lokalizacje sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) Dojazd do terenu 1 MN:
 od drogi w obrêbie dzia³ki nr 99/13, przyleg³ej do
terenu od strony pó³nocnej i wschodniej, przez
teren 2Kw,
 wyklucza siê bezporednie zjazdy na drogê powiatow¹.
2) Zasady lokalizacji miejsc postojowych: w obrêbie
terenu 1 MN zabezpieczyæ miejsca postojowe wed³ug wskanika minimum: 2 mp/mieszkanie.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
2) Odprowadzenie cieków sanitarnych: do kanalizacji sanitarnej.
3) Odprowadzenie wód opadowych:
 dla terenów 1 MN: powierzchniowo, w obrêbie
terenu dzia³ki budowlanej lub terenu objêtego inwestycj¹;
 dla terenu 02 Kw: powierzchniowo w obrêbie terenu.
4) Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
na paliwa niskoemisyjne (gaz, olej i inne) lub nie
emisyjne (energia elektryczna i inne).
5) Energia elektryczna: z sieci kablowej.
6) Odpady komunalne: gromadzenie w pojemnikach
i wywóz na sk³adowisko odpadów, z którego korzysta gmina.
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci
w momencie zbywania nieruchomoci w wysokoci:
1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1 MN  w wysokoci 30,00%;
2) dla terenu 2 Kw  w wysokoci 0,00%.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
USTALENIA KOÑCOWE
§4

Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy ¯ukowo do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny jej zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego;
3) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie;
4) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym;
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 4 ust 1, 2 i 3, które wchodz¹ w ¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

2344
UCHWA£A Nr IX/190/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 25 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 52/2 we wsi Otomino, gmina ¯ukowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984, Nr 214
poz. 1806) oraz zgodnie z art. 8 ust. 1, 3, art. 10, art. 11,
art. 18, art. 26, art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139; zm.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109 poz. 1157,
Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124,
Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 25
poz. 253) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 52/2 we wsi Otomino, gmina ¯ukowo.
2. Plan obejmuje obszar dzia³ki nr 52/2 we wsi Otomino,
gmina ¯ukowo w granicach okrelonych na Rysunku
planu w skali 1: 500, stanowi¹cym za³¹cznik graficzny
nr 1 do niniejszej uchwa³y.
USTALENIA OGÓLNE
§2
1. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
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1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y
3) ustalenia graficzne zawarte na za³¹czniku graficznym
nr 1 do niniejszej uchwa³y, tj na RYSUNKU PLANU,
stanowi¹cym integraln¹ czêæ planu, w zakresie
okrelonym w legendzie w punkcie: 1. Ustalenia
planu:
 granice obowi¹zywania ustaleñ planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
i zasadach zagospodarowania, linie rozgraniczaj¹ce ulic,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 zieleñ krajobrazowa,
 przeznaczenie terenów: 1 MU  zabudowa mieszkaniowa i us³ugi; 2 Kw  komunikacja wewnêtrzna, teren do poszerzenia przyleg³ej drogi.
Oznaczenia zawarte w punkcie: 2. Oznaczenia informacyjne maj¹ charakter informacyjny.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki realizacyjne dla terenów objêtych planem:
1) w obrêbie terenów budowlanych i komunikacji zapewniæ zaopatrzenie wodne dla celów komunalnych,
technologicznych i ganiczych,
2) rozwój infrastruktury, a w szczególnoci gospodarka wodno  ciekowa winny poprzedzaæ realizacjê
zabudowy na poszczególnych terenach objêtych
planem,
3) teren po³o¿ony jest w granicach wewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn z
rzeki Raduni  obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6
sierpnia 1993 o ustanowieniu stref ochronnych ujêcia wody Straszyn z rzeki Raduni. W obrêbie terenu zabrania siê odprowadzenia cieków do ziemi
i wód za wyj¹tkiem oczyszczonych wód opadowych
na podstawie pozwolenia wodno  prawnego,
4) Przy lokalizacji budynków nale¿y uwzglêdniæ uwarunkowania wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
(w tym z Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich
usytuowanie).
3. W obrêbie terenu objêtego planem nie ustala siê granic terenów podlegaj¹cych ochronie ani wydzielonych
terenów dla realizacji infrastruktury technicznej i dróg
publicznych.
4. Ustala siê definicje u¿ytych pojêæ w ustaleniach niniejszego planu:
1) wysokoæ budynków: dopuszczalna maksymalna
wysokoæ budynków w metrach, liczona od najwy¿szego projektowanego poziomu terenu przyleg³ego
bezporednio do budynku, do najwy¿szej kalenicy
(nie dotyczy masztów odgromnikowych, anten, kominów, dominant i akcentów architektonicznych),
2) kalenica g³ówna dachu budynku: g³ówna, najd³u¿sza kalenica budynku, bêd¹ca krawêdzi¹ przeciêcia
po³aci dachowych wyznaczaj¹ca przeciwleg³e kierunki spadku,
3) procent zabudowy: okrela maksymaln¹ dopuszczaln¹ wielkoæ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki budowlanej (lub dzia³ek, objêtych jedn¹ inwestycj¹),
4) linia podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane:

linia oznaczona na rysunku planu, okrelaj¹ca zasady
podzia³u terenu na dzia³ki budowlane,
5) nieprzekraczalne linie zabudowy: linie wyznaczone na
rysunku planu, których nie mo¿e przekroczyæ lico budynku (nie dotyczy takich elementów budynku jak:
balkony, wykusze, schody, tarasy, które mog¹ byæ
wysuniête poza nieprzekraczalne linie zabudowy o maksymalnie 1,0 m),
6) komunikacja wewnêtrzna  tereny ulic i placów, w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (j.t. Dz. U. Nr 71 z 2000 r. poz. 838 ze zm.)
oraz art. 6 Ustawy o gospodarce nieruchomociami
(j.t. Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000 r.). Tereny te stanowiæ
mog¹ w³asnoæ prywatn¹ lub w³asnoæ gminy. Dla
dzia³ek obs³ugiwanych z terenów komunikacji wewnêtrznej (je¿eli nie przejd¹ one na w³asnoæ gminy),
nale¿y ustanowiæ odpowiednie s³u¿ebnoci drogowe
w celu zapewnienia dostêpu do dróg publicznych, lub
wspó³w³asnoæ,
7) miejsca postojowe: miejsca postojowe na powierzchni terenu, w gara¿ach lub wiatach,
8) tereny zieleni: powierzchnia terenu pokryta gleb¹ z
rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹ o ró¿nych rodzajach (trawniki, drzewa, krzewy, klomby kwiatowe, uprawy ogrodnicze itp.) ciekami lub zbiornikami wodnymi.
Do powierzchni terenów zieleni zalicza siê teren zieleni krajobrazowej oznaczony na rysunku planu.
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
§3
1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1 MU,
przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej
i us³ug.
1) Przeznaczenie terenu:
 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny)
 us³ugi: handel detaliczny, us³ugi rzemios³a bytowego (fryzjer, kosmetyczna, us³ugi krawieckie,
us³ugi biurowe, itp.).
Dla realizowanych us³ug wymagane jest spe³nienie norm w zakresie ochrony rodowiska na granicy terenu objêtego inwestycj¹.
Us³ugi dopuszcza siê jako wbudowane w budynkach mieszkalnych lub w budynkach wolnostoj¹cych.
Pomieszczenia mieszkalne zabezpieczyæ przed
uci¹¿liwociami funkcji us³ugowych.
Dopuszcza siê budowê jednego gara¿u wolnostoj¹cego lub jednego budynku gospodarczego.
 dopuszcza siê lokalizacjê sieci infrastruktury technicznej.
2) Warunki zagospodarowania terenów i zabudowy:
 podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: nie dopuszcza siê; teren stanowi jedn¹ dzia³kê budowlan¹;
 nieprzekraczalne linie zabudowy: jak na rysunku
planu;
 procent zabudowy: maksimum 30%.
3) Zasady kszta³towania zabudowy:
 dla budynków mieszkalnych i us³ugowych ustala
siê: budynki parterowe z poddaszem, dach dwuspadowy o spadku ok. 40°, maksymalna wysokoæ budynków 8,50 m, poziom posadowienia
parteru do 0,5 m nad poziomem terenu (w rejonie g³ównego wejcia do budynku);
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 dla pozosta³ych budynków: budynki parterowe,
dach dwuspadowy o spadku maksymalnie 40°,
maksymalna wysokoæ: 6,00 m;
 usytuowanie kalenicy: nie ustala siê.
4) Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie ustala siê.
5) Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego:
 teren po³o¿ony wzd³u¿ po³udniowej granicy zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazow¹.
 tereny zieleni winny stanowiæ minimum 30% powierzchni terenu dzia³ki budowlanej.
6) Inne: pomieszczenia na pobyt ludzi zaprojektowaæ z
uwzglêdnieniem ha³asu od linii kolejowej.
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2 Kw
przeznacza siê na funkcje komunikacji wewnêtrznej 
poszerzenie przyleg³ej drogi.
Ustalenia szczegó³owe dla terenu s¹ nastêpuj¹ce:
 teren przeznaczony jest do poszerzenia przyleg³ej
drogi;
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 1,00 m (jako
na rysunku planu);
 nawierzchnia nieutwardzona;
 w obrêbie terenu dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ
i sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu.
Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) Dojazdy do dzia³ek w obrêbie terenu 1 MU: od ci¹gu pieszo  jezdnego 02 Kw
2) Ustala siê nastêpuj¹ce zasady lokalizacji miejsc postojowych dla dzia³ek budowlanych po³o¿onych w
obrêbie terenu 1MU wed³ug wskanika:
 minimum 2 mp/mieszkanie,
 minimum 2 mp/50 m2 powierzchni u¿ytkowej
us³ug.
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
2) Odprowadzenie cieków sanitarnych: do kanalizacji sanitarnej.
3) Odprowadzenie wód opadowych:
 dla terenu 1 MU: z dachów budynków  w obrêbie terenu; z placów i parkingów do studni ch³onnej zlokalizowanej w obrêbie terenu. Wody opadowe przed wprowadzeniem do studni ch³onnej
oczyciæ w separatorach substancji ropopochodnych i podczyszczalnikach,
 dla terenu 2 Kw: powierzchniowo, w obrêbie terenu.
4) Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
na paliwa niskoemisyjne (gaz, olej i inne) lub nieemisyjne (energia elektryczna i inne).
5) Energia elektryczna: z sieci kablowej.
6) Odpady komunalne: gromadzenie w pojemnikach
i wywóz na sk³adowisko odpadów, z którego korzysta gmina.
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci w wysokoci:
1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 MU: w wysokoci 30,00%;
2) dla terenu 2 Kw: w wysokoci 0,00%.
USTALENIA KOÑCOWE
§4
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy ¯ukowo do:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny jej zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego;
3) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie;
4) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym;
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 4 ust 1, 2 i 3, które wchodz¹ w ¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

2345
UCHWA£A Nr IX/191/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 25 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla dzia³ek nr 178/1, 178/6, 178/7,
178/8 i czêci dzia³ki nr 178/9 we wsi Pêpowo, gmina
¯ukowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984, Nr 214
poz. 1806) oraz zgodnie z art. 8 ust. 1, 3, art. 10, art. 11,
art. 18, art. 26, art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139; zm.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109 poz. 1157,
Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124,
Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 25
poz. 253) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla dzia³ek nr 178/1, 178/6, 178/7, 178/8
i czêci dzia³ki nr 178/9 we wsi Pêpowo, gmina ¯ukowo, dzia³ki przeznacza siê pod budownictwo przemys³owe. Dotychczasowe przeznaczenie  tereny rolne.
§2
1. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y,
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y,
3) ustalenia graficzne zawarte w za³¹czniku graficznym
nr 5/II.12 do niniejszej uchwa³y, tj. na rysunku planu,
stanowi¹cym integraln¹ czêæ planu, w zakresie
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okrelonym w legendzie w punkcie: 1. ustalenia planu.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki realizacyjne dla poszczególnych obszarów objêtych planami:
1) w obrêbie terenów budowlanych i dróg zapewniæ
zaopatrzenie wodne dla celów komunalnych, technologicznych i ganiczych.
3. Ustala siê definicje u¿ytych pojêæ w ustaleniach niniejszego planu:
1) procent zabudowy: okrela maksymaln¹ wielkoæ
dopuszczaln¹ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki lub dzia³ek objêtych jedn¹ inwestycj¹,
2) nieprzekraczalne linie zabudowy: linie wyznaczone
na rysunku planu,których nie mo¿e przekroczyæ lico
budynków,
3) tereny zieleni: powierzchnia terenu pokryta gleb¹ z
rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹, ciekami lub
zbiornikami wodnymi. Do powierzchni zieleni zalicza siê zieleñ krajobrazow¹.
§3
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem Prz
przeznacza siê na przemys³. Dopuszcza siê funkcjê
mieszkaln¹ dla w³acicieli, wbudowan¹ lub budynek
wolnostoj¹cy.
Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania:
a) powierzchnia dzia³ki  ca³a dzia³ka
b) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku planu
c) maksymalny procent zabudowy: 50%
d) rodzaj zabudowy: zabudowa technologiczna, parterowa, dach dwuspadowy o spadku w przedziale 22o-45o, maksymalna wysokoæ 9m od poziomu terenu do kalenicy
Poziom posadowienia parteru do 0,50 m nad poziomem terenu
e) zasiêg szkodliwego lub uci¹¿liwego oddzia³ywania
na rodowisko i zdrowie ludzi nie mo¿e wykraczaæ
poza granice w³asnej dzia³ki. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi winny byæ wyposa¿one w rodki ochrony przed tymi uci¹¿liwociami
f) projektowana inwestycja nie mo¿e powodowaæ
przekroczenia dopuszczalnych norm emisji aerozolu do rodowiska
g) na granicy dzia³ki nasadziæ pas zieleni, redniej i wysokiej ZI szer. jak na rys. planu, ogólnie tereny zieleni winny stanowiæ 30% powierzchni dzia³ki
h) dla obiektów mieszkalnych ustala siê nastêpuj¹ce
warunki zagospodarowania
i) rodzaj zabudowy: budynki parterowe z poddaszem
mieszkalnym. Dach dwuspadowy o spadku w przedziale 40o-45o, maksymalna wysokoæ budynków od
poziomu terenu do kalenicy nie wiêcej ni¿ 11 m, poziom posadowienia parteru do 0,70 m nad poziomem terenu
2. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) dojazd do terenu planu od drogi powiatowej przez
projektowan¹ wewnêtrzn¹ drog¹ dojazdow¹ Kw,
b) parkowanie w obrêbie terenu objêtego inwestycj¹,
zabezpieczyæ miejsca postojowe wg. wskaników:
min. 3mp/100 m² pow. u¿ytkowej us³ug.

3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego
b) odprowadzanie cieków: do kanalizacji wiejskiej. Do
czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do zbiorników
bezodp³ywowych pod warunkiem udokumentowania wywozu cieków do oczyszczalni. Po realizacji
kanalizacji sanitarnej zbiorniki bezodp³ywowe zlikwidowaæ.
Do czasu zrealizowania sieci kanalizacji sanitarnej nie
dopuszcza siê stosowania technologii wodoch³onnych i wytwarzaj¹cych znaczne iloci cieków.
c) Odprowadzenia wód opadowych na teren w³asnej
dzia³ki. Z terenów utwardzonych dróg i miejsc postojowych po podczyszczeniu w separatorze.
d) Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
na paliwa niskoemisyjne.
e) Energia elektryczna: z istniej¹cej sieci na warunkach
ustalonych przez w³aciwy zak³ad energetyczny.
f) Odpady komunalne: gromadzenie w pojemnikach,
wywóz na sk³adowisko odpadów, z którego korzysta gmina, na odpady produkcyjne nale¿y uzyskaæ
zgodê Starostwa Powiatowego
g) podziemne linie in¿ynieryjnego uzbrojenia nale¿y
przeprowadzaæ w odleg³oci 15 m od istniej¹cych
drzew w alei pomnikowej (droga powiatowa).
4. Ustalenia inne dla ca³ego obszaru objêtego planem:
1) teren po³o¿ony jest w granicach Zewnêtrznego Terenu Ochrony Poredniej ujêcia wody  Straszyn
z rzeki Raduni  obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia
okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia
6 sierpnia 1993 r. o ustaleniu stref ochronnych ujêcia wody Straszyn z rzeki Raduni,
2) ustala siê stawkê procentowa s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci w
wysokoci 30%.
USTALENIA KOÑCOWE
§4
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy ¯ukowo do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny jej zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego;
3) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie;
4) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym;
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 4 ust 1, 2 i 3, które wchodz¹ w ¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski
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UCHWA£A Nr IX/192/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 25 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 426 i 432 we wsi Przyjañ, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984, Nr 214
poz. 1806) oraz zgodnie z art. 8 ust. 1, 3, art. 10, art. 11,
art. 18, art. 26, art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139; zm.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109 poz. 1157,
Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124,
Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 25
poz. 253) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 426 i 432 we wsi Przyjañ, gmina
¯ukowo.
2. Plan obejmuje:
 obszar dzia³ki nr 426 we wsi Przyjañ, gmina ¯ukowo w granicach okrelonych na Rysunku planu nr 1,
w skali 1: 500, stanowi¹cym za³¹cznik graficzny nr 1
do niniejszej uchwa³y,
 obszar nr 432 we wsi Przyjañ, gmina ¯ukowo w granicach okrelonych na Rysunku planu nr 2 w skali 1:
500, stanowi¹cym za³¹cznik graficzny nr 2 do niniejszej uchwa³y.
USTALENIA OGÓLNE
§2
1. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y;
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y;
3) ustalenia graficzne zawarte na:
 za³¹czniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwa³y,
tj na RYSUNKU PLANU Nr 1, stanowi¹cym integraln¹ czêæ planu, w zakresie okrelonym w legendzie w punkcie: 1. Ustalenia planu:
 granice obowi¹zywania ustaleñ planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
i zasadach zagospodarowania, linie rozgraniczaj¹ce ulic i dróg publicznych,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 zieleñ krajobrazowa,
 przeznaczenie terenów: 1 MN  zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna; 2 K  komunikacja publiczna, teren do poszerzenia drogi przyleg³ej.
Oznaczenia zawarte w punkcie: 2. Oznaczenia informacyjne maj¹ charakter informacyjny.
4) ustalenia graficzne zawarte na za³¹czniku graficznym
nr 2 do niniejszej uchwa³y, tj na RYSUNKU PLANU
Nr 2, stanowi¹cym integraln¹ czêæ planu, w zakre-
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sie okrelonym w legendzie w punkcie: 1. Ustalenia planu:
 granice obowi¹zywania ustaleñ planu,
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach i zasadach zagospodarowania, linie rozgraniczaj¹ce ulic
i dróg publicznych,
 nieprzekraczalne linie zabudowy,
 zieleñ krajobrazowa,
 przeznaczenie terenów: 3 MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 4 K  komunikacja publiczna,
teren do poszerzenia przyleg³ego terenu komunikacji.
Oznaczenia zawarte w punkcie: 2. Oznaczenia informacyjne maj¹ charakter informacyjny.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki realizacyjne dla obszarów objêtych planami:
1) w obrêbie terenów budowlanych i dróg zapewniæ
zaopatrzenie wodne dla celów komunalnych, technologicznych i ganiczych;
2) rozwój infrastruktury, a w szczególnoci gospodarka wodno  ciekowa winny poprzedzaæ realizacjê
zabudowy na poszczególnych terenach objêtych
planem;
3) teren po³o¿ony jest w granicach zewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn z rzeki
Raduni  obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6 sierpnia 1993 r. o ustanowieniu stref ochronnych ujêcia
wody Straszyn z rzeki Raduni,
4) przy lokalizacji budynków nale¿y uwzglêdniæ uwarunkowania wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
(w tym z Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich
usytuowanie).
3. W obrêbie terenów objêtych planem nie wyznacza siê
wydzielonych terenów dla infrastruktury technicznej.
4. Ustala siê definicje u¿ytych pojêæ w ustaleniach niniejszego planu:
1) wysokoæ budynków: dopuszczalna maksymalna
wysokoæ budynków w metrach, liczona od najwy¿szego projektowanego poziomu terenu przyleg³ego
bezporednio do budynku, do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury (nie dotyczy
masztów odgromnikowych, anten, kominów, dominant i akcentów architektonicznych),
2) kalenica g³ówna budynku: g³ówna, najd³u¿sza kalenica budynku, bêd¹ca krawêdzi¹ przeciêcia po³aci
dachowych wyznaczaj¹ca przeciwleg³e kierunki
spadku,
3) procent zabudowy: okrela maksymaln¹ wielkoæ
dopuszczaln¹ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki budowlanej (lub dzia³ek objêtych
jedn¹ inwestycj¹),
4) nieprzekraczalne linie zabudowy: linie wyznaczone
na rysunku planu, której nie mo¿e przekroczyæ lico
budynku (nie dotyczy takich elementów budynku jak:
balkony, wykusze, schody, tarasy, które mog¹ byæ
wysuniête poza nieprzekraczalne linie zabudowy
o maksymalnie 1,0 m),
5) miejsca postojowe: miejsca postojowe na powierzchni terenu, w gara¿ach lub wiatach,
6) tereny zieleni: powierzchnia terenu pokryta gleb¹
z rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹ o ró¿nych ro-
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dzajach (trawniki, drzewa, krzewy, klomby kwiatowe,
uprawy ogrodnicze itp.) ciekami lub zbiornikami wodnymi. Do powierzchni terenów zieleni zalicza siê teren
oznaczony na rysunku planu jako zieleñ krajobrazowa.
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
§3
1. Teren oznaczony na Rysunku planu nr 1 symbolem 1
MN przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
1) Przeznaczenie terenu:
 lokalizacja jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostoj¹cego;
 wyklucza siê lokalizacjê budynków gospodarczych
oraz gara¿y wolnostoj¹cych;
 dopuszcza siê lokalizacjê sieci infrastruktury technicznej.
2) Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu i zabudowy:
 nieprzekraczalne linie zabudowy: jak na rysunku
planu;
 teren po³o¿ony wzd³u¿ pó³nocnej granicy terenu
(oznaczony na rysunku planu) zagospodarowaæ
zieleni¹ krajobrazow¹ w formie biogrup;
 procent zabudowy: maksimum 25%.
3) Zasady kszta³towania zabudowy:
 budynek parterowy z poddaszem, dach dwuspadowy o spadku ok. 40°; maksymalna wysokoæ
budynku 8,50 m; poziom posadowienia parteru
do 0,50 m nad poziomem terenu (w rejonie g³ównego wejcia do budynku);
 usytuowanie kalenicy g³ównej dachu budynku:
prostopadle do linii rozgraniczaj¹cej z terenem
2 K.
4) Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie ustala siê.
5) Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego:
 ³¹cznie tereny zieleni winny stanowiæ minimum
30% powierzchni terenu.
6) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd do terenu z drogi w obrêbie dzia³ki nr 421,
przez teren 2
 zasady lokalizacji miejsc postojowych: w obrêbie terenu 1 MN zabezpieczyæ miejsca postojowe
wed³ug wskanika minimum: 2 mp/mieszkanie.
7) Inne zapisy: nie ustala siê.
2. Teren oznaczony na Rysunku planu nr 1 symbolem 2 K,
przeznacza siê na funkcje komunikacji publicznej, do
poszerzenia przyleg³ej drogi.
Ustalenia szczegó³owe dla terenu s¹ nastêpuj¹ce:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 2 m, jak na
rysunku planu;
 dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej;
 nawierzchnia terenu utwardzona przepuszczalna lub
nieutwardzona.
3. Teren oznaczony na Rysunku planu nr 2 symbolem 3
MN przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
1) Przeznaczenie terenu:
 lokalizacja jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostoj¹cego;
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 wyklucza siê lokalizacjê budynków gospodarczych
oraz gara¿y wolnostoj¹cych;
 dopuszcza siê lokalizacjê sieci infrastruktury technicznej.
2) Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu i zabudowy:
 nieprzekraczalne linie zabudowy: jak na rysunku
planu,
 teren po³o¿ony wzd³u¿ po³udniowej granicy terenu (oznaczony na rysunku planu) zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazow¹ w formie biogrup,
 procent zabudowy: maksimum 25%.
3) Zasady kszta³towania zabudowy:
 budynek parterowy z poddaszem, dach dwuspadowy o spadku ok. 40°; maksymalna wysokoæ
budynku 8,50 m; poziom posadowienia parteru
do 0,50 m nad poziomem terenu (w rejonie g³ównego wejcia do budynku).
 usytuowanie kalenicy g³ównej dachu budynku: prostopadle do linii rozgraniczaj¹cej z terenem 4 K.
4) Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie ustala siê
5) Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego:
 ³¹cznie tereny zieleni winny stanowiæ minimum
30% powierzchni terenu.
6) Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd do terenu od drogi w obrêbie dzia³ki nr
421, przez teren 4 K;
 zasady lokalizacji miejsc postojowych: w obrêbie terenu 1 MN zabezpieczyæ miejsca postojowe
wed³ug wskanika minimum: 2 mp/mieszkanie.
7) Inne zapisy: nie ustala siê.
4. Teren oznaczony na Rysunku planu nr 2 symbolem 4 K,
przeznacza siê na funkcje komunikacji publicznej, do
poszerzenia przyleg³ej drogi.
Ustalenia szczegó³owe dla terenu s¹ nastêpuj¹ce:
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 2 m, jak na
rysunku planu;
 dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej;
 nawierzchnia terenu utwardzona przepuszczalna lub
nieutwardzona.
5. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego;
2) Odprowadzenie cieków sanitarnych: do wiejskiej
kanalizacji sanitarnej.
Etapowo, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê odprowadzanie cieków do zbiorników
szczelnych bezodp³ywowych z udokumentowaniem
wywozu cieków na oczyszczalniê. Z chwil¹ wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie
zlikwidowaæ a budynki pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej.
3) Odprowadzenie wód opadowych:
 dla terenu 1 MN i 3 MN: w obrêbie terenów;
 dla terenu 3 K i 4 K: powierzchniowo, w obrêbie
terenów.
4) Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
na paliwa niskoemisyjne (gaz, olej i inne) lub nie
emisyjne (energia elektryczna i inne).
5) Energia elektryczna: z sieci kablowej.
6) Odpady komunalne: gromadzenie w pojemnikach
i wywóz na sk³adowisko odpadów, z którego korzysta gmina.
6. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu jed-
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norazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci w wysokoci:
1) dla terenów oznaczonych na rysunkach planu symbolem: 1 MN i 3 MN  w wysokoci 30,00%;
2) dla pozosta³ych terenów  w wysokoci 0,00%.
USTALENIA KOÑCOWE
§4
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy ¯ukowo do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny jej zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego;
3) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie;
4) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym;
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 4 ust 1, 2 i 3, które wchodz¹ w ¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

2347
UCHWA£A Nr IX/193/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 25 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 564/1 we wsi Skrzeszewo, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984, Nr 214
poz. 1806) oraz zgodnie z art. 8 ust. 1, 3, art. 10, art. 11,
art. 18, art. 26, art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139; zm.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109 poz. 1157,
Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124,
Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 25
poz. 253) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 564/1 we wsi Skrzeszewo, gmina
¯ukowo.
2. Plan obejmuje obszar dzia³ki nr 564/1 we wsi Skrze-
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szewo, gmina ¯ukowo w granicach okrelonych na Rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik graficzny nr 1 w
skali 1: 500, do niniejszej uchwa³y.
USTALENIA OGÓLNE
§2
1. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y;
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y;
3) ustalenia graficzne zawarte na za³¹czniku graficznym
nr 1 do niniejszej uchwa³y, tj na RYSUNKU PLANU,
stanowi¹cym integraln¹ czêæ planu, w zakresie
okrelonym w legendzie w punkcie: 1. Ustalenia
planu:
 granice obowi¹zywania ustaleñ planu;
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
i zasadach zagospodarowania, linie rozgraniczaj¹ce ulic i dróg publicznych;
 nieprzekraczalne linie zabudowy;
 zieleñ krajobrazowa;
 przeznaczenie terenów: 1 MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2 K  komunikacja publiczna, poszerzenie drogi przyleg³ej.
Oznaczenia zawarte w punkcie: 2. Oznaczenia informacyjne maj¹ charakter informacyjny.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki realizacyjne dla obszarów objêtych planami:
1) w obrêbie terenów budowlanych i dróg zapewniæ
zaopatrzenie wodne dla celów komunalnych, technologicznych i ganiczych,
2) rozwój infrastruktury, a w szczególnoci gospodarka wodno  ciekowa winny poprzedzaæ realizacjê
zabudowy na poszczególnych terenach objêtych planem,
3) teren po³o¿ony jest w granicach zewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn z rzeki
Raduni  obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6 sierpnia 1993 o ustanowieniu stref ochronnych ujêcia
wody Straszyn z rzeki Raduni,
4) przy lokalizacji budynków nale¿y uwzglêdniæ uwarunkowania wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
(w tym z Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich
usytuowanie).
3. W obrêbie terenu objêtego planem nie ustala siê granic terenów podlegaj¹cych ochronie ani wydzielonych
terenów dla realizacji infrastruktury technicznej.
4. Ustala siê definicje u¿ytych pojêæ w ustaleniach niniejszego planu:
1) wysokoæ budynków: dopuszczalna maksymalna
wysokoæ budynków w metrach, liczona od najwy¿szego projektowanego poziomu terenu przyleg³ego
bezporednio do budynku, do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury (nie dotyczy
masztów odgromnikowych, anten, kominów, dominant i akcentów architektonicznych),
2) kalenica g³ówna budynku: g³ówna, najd³u¿sza kalenica budynku, bêd¹ca krawêdzi¹ przeciêcia po³aci
dachowych wyznaczaj¹ca przeciwleg³e kierunki
spadku,
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3) procent zabudowy: okrela maksymaln¹ wielkoæ dopuszczaln¹ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia³ki budowlanej (lub dzia³ek objêtych jedn¹ inwestycj¹),
4) nieprzekraczalne linie zabudowy: linie wyznaczone na
rysunku planu, której nie mo¿e przekroczyæ lico budynku (nie dotyczy takich elementów budynku jak:
balkony, wykusze, schody, tarasy),
5) miejsca postojowe: miejsca postojowe na powierzchni terenu, w gara¿ach lub wiatach,
6) tereny zieleni: powierzchnia terenu pokryta gleb¹ z
rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹ o ró¿nych rodzajach (trawniki, drzewa, krzewy, klomby kwiatowe, uprawy ogrodnicze itp.) ciekami lub zbiornikami wodnymi.
Do powierzchni terenów zieleni zalicza siê teren oznaczony na rysunku planu jako zieleñ krajobrazowa.
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
§3
1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 1 MN
przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
1) Przeznaczenie terenów:
 lokalizacja jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostoj¹cego;
 dopuszcza siê lokalizacjê budynku gospodarczego lub jednego gara¿u wolnostoj¹cego;
 dopuszcza siê lokalizacjê sieci infrastruktury technicznej.
2) Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu i zabudowy:
 podzia³ terenu na dzia³ki budowlane: nie ustala
siê (teren stanowi jedn¹ dzia³kê budowlan¹),
 nieprzekraczalne linie zabudowy: jak na rysunku
planu,
 teren po³o¿ony wzd³u¿ zachodniej i czêciowo po³udniowej granicy terenu (oznaczony na rysunku
planu) zagospodarowaæ zieleni¹ krajobrazow¹ w
formie biogrup,
 procent zabudowy: maksimum 25%.
3) Zasady kszta³towania zabudowy:
 dla budynku mieszkalnego: budynek parterowy
z poddaszem, dach dwuspadowy o spadku ok.
40°; maksymalna wysokoæ budynków 8,50 m;
poziom posadowienia parteru do 0,50 m nad poziomem terenu (w rejonie g³ównego wejcia do
budynku);
 dla pozosta³ych budynków: maksymalna wysokoæ 6 m; dach dwuspadowy o spadku ok. 40°;
 usytuowanie kalenicy g³ównej dachu budynków:
nie ustala siê.
4) Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie ustala siê
5) Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego:
 ³¹cznie tereny zieleni winny stanowiæ minimum
30% powierzchni terenu.
6) Inne zapisy: nie ustala siê
2. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2 K, przeznacza siê na funkcje komunikacji publicznej,  poszerzenie drogi przyleg³ej.
Ustalenia szczegó³owe dla terenu s¹ nastêpuj¹ce:
 teren przeznaczony do poszerzenia drogi przyleg³ej
do terenu od strony po³udniowej;

 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum 2,5
m, jak na rysunku planu;
 dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej;
 nawierzchnia terenu utwardzona przepuszczalna
lub nieutwardzona.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1) Dojazd do terenu 1 MN: od drogi lokalnej w obrêbie
dzia³ki nr 555, przez teren 2 K.
2) Zasady lokalizacji miejsc postojowych: w obrêbie
dzia³ek budowlanych zabezpieczyæ miejsca postojowe wed³ug wskanika minimum: 2 mp/mieszkanie.
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego
2) Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
wiejskiej kanalizacji sanitarnej.
Etapowo, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê odprowadzanie cieków do zbiorników
szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem
wywozu cieków na oczyszczalniê. Z chwil¹ wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie
zlikwidowaæ, a budynki pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej.
3) Odprowadzenie wód opadowych:
 dla terenu 1 MN: w obrêbie terenu;
 dla terenu 2 K: w obrêbie terenu.
4) Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
na paliwa niskoemisyjne (gaz, olej i inne) lub nie
emisyjne (energia elektryczna i inne).
5) Energia elektryczna: sieci¹ kablow¹.
6) Odpady komunalne: gromadzenie w pojemnikach
i wywóz na sk³adowisko odpadów, z którego korzysta gmina.
5. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci w wysokoci:
1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 MN: w wysokoci 30,00%;
2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2 K: w wysokoci 0,00%.
USTALENIA KOÑCOWE
§4
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy ¯ukowo do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny jej zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego;
3) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie;
4) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym;
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³o-
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szenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 4 ust 1, 2 i 3, które wchodz¹ w ¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski

2348
UCHWA£A Nr IX/194/2003
Rady Miejskiej w ¯ukowie
z dnia 25 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ek nr 135/5, 135/6, 135/7
we wsi Sulmin, gmina ¯ukowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984, Nr 214
poz. 1806) oraz zgodnie z art. 8 ust. 1, 3, art. 10, art. 11,
art. 18, art. 26, art. 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139; zm.: Dz. U. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111,
poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109 poz. 1157,
Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124,
Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 25
poz. 253) Rada Miejska w ¯ukowie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzia³ek nr: 135/5,135/6, 135/7 we wsi Sulmin, gmina ¯ukowo.
2. Plan obejmuje obszar dzia³ek nr: 135/5, 135/6, 135/7
we wsi Sulmin, gmina ¯ukowo w granicach okrelonych na Rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik graficzny nr 1 w skali 1: 1000, do niniejszej uchwa³y.
USTALENIA OGÓLNE
§2
1. Na ustalenia planu sk³adaj¹ siê:
1) ustalenia ogólne zawarte w § 2 niniejszej uchwa³y,
2) ustalenia szczegó³owe zawarte w § 3 niniejszej
uchwa³y,
3) ustalenia graficzne zawarte na za³¹czniku graficznym
nr 1 do niniejszej uchwa³y, tj na RYSUNKU PLANU,
stanowi¹cym integraln¹ czêæ planu, w zakresie
okrelonym w legendzie w punkcie: 1. Ustalenia
planu:
 granice obowi¹zywania ustaleñ planu;
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
i zasadach zagospodarowania, linie rozgraniczaj¹ce ulic;
 linie podzia³u wewnêtrznego na dzia³ki budowlane;
 nieprzekraczalne linie zabudowy;
 zieleñ izolacyjno  krajobrazowa;
 przeznaczenie terenów: 1 MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 2 Kw  komunikacja wewnêtrzna, poszerzenie drogi przyleg³ej.
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Oznaczenia zawarte w punkcie: 2. Oznaczenia informacyjne maj¹ charakter informacyjny.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki realizacyjne dla obszarów objêtych planami:
1) w obrêbie terenów budowlanych i dróg zapewniæ
zaopatrzenie wodne dla celów komunalnych, technologicznych i ganiczych,
2) rozwój infrastruktury, a w szczególnoci gospodarka wodno  ciekowa winny poprzedzaæ realizacjê
zabudowy na poszczególnych terenach objêtych
planem,
3) w obrêbie terenu objêtego planem nie wyznacza siê
wydzielonych terenów dla infrastruktury technicznej
ani terenów dróg publicznych,
4) teren po³o¿ony jest w granicach zewnêtrznego terenu ochrony poredniej ujêcia wody Straszyn z rzeki
Raduni  obowi¹zuj¹ zakazy i ograniczenia okrelone w Decyzji Wojewody Gdañskiego z dnia 6 sierpnia 1993 o ustanowieniu stref ochronnych ujêcia
wody Straszyn z rzeki Raduni,
5) przy lokalizacji budynków nale¿y uwzglêdniæ uwarunkowania wynikaj¹ce z przepisów szczególnych
(w tym z Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich
usytuowanie).
3. Ustala siê definicje u¿ytych pojêæ w ustaleniach niniejszego planu:
1) wysokoæ budynków: dopuszczalna maksymalna
wysokoæ budynków w metrach, liczona od najwy¿szego projektowanego poziomu terenu przyleg³ego
bezporednio do budynku, do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury (nie dotyczy
masztów odgromnikowych, anten, kominów, dominant i akcentów architektonicznych),
2) kalenica g³ówna budynku: g³ówna, najd³u¿sza kalenica budynku, bêd¹ca krawêdzi¹ przeciêcia po³aci
dachowych wyznaczaj¹ca przeciwleg³e kierunki
spadku,
3) procent zabudowy: okrela maksymaln¹ wielkoæ
dopuszczaln¹ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki budowlanej (lub dzia³ek objêtych
jedn¹ inwestycj¹),
4) nieprzekraczalne linie zabudowy: linie wyznaczone
na rysunku planu, której nie mo¿e przekroczyæ lico
budynku (nie dotyczy takich elementów budynku jak:
balkony, wykusze, schody, tarasy),
5) miejsca postojowe: miejsca postojowe na powierzchni terenu, w gara¿ach lub wiatach,
6) tereny zieleni: powierzchnia terenu pokryta gleb¹ z
rolinnoci¹ naturaln¹ lub urz¹dzon¹ o ró¿nych rodzajach (trawniki, drzewa, krzewy, klomby kwiatowe, uprawy ogrodnicze itp.) ciekami lub zbiornikami wodnymi. Do powierzchni terenów zieleni zalicza siê zieleñ krajobrazow¹.
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
§3
1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 1 MN
przeznacza siê na funkcje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
a) Przeznaczenie terenów:
 lokalizacja budynków mieszkalnych wolnostoj¹-
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cych (jeden budynek mieszkalny na jednej dzia³ce budowlanej), budynki w uk³adzie zagrodowym
 wyklucza siê lokalizacjê budynków gospodarczych
oraz gara¿y.
b) Dla terenu ustala siê nastêpuj¹ce warunki zagospodarowania terenu i zabudowy:
 podzia³ terenów na dzia³ki budowlane: jak na rysunku planu, dopuszcza siê ³¹czenie wydzielonych
dzia³ek i zagospodarowanie przez jednego inwestora,
 nieprzekraczalne linie zabudowy: jak na rysunku
planu,
 procent zabudowy: maksimum 15%.
c) Zasady kszta³towania zabudowy:
 dla budynków mieszkalnych: budynek parterowy
z poddaszem, dach dwuspadowy o spadku ok.
40°; maksymalna wysokoæ budynków 8,00 m;
poziom posadowienia parteru do 0,70 m nad poziomem terenu (w rejonie g³ównego wejcia do
budynku).
 budynki sytuowaæ w uk³adzie zagrodowym, to jest
z usytuowaniem kalenicy g³ównej dachu budynków mieszkalnych przemiennie na dzia³kach, równolegle lub prostopadle do linii podzia³u terenu
na dzia³ki budowlane.
d) Zasady ochrony rodowiska kulturowego: nie ustala siê
e) Zasady ochrony rodowiska przyrodniczego: ³¹cznie tereny zieleni winny stanowiæ minimum 30% powierzchni dzia³ek budowlanych (lub dzia³ek objêtych
jedn¹ inwestycj¹)
f) Inne zapisy:
 realizacja budynków w obrêbie dzia³ek budowlanych wymaga zapewnienia dostêpnoci do drogi
publicznej (przejazdu i przychodu) na podstawie
umowy u¿yczenia.
 wzd³u¿ linii rozgraniczaj¹cej z droga powiatow¹
ustala siê pas techniczny o szerokoci 3 m (oznaczony na rysunku planu), dla przejcia infrastruktury technicznej,
 budowa urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed uci¹¿liwoci¹ spowodowan¹ s¹siedztwem drogi powiatowej spoczywa na inwestorze lub jego nastêpcach prawnych.
2. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2 Kw,
przeznacza siê na funkcje komunikacji wewnêtrznej 
poszerzenie drogi przyleg³ej.
Ustalenia szczegó³owe dla terenu s¹ nastêpuj¹ce:
 teren przeznaczony do poszerzenia drogi przyleg³ej
do terenu od strony pó³nocnej;
 szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych minimum 3,5 m,
jak na rysunku planu;
 dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej;
 nawierzchnia terenu utwardzona.
3. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
a) Dojazd do terenu: od drogi przyleg³ej do terenu objêtego planem od strony pó³nocnej, przez teren
2 Kw; Wyklucza siê dojazd do dzia³ek od strony drogi powiatowej nr 10258,
b) Zasady lokalizacji miejsc postojowych: w obrêbie
dzia³ki budowlanej zabezpieczyæ miejsca postojowe
wed³ug wskanika minimum: 2 mp/mieszkanie.
4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:

a) Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
b) Odprowadzenie cieków sanitarnych: docelowo do
wiejskiej kanalizacji sanitarnej.
Etapowo, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê odprowadzanie cieków do zbiorników
szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem
wywozu cieków na oczyszczalniê. Z chwil¹ wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie
zlikwidowaæ, a budynki pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej.
c) Odprowadzenie wód opadowych:
 dla terenu 1 MN w obrêbie terenu
 dla terenu 2 Kw: powierzchniowo do studni ch³onnej w obrêbie terenu lub do odbiornika.
Wody opadowe przed wprowadzeniem do studni ch³onnych oczyciæ w separatorach substancji
ropopochodnych i podczyszczalnikach. Na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych do
wód powierzchniowych nale¿y uzyskaæ pozwolenie wodno  prawne.
d) Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne ród³a ciep³a
na paliwa niskoemisyjne (gaz, olej i inne) lub nie
emisyjne (energia elektryczna i inne).
e) Energia elektryczna: z sieci kablowej
f) Odpady komunalne: gromadzenie w pojemnikach
i wywóz na sk³adowisko odpadów, z którego korzysta gmina.
5. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w momencie zbywania nieruchomoci w wysokoci:
a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1 MN  w wysokoci 30,00%;
b) dla terenu 2 Kw  w wysokoci 0,00%.
USTALENIA KOÑCOWE
§4
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Gminy ¯ukowo do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny jej zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego;
3) umieszczenia odpisu uchwa³y na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w ¯ukowie;
4) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawanie
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym;
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 4 ust 1, 2 i 3, które wchodz¹ w ¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w ¯ukowie
W. Kankowski
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UCHWA£A Nr VII/155/2003
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 25 czerwca 2003 r.
w sprawie ustalenia kryteriów wyboru osób, z którymi
umowy najmu powinny byæ zawierane w pierwszej kolejnoci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1
i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806) oraz art. 21. ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego
(Dz. U. Nr 71, poz. 733, zm. z 2002 r. Nr 113, poz. 984
i Nr 168, poz. 1383) Rada Miejska w Kartuzach na wniosek Burmistrza Gminy Kartuzy uchwala, co nastêpuje
§1
Ustala siê kryteria wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny byæ zawierane w pierwszej kolejnoci zgodnie z za³¹cznikiem do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Kartuzy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§4
Trac¹ moc uchwa³y Rady Gminy Kartuzy:
1. Nr XIII/94/95 w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kartuzy oraz okrelenia kryteriów przydzia³u tych mieszkañ.
2. Nr XIII/95/95 w sprawie okrelenia osób, z którymi
umowy najmu lokali socjalnych powinny byæ zawierane w pierwszej kolejnoci oraz okrelenia zasad gospodarowania lokalami socjalnymi.
3. Nr XXXIII/278/97 w sprawie zmiany uchwa³y Rady
Gminy Kartuzy Nr XIII/95/95 w sprawie okrelenia osób,
z którymi umowy najmu lokali socjalnych powinny byæ
zawierane w pierwszej kolejnoci oraz okrelenia zasad gospodarowania lokalami socjalnymi.
Przewodnicz¹cy Rady
E. Dunst
Za³¹cznik Nr 1
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Uchwa³a okrela:
1) kryteria wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny byæ zawierane w pierwszej kolejnoci,
2) kryteria wyboru osób z jakimi umowy najmu lokali socjalnych powinny byæ zawierane w pierwszej kolejnoci,
3) zasady postêpowania poprzedzaj¹ce zawarcie umowy
najmu,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

4) zasady zamiany mieszkañ wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy.
5) zasady postêpowania do osób które pozosta³y w lokalu opuszczonym przez najemcê lub które nie wst¹pi³y
w stosunek najmu po mierci najemcy,
6) kryteria oddawania w najem lokali o pow. u¿ytkowej
przekraczaj¹cej 80 m2.
§2
1. Mieszkaniowy zasób gminy tworz¹ lokale stanowi¹ce
w³asnoæ gminy.
2. W imieniu gminy Kartuzy jako wynajmuj¹cy wystêpuje Burmistrz lub podmiot przez niego wyznaczony (administrator lub zarz¹dca).
§3
1. Gmina Kartuzy gospodaruje komunalnym zasobem
mieszkaniowym przez zawieranie umów najmu lokali
tworz¹cych ten zasób  szczegó³owe zasady gospodarowania zostan¹ okrelone w odrêbnej uchwale.
2. O zawarcie umowy najmu mog¹ wystêpowaæ osoby,
które:
1) od co najmniej 10 lat posiadaj¹ sta³e zameldowanie
na obszarze Gminy,
2) nie maj¹ tytu³u prawnego do zajmowania innego lokalu
3) spe³niaj¹ kryteria okrelone w rozdziale II i III.
3. Postanowienia ust. 2 nie dotycz¹ osób, z którymi umowa najmu bêdzie zawarta na czas oznaczony, a najem
lokalu zwi¹zany jest ze stosunkiem pracy.
§4
Przy gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym gminy stosuje siê zasady równego traktowania cz³onków
wspólnoty samorz¹dowej oraz jawnoci postêpowania.
Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteria wyboru osób, z którymi umowy najmu
powinny byæ zawierane w pierwszej kolejnoci poddaje
siê kontroli spo³ecznej.
Rozdzia³ II
Kryteria wyboru osób, z którymi umowy
najmu na czas nieoznaczony powinny byæ zawierane
w pierwszej kolejnoci
§5
1. O zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego mog¹
ubiegaæ siê osoby, których niskie dochody i warunki
zamieszkania kwalifikuj¹ do zawarcia umowy najmu.
2. Warunki zamieszkania, o których mowa ust. 1 spe³niaj¹ osoby:
1) mieszkaj¹ce w lokalach, w których na jedn¹ osobê
uprawnion¹ przypada mniej ni¿ 5 m2 powierzchni
mieszkalnej albo zamieszkuj¹ w pomieszczeniach nie
nadaj¹cych siê na sta³y pobyt ludzi;
2) opuszczaj¹ce dom dziecka, w wyniku osi¹gniêcia
pe³noletnoci, które wczeniej mieszka³y i by³y zameldowane na terenie gminy Kartuzy.
3. Przez osoby o niskich dochodach rozumie siê:
1) osoby samotne, których dochód miesiêczny nie
przekracza 75% najni¿szej emerytury; brutto;
2) rodziny, w których dochód miesiêczny w przeliczeniu na jedna osobê, nie przekracza 50% najni¿szej
emerytury brutto.
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4. Do dochodu miesiêcznego, o którym mowa w ust. 3,
wlicza siê dochody wnioskodawcy i cz³onków jego rodziny, zg³oszonych do wspólnego zamieszkiwania
w³¹cznie z:
1) nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalno-rentowymi przys³uguj¹cymi w okresie roku od
dnia z³o¿enia wniosku
2) ekwiwalentem za nie wykorzystany urlop wypoczynkowy,
3) zasi³kami z jakiegokolwiek tytu³u (np. porodowy, macierzyñski, opiekuñczy)
4) odprawami zwi¹zanymi z rozwi¹zaniem stosunku
pracy z przyczyn le¿¹cych po stronie zak³adu pracy.
5. Dochód miesiêczny przypadaj¹cy na cz³onka gospodarstwa domowego ustala siê przyjmuj¹c za podstawê redni¹ wysokoæ dochodu brutto osi¹gniêt¹ w
roku poprzedaj¹cym rok z³o¿enia wniosku lub na który
ustalany jest wykaz. Wnioskodawca podaje wszystkie
ród³a, rodzaje i wysokoæ dochodu cz³onków rodziny
zg³oszonych do wspólnego zamieszkiwania zgodnie z
ust. 4.
6. Owiadczenia o stanie rodziny, zajmowanej powierzchni mieszkalnej oraz zawiadczenia o dochodach dostarczane s¹ Burmistrzowi w³¹cznie z wnioskiem lub na
wezwanie.
7. Niedostarczenie wymaganych dokumentów w terminie jest jednoznaczne z rezygnacj¹ ubiegania siê o lokal.
§6
1. O zawarcie umowy dotycz¹cej lokalu mieszkalnego
mog¹ siê równie¿ ubiegaæ osoby:
1) podlegaj¹ce przekwaterowaniu do lokalu zamiennego
2) pozbawione mieszkañ w wyniku klêski ¿ywio³owej,
katastrofy lub po¿aru;
3) opró¿niaj¹ce lokal komunalny dotychczas zajmowany o powierzchni przekraczaj¹cej potrzeby najemcy
i jego rodziny.
2. W wyj¹tkowych przypadkach Burmistrz Gminy Kartuzy mo¿e udzieliæ zgody na zawarcie umowy najmu z
innymi osobami ni¿ okrelone w ust. 1, o ile jest to
uzasadnione interesem spo³ecznoci lokalnej.
3. Pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas
nieoznaczony przys³uguje osobom spe³niaj¹cym jednoczenie warunki okrelone w § 5 ust. 2 i 3.
Rozdzia³ III
Okrelenie osób, z jakimi umowy najmu
lokalu socjalnego powinny byæ zawierane
w pierwszej kolejnoci
§7
1. O zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego mog¹
ubiegaæ siê osoby, które nie maj¹ zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i znalaz³y siê w niedostatku,
wskutek czego ich miesiêczny dochód nie pozwala na
wynajêcie lokalu na zasadach ogólnych.
2. Za nie maj¹ce zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych
uznaje siê osoby:
1) mieszkaj¹ce w lokalach nie nadaj¹cych siê na sta³y
pobyt ludzi;
2) opuszczaj¹ce dom dziecka w wyniku osi¹gniêcia pe³noletnoci, które wczeniej mieszka³y na terenie
gminy Kartuzy;

3) podlegaj¹ eksmisji z lokalu zajmowanego bez tytu³u
prawnego.
3. Za osoby znajduj¹ce siê w niedostatku uznaje siê:
1) osoby samotne, których dochód miesiêczny nie
przekracza 50% najni¿szej emerytury brutto;
2) rodziny, w których dochód miesiêczny w przeliczeniu na jedn¹ osobê, nie przekracza 30% najni¿szej
emerytury bruto; obliczanie dochodu miesiêcznego
nastêpuje na zasadach okrelonych w § 5 ust. 5-7.
4. Nie maj¹ prawa do lokalu socjalnego osoby zameldowane poza obszarem Gminy Kartuzy oraz osoby, którym przys³uguje prawo do innego lokalu, chocia¿by
na prawach wspó³w³asnoci.
5. Pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przys³uguje osobom spe³niaj¹cym jednoczenie
warunki okrelone w § 7 ust. 2 i 3.
Rozdzia³ IV
Zasady postêpowania
poprzedzaj¹ce zawarcie umowy najmu
§8
1. Osoba ubiegaj¹ca siê o zawarcie umowy najmu lokalu
mieszkalnego jest zobowi¹zana do z³o¿enia wniosku.
2. Wniosek powinien okrelaæ:
1) dotychczasowe warunki zamieszkania,
2) owiadczenie o dochodzie wnioskodawcy i cz³onków jego rodziny,
3) iloæ cz³onków rodziny uprawnionych do zamieszkiwania z wnioskodawc¹,
4) podanie przyczyn i uzasadnienia dla przydzia³u lokalu wnioskodawcy.
§9
1. Urz¹d Gminy sporz¹dza roczne projekty list osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali.
2. Po sporz¹dzeniu projektu list, o których mowa w ust. 1
Burmistrz jest obowi¹zany zasiêgn¹æ opinii Komisji ds.
Spo³ecznych Rady Miejskiej w Kartuzach.
3. Projekty list powinny byæ podane do publicznej wiadomoci w siedzibie Urzêdu Gminy do koñca marca
ka¿dego roku kalendarzowego i bêd¹ zawieraæ informacjê o terminie i miejscu sk³adania zastrze¿eñ.
4. Zastrze¿enia sk³adane s¹ w terminie wywieszenia projektów list, o których mowa w ust. 3, rozstrzyga Burmistrz.
5. Oprócz list rocznych, mog¹ byæ w ci¹gu roku ustalone
dodatkowe listy, je¿eli powstaje taka koniecznoæ lub
gmina uzyska dodatkowe lokale.
6. Po rozpatrzeniu zastrze¿eñ, Burmistrz podaje do publicznej wiadomoci w siedzibie Urzêdu Gminy ostateczne listy.
7. Umieszczenie na licie nie stanowi gwarancji uzyskania mieszkania, które bêd¹ pozyskiwane sukcesywnie
z odzysku.
8. Listy ostateczne obowi¹zuj¹ od dnia przyjêcia ich przez
Burmistrza do dnia przyjêcia listy na rok nastêpny.
§ 10
1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Burmistrz
mo¿e odst¹piæ od uregulowañ zawartych w niniejszej
uchwale.
2. Burmistrz w sprawozdaniu rocznym sk³ada informacjê
Radzie Gminy o podjêtych wyj¹tkach wraz z uzasadnieniem.

 6235 

Poz. 2349, 2350
Rozdzia³ V
Zasady zamiany lokali
§ 11

1. Zamiana lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy oraz lokalu z tego zasobu na lokal w
innych zasobach wymaga zgody Burmistrza Gminy Kartuzy.
2. Nie wyra¿enie zgody wymaga uzasadnienia.
§ 12
1. Postêpowanie zmierzaj¹ce do zamiany lokali mo¿e byæ
prowadzone za porednictwem Burmistrza Gminy.
2. W³aciwy wydzia³ Urzêdu Gminy Kartuzy prowadzi rejestr osób ubiegaj¹cych siê o zamianê lokali.
3. Rejestr jest jawny i podlega udostêpnieniu osobom
zainteresowanym przez w³aciwy wydzia³ Urzêdu Gminy Kartuzy; wydzia³ jest zobowi¹zany do przyjmowania wniosków o zamianê lokali.
Rozdzia³ VI
Zwiêkszenie mieszkaniowego zasobu gminy
Kartuzy poprzez adaptacjê lokali
niemieszkalnych na lokale mieszkalne
§ 13
Mieszkaniowy zasób gminy Kartuzy mo¿na zwiêkszyæ
poprzez dokonywanie przez osoby fizyczne na koszt w³asny adaptacji strychów, suszarni, pralni, i innych pomieszczeñ nie wchodz¹cych w sk³ad ju¿ istniej¹cych lokali
mieszkalnych lub u¿ytkowych usytuowanych w obiektach
stanowi¹cych w³asnoæ gminy Kartuzy, w celu wybudowania lub powiêkszenia zajmowanego mieszkania.
§ 14
Adaptacja, o której mowa w § 13 polega na rozbudowie, przebudowie, nadbudowie, odbudowie pomieszczeñ
niemieszkalnych w obiektach budowlanych lub kapitalnym remoncie lokali mieszkalnych.
§ 15
Obiekty budowlane i lokale przewidziane do wymienionych w § 14 robót budowlanych typuj¹ zarz¹dcy budynków.
§ 16
Po wytypowaniu obiektów budowlanych i lokali zarz¹dca musi uzyskaæ pozytywna opiniê urbanistyczno-architektoniczn¹ co do mo¿liwoci przeprowadzenia inwestycji budowlanej oraz zgodê wspólnoty mieszkaniowej o ile
funkcjonuje ona w wytypowanym budynku.
§ 17
Informacje o obiektach budowlanych i lokalach, o których mowa w § 13 przeznaczonych do inwestycji budowlanej na koszt w³asny podawane bêd¹ do publicznej wiadomoci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ
w gmachu Urzêdu Gminy Kartuzy.
§ 18
Za³atwianie spraw dotycz¹cych zawarcia umowy i udostêpnienie obiektu budowlanego i lokalu z przeznaczeniem na adaptacje musi byæ poprzedzone z³o¿eniem wniosku.
Tryb sk³adania wniosku okrela Burmistrz.
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§ 19

Po zakoñczeniu robót adaptacyjnych i komisyjnym
odbiorze lokalu, inwestor z którym zawarto umowê na
udostêpnienie obiektu budowlanego i lokalu otrzymuje
skierowanie na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Rozdzia³ VII
Zasady postêpowania w stosunku do osób,
które pozosta³y w lokalu opuszczonym
przez najemcê lub w lokalu, w którego najem
nie wst¹pi³y po mierci najemcy
§ 20
Wynajmuj¹cy mo¿e zawrzeæ umowê najmu lokalu stanowi¹cego w³asnoæ gminy z osobami, które pozosta³y
w lokalu opuszczonym przez najemcê lub nie wst¹pi³y w
stosunek najmu po mierci najemcy, je¿eli zamieszkiwa³y z nim przez okres co najmniej 10 lat.
Rozdzia³ VIII
Kryteria oddawania w najem lokali
o powierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹cej 80 m2
§ 21
Lokale o powierzchni ponad 80 m2 s¹ wynajmowane
wy³¹cznie w drodze ustnej licytacji ceny wynajêcia 1 m2
powierzchni.
§ 22
Szczegó³owe kryteria przetargów na najem lokali wymienionych w § 21 okrela Burmistrz Gminy Kartuzy.
Rozdzia³ IX
Postanowienia koñcowe
§ 23
Wynajmuj¹cy powinien w pierwszej kolejnoci zaproponowaæ zawarcie umowy najmu lokalu, stanowi¹cego
w³asnoæ gminy z najemcami:
a) zajmuj¹cymi czêæ lokalu wspólnego,
b) lokalu na opró¿niony lokal przyleg³y, który nie spe³nia warunków samodzielnego lokalu mieszkalnego
lub socjalnego.
§ 24
1. Uzale¿nia siê zawarcie umowy najmu  z wy³¹czeniem
umowy najmu lokalu socjalnego i zamiennego oraz
umowy zawieranej w zwi¹zku ze zmian¹ lokalu  od
wp³acenia przez najemcê kaucji zabezpieczaj¹cej pokrycie nale¿noci z tytu³u najmu lokalu przys³uguj¹cych
wynajmuj¹cemu w dniu opró¿nienia lokalu.
2. Zasady dotycz¹ce ustalenia wysokoci kaucji, odst¹pienia od jej pobrania, roz³o¿enia jej na raty lub umorzenia okreli Burmistrz.

2350
UCHWA£A Nr VII/154/03
Rady Miejskiej w Kartuzach
z dnia 25 czerwca 2003 r.
w sprawie nadania nowej nazwy osiedlu w miejscowoci Dzierz¹¿no.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 mar-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2350, 2351, 2352

 6236 

ca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806)
oraz poz. 1 pkt 7, 9, 11 i 12 wytycznych w sprawie nadania nazw ulicom, placom numeracji porz¹dkowej nieruchomoci stanowi¹cych za³¹cznik do Zarz¹dzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 28 czerwca 1968 r.
o ustaleniu wytycznych w sprawie nadawania nazw ulicom I placom oraz numeracji nieruchomoci (M.P Nr 30,
poz. 197) Rada Miejska w Kartuzach na wniosek Burmistrza Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1

napojów alkoholowych do najbli¿szego punktu granicy geodezyjnej nieruchomoci, o której mowa w ust. 1.
§2
Lokale gastronomiczne posiadaj¹ce zezwolenie na
sprzeda¿ napojów alkoholowych do spo¿ycia w miejscu
sprzeda¿y o zawartoci alkoholu do 18% mog¹ prowadziæ podawanie tych napojów na wolnym powietrzu,
w miejscu ogrodzonym, bezporednio przylegaj¹cym do
lokalu i stanowi¹cym z nim integraln¹ ca³oæ.
§3

Przebieg tras komunikacyjnych osiedla wymienionego w § 1 wyznaczony jest na mapie ewidencyjnej stanowi¹cej za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

1. Dopuszcza siê sprzeda¿, podawanie i spo¿ywanie napojów alkoholowych na imprezach organizowanych na
wolnym powietrzu lub w czasie zabaw i uroczystoci
po uzyskaniu jednorazowego zezwolenia na sprzeda¿
alkoholu. Nie maj¹ wówczas zastosowania ograniczenia okrelone w § 1
2. Nie wydaje siê jednorazowych zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych, o których mowa w ust. 1
w przypadku imprez organizowanych dla dzieci i m³odzie¿y.

§3

§4

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Kartuzy.

Zasady wprowadzone niniejsz¹ uchwa³¹ obowi¹zuj¹
dla zezwoleñ wydawanych po wejciu w ¿ycie niniejszej
uchwa³y. Placówki, które nie odpowiadaj¹ wymogom
okrelonym niniejsz¹ uchwa³¹ bêd¹ prowadzi³y handel
alkoholem na dotychczasowych zasadach do momentu
wyganiêcia zezwolenia.

Nadaje siê nazwê Osiedle Zacisze, zespo³owi budynków po³o¿onych na pó³nocny wschód od ulicy Ogrodowej, a nastêpnie wzd³u¿ drogi gminnej dz. 20/27 równoleg³ej do tej¿e ulicy.
§2

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
E. Dunst

2351
UCHWA£A Nr VI/38/2003
Rady Gminy Suchy D¹b
z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Suchy
D¹b miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231,
Nr 167,poz. 1372 z 2003 r. Nr 80, poz. 719) w zwi¹zku z
art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806)
Rada Gminy Suchy D¹b uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Punkt sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych
nie mo¿e znajdowaæ siê w odleg³oci mniejszej ni¿
10 metrów od obiektów:
1) owiatowo  wychowawczych,
2) kultu religijnego,
3) kultury,
4) placów zabaw,
5) sportowych.
2. Odleg³oæ, o której mowa w ust. 1 mierzona jest od
drzwi wejciowych punktu sprzeda¿y lub podawania

§5
Traci moc uchwa³a Nr XXII/111/97 Rady Gminy Suchy
D¹b z dnia 20 lutego 1997 r. w sprawie okrelenia zasad
usytuowania miejsc i warunków sprzeda¿y, podawania
i spo¿ywania napojów alkoholowych na terenie gminy
Suchy D¹b oraz uchwa³a Nr XVIII/132/2000 Rady Gminy
Suchy D¹b z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie zakazu
spo¿ywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Suchy D¹b.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Cz. Ziêba

2352
UCHWA£A Nr XI/83/2003
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Orodka Kultury.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 42 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
Nr 142 poz. 1591 z 2001 r., zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23
poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62 poz. 558, Dz. U. z 2002 r.
Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 214 poz. 1806) oraz
art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j.
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Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 41
poz. 364) uchwala siê:
§1
Statut Miejsko-Gminnego Orodka Kultury, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Trac¹ moc uchwa³y:
 Nr XXI/92/96 z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Orodka Kultury,
 Nr XLVII/186/98 z dnia 2 lutego 1998 r. w sprawie uzupe³nienia Statutu Miejsko-Gminnego Orodka Kulturyuchwa³a Nr XXI/92/96 z dnia 26 lutego 1996 r.,
 Nr XXII/135/2000 z dnia 1 czerwca 2000 r. w sprawie
zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Orodka Kultury
w Kêpicach oraz uchylenia uchwa³y Nr VIII/41/94 z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie zmiany formy organizacyjno prawnej zak³adu bud¿etowego MGOK w Kêpicach.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kêpicach
E. Winiewski
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XI/82/2003
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 26 czerwca 2003 r.
STATUT
MIEJSKO  GMINNEGO ORODKA KULTURY
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Miejsko  Gminny Orodek Kultury jest komunaln¹ instytucj¹ kultury.
2. Miejsko  Gminny Orodek Kultury sw¹ dzia³alnoci¹
obejmuje miasto i gminê Kêpice.
3. Siedzib¹ Miejsko  Gminnego Orodka Kultury jest
miasto Kêpice.
ROZDZIA£ II
Cel i przedmiot dzia³ania
§2
1. Miejsko-Gminny Orodek Kultury realizuje dzia³ania w
dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania
kultury.
2. Miejsko-Gminny Orodek Kultury prowadzi dzia³alnoæ
kulturaln¹ w zakresie zadañ w³asnych gminy okrelonych w ustawie o dzia³alnoci kulturalnej (t.j. Dz. U.
Nr 13 poz. 123 z 2001 r., zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 41
poz. 364.) i w ustawie o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r.
Nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62 poz. 558, Dz. U.
z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 214
poz. 1806).
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§3

1. Do podstawowych zadañ Miejsko- Gminnego Orodka Kultury nale¿y miêdzy innymi:
a) rozpoznanie, rozbudzenie zainteresowañ i potrzeb
kulturalnych;
b) przygotowanie do odbioru i tworzenia wartoci kulturalnych;
c) kszta³towanie wzorów aktywnego uczestnictwa w
kulturze.
2. Zadania wymienione w ust. 1 realizuje siê przede
wszystkim przez organizowanie:
a) zespo³owego uczestnictwa w kulturze;
b) ró¿norodnych form edukacji kulturalnej;
c) form indywidualnej aktywnoci kulturalnej;
d) imprez kulturalnych.
§4
Miejsko-Gminny Orodek Kultury mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ instrukcyjno-metodyczn¹. Dzia³alnoæ instrukcyjno-metodyczna obejmuje:
1) dokszta³canie i doskonalenie pracowników Domu
Kultury i instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego;
2) prowadzenie prac w zakresie metodyki dzia³alnoci
kulturalno-owiatowej oraz ich wdra¿anie;
3) gromadzenie dokumentacji oraz opracowanie i upowszechnianie informacji o spo³ecznym ruchu kulturalnym.
§5
Miejsko-Gminny Orodek Kultury mo¿e na zasadach
okrelonych w odrêbnych przepisach:
1) organizowaæ spektakle, koncerty, wystawy, odczyty;
2) prowadziæ naukê jêzyków obcych;
3) impresariat artystyczny;
4) organizowaæ imprezy rozrywkowe, turystyczne,
sportowe, rekreacyjne;
5) prowadziæ dzia³alnoæ wydawnicz¹;
6) wiadczyæ us³ugi poligraficzne, fonograficzne, fotograficzne, filmowe, plastyczne, oraz inne us³ugi w
zakresie kultury;
7) prowadziæ ogniska artystyczne, ko³a zainteresowañ,
zespo³y amatorskie;
8) prowadziæ wypo¿yczalnie kostiumów, rekwizytów,
sprzêtu technicznego;
9) realizowaæ imprezy zlecone (okolicznociowe, rodzinne, obrzêdowe);
10) wiadczyæ us³ugi gastronomiczne;
11) wynajem pomieszczeñ na dzia³alnoæ gastronomiczno-kulturaln¹;
12) koordynowanie i propagowanie wród spo³eczeñstwa kultury ¿eglarskiej, kajakarskiej i turystycznej;
13) wypo¿yczanie sprzêtu wodnego znajduj¹cego siê
nad jeziorami w sezonie letnim;
14) wypo¿yczanie sprzêtu turystycznego.
§6
Miejsko-Gminny Orodek Kultury opracowuje plany
swojej dzia³alnoci i przedstawia je na pocz¹tku roku kulturalnego Komisji Infrastruktury Spo³ecznej.
§7
1. Prac¹ Miejsko-Gminnego Orodka Kultury kieruje Dy-
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rektor, który odpowiada za jego funkcjonowanie i jest
kierownikiem instytucji w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.
2. Dyrektor dzia³a w zakresie upowa¿nienia Burmistrza
Miasta i Gminy.
3. Prawa i obowi¹zki pracowników zatrudnionych w Miejsko-Gminnym Orodku Kultury reguluj¹ przepisy
Rop.Min.Kult.i Szt. z dnia 23.04.1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadz¹cych w szczególnoci dzia³alnoæ w zakresie upowszechniania kultury (t.j. Dz. U.
z 1999 r. Nr 45 poz. 446, zmiany: Dz. U. z 2000 r. Nr 49
poz. 574, Dz. U. z 2001 r. Nr 127 poz. 1396).
§8
Szczegó³ow¹ strukturê organizacyjn¹ Miejsko-Gminnego Orodka Kultury okrela Regulamin organizacyjny
ustalony przez Dyrektora Miejsko-Gminnego Orodka
Kultury.
§9
1. Miejsko-Gminny Orodek Kultury w Kêpicach jest instytucj¹ kultury dzia³aj¹c¹ na zasadach okrelonych
w ustawie z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 13 poz. 123, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 41
poz. 364).
2. Miejsko-Gminny Orodek Kultury prowadzi dzia³alnoæ
finansow¹ zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowoci z dnia 29 wrzenia 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76
poz. 694, zm.: Dz. U. z 2003 r. Nr 60 poz. 535).
§ 10
Podstaw¹ gospodarki Miejsko-Gminnego Orodka
Kultury jest roczny plan finansowy.
§ 11
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ oracza mienie
Miejsko-Gminnego Orodka Kultury ponosi odpowiedzialnoæ Dyrektor.
2. Obs³ugê kasow¹ Miejsko-Gminnego Orodka Kultury
prowadzi Bank Spó³dzielczy Ustka O/Kêpice.
ROZDZIA£ III
Postanowienia koñcowe
§ 12

sprzeda¿y nieruchomoci oraz pierwszeñstwa w nabywaniu nieruchomoci stanowi¹cych mienie Gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 40 ust. 1
i 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r., zm.: Dz. U.
Nr 23 poz. 220 z 2002 r., Dz. U. Nr 62 poz. 558 z 2002 r.,
Dz. U. Nr 113 poz. 984 z 2002 r., Dz. U. Nr 214 poz. 1806
z 2003 r.) oraz art. 11, art. 12, art. 13, art. 34 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami
(Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000 r. zm.: Dz. U Nr 6 poz. 70
z 2000 r., Dz. U. Nr 129 poz. 1447 z 2001 r. Dz. U. Nr 154
poz. 1800 z 2001 r. Dz. U. Nr 25 poz. 253 z 2002 r., Dz. U.
Nr 74 poz. 676 z 2002 r., Dz. U. Nr 126 poz. 1070 z 2002 r.,
Dz. U. Nr 113 poz. 984 z 2002 r., Dz. U. Nr 130 poz. 1112
z 2002 r., Dz. U. Nr 200 poz. 1682 z 2003 r., Dz. U. Nr 1
poz. 15 z 2003 r., Dz. U. Nr 240 poz. 2058 z 2003 r.) Rada
Miejska w Kêpicach uchwala, co nastêpuje:
§1
§ 3 pkt 3 uchwa³y Nr XLIX/194/98 otrzymuje brzmienie:
Najemca lub dzier¿awca, który z³o¿y³ wniosek o nabycie najmowanego lub dzier¿awionego lokalu zobowi¹zany jest wp³aciæ zadatek w kwocie 300,00 z³ w terminie
14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o przeznaczeniu nieruchomoci do sprzeda¿y. Zadatek ten Gmina zobowi¹zana jest przeznaczyæ na dokonanie wyceny szacunkowej lokalu.
W przypadku gdy koszt wykonania operatu szacunkowego bêdzie wy¿szy ni¿ 300,00 z³ nabywca bêdzie zobowi¹zany do pokrycia ró¿nicy ceny, a w przypadku gdy
koszt bêdzie ni¿szy ró¿nica zostanie mu zwrócona.
§2
W § 3 dodaje siê pkt 4 w brzmieniu:
a) wnioskodawca zobowi¹zany jest potwierdziæ swoj¹
ofertê nabycia nieruchomoci w terminie trzech miesiêcy od dnia zapoznania go z warunkami zakupu,
b) brak potwierdzenia oferty w powy¿szym terminie bêdzie oznacza³, ¿e wnioskodawca odstêpuje od nabycia
nieruchomoci. Wp³acony zadatek przepada wówczas
na rzecz Gminy,
c) je¿eli wnioskodawca nie wp³aci zadatku, o którym
mowa w pkt 3 jego wniosek o nabycie lokalu bêdzie
pozostawiony bez rozpatrzenia
§3

1. Statut nadaje Rada Miejska w Kêpicach.
2. Zmiany statutu mog¹ byæ dokonywane w trybie w³aciwym dla jego ustalenia.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Kêpice.

§ 13

§4

Likwidacja Miejsko-Gminnego Orodka Kultury nastêpuje na podstawie uchwa³y Rady Miejskiej.

2353
UCHWA£A Nr XI/84/2003
Rady Miejskiej w Kêpicach
z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XLIX/194/98 Rady Miejskiej w Kêpicach z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie zasad sprzeda¿y lokali mieszkalnych, lokali u¿ytkowych
w drodze bezprzetargowej, udzielania bonifikat przy

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo przyjêty.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kepicach
E. Winiewski

 6239 

Poz. 2354, 2355

2354
UCHWA£A Nr IX/50/2003
Rady Gminy Dêbnica Kaszubska
z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie przyznania pierwszeñstwa w nabywaniu
budynków, lokali mieszkalnych i u¿ytkowych ich najemcom i dzier¿awcom oraz okrelenia zasad sprzeda¿y
i stosowania bonifikat przy sprzeda¿y budynków i lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Dêbnica Kaszubska.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Kaszubska z dnia 15 stycznia 1998 r. w sprawie przyznania pierwszeñstwa w nabywaniu lokali mieszkalnych
i u¿ytkowych ich najemcom i dzier¿awcom oraz udzielenia bonifikat przy sprzeda¿y lokali mieszkalnych i zasad
roz³o¿enia ich ceny na raty oraz uchwa³a Nr VIII/51/99 Rady
Gminy Dêbnica Kaszubska z dnia 29 kwietnia 1999 r. w
sprawie zmiany uchwa³y Nr XI/43/98 z dnia 15 stycznia
1998 r. w sprawie przyznania pierwszeñstwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i u¿ytkowych ich najemcom i dzier¿awcom oraz udzielenia bonifikat przy sprzeda¿y lokali
mieszkalnych i zasad roz³o¿enia ich ceny na raty.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 i 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) art. 34 ust. 6,
art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 67 ust. 1, art. 68 ust. 1 pkt 7, art. 70
ust. 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomociami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543,
z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126,
poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,
poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15
i Nr 80, poz. 717 i 720) uchwala siê, co nastêpuje:

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

§1
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1. Przyznaje siê pierwszeñstwo w nabywaniu budynków,
lokali mieszkalnych i u¿ytkowych ich najemcom i dzier¿awcom.
2. Cenê lokali mieszkalnych równ¹ wartoci tych lokali
ustalon¹ przez rzeczoznawcê maj¹tkowego rozk³ada siê
na 10 rocznych rat w nastêpuj¹cy sposób:
I  V rata  5% wartoci,
VI  IX rata  10% wartoci,
X rata  35% wartoci.
Oprocentowanie nie sp³aconej kwoty ustala siê w wysokoci 1%
3. Lokale u¿ytkowe sprzedaje siê za gotówkê, któr¹ nale¿y wp³aciæ przed zawarciem umowy notarialnej.
4. Koszty umowy notarialnej kupuj¹cy i sprzedaj¹cy ponosz¹ w czêciach równych.

SPRAWOZDANIE
Starosty Powiatu Starogardzkiego
z dzia³alnoci Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku
za rok 2002

§2
1. Przy sprzeda¿y lokali mieszkalnych ustala siê nastêpuj¹ce bonifikaty:
1) przy zap³acie ca³oci ceny przed zawarciem umowy
sprzeda¿y udziela siê bonifikaty w wysokoci 70%
wartoci lokalu,
2) przy jednoczesnej sprzeda¿y wszystkich lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych kupuj¹cym
udziela siê dodatkowej bonifikaty w wysokoci 20%
ceny lokali o której mowa w pkt 1.
§3
Je¿eli nabywca zby³ lub wykorzysta³ lokal lub budynek
na inne cele ni¿ mieszkaniowe przed up³ywem 5 lat, licz¹c od dnia jego nabycia od gminy, obowi¹zany jest do
zwrotu gminie kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej
waloryzacji. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej.
§4
Wyceny nieruchomoci, o których mowa w niniejszej
uchwale aktualne s¹ przez 3 lata.
§5
Traci moc uchwa³a Nr XI/43/98 Rady Gminy Dêbnica

§6
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§7

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
Z. Rytelewska

Bezpieczeñstwo jest prawem i podstawow¹ potrzeb¹
ka¿dego cz³owieka. Wszyscy, dla których poczucie bezpieczeñstwa jest osobist¹ wartoci¹, powinni ³¹czyæ siê
w dzia³aniu na rzecz ograniczania przestêpczoci.
Jedn¹ z najwa¿niejszych funkcji ka¿dego pañstwa jest
zapewnienie obywatelom podstawowych warunków bezpieczeñstwa i porz¹dku. Otwarcie granic, liberalizacja
przepisów prawnych, szeroki dostêp do broni i rodków
przymusu spowodowa³y, i¿ nasze bezpieczeñstwo zosta³o bardzo powa¿nie zagro¿one. Analiza problemów i zagro¿eñ pozwala wnioskowaæ, i¿ dokonuje siê swoista
ewolucja w tej materii, bezpieczeñstwo rozszerza swoje
znaczenie na aspekty gospodarcze, spo³eczne, kulturalne, ekonomiczne, wymaga mobilizacji w³adz wszystkich
szczebli do dzia³añ na rzecz jego pomna¿ania. Rosn¹
wymagania i oczekiwania spo³eczeñstwa w stosunku do
organów samorz¹dowych i porz¹dkowych.
Ustaw¹ z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o Policji; ustawy o dzia³alnoci ubezpieczeniowej; ustawy  Prawo bankowe; ustawy o samorz¹dzie powiatowym  Przepisy wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce administracjê
publiczn¹ (Dz. U. Nr 100, poz. 1084) wprowadzi³y obowi¹zek powo³ania przez Starostê komisji bezpieczeñstwa
i porz¹dku w celu realizacji zadañ w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi s³u¿bami, inspekcjami i stra¿ami oraz zadaniami okrelonymi w ustawach dotycz¹cych
bezpieczeñstwa i porz¹dku.
Zgodnie z zarz¹dzeniem Nr 8/2002 Starosty Starogardzkiego w Starogardzie Gdañskim z dnia 11 lutego 2002 r.
w celu realizacji zadañ Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi s³u¿bami, inspekcjami i stra¿ami
oraz realizacji zadañ okrelonych w ustawach w zakresie
porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli  powo³ano Komisjê Bezpieczeñstwa i Porz¹dku. W chwili po-
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wo³ania tej komisji, co by³o spowodowane zmienion¹
ustaw¹, dzia³a³a w tym samym temacie Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku Rady Powiatu. Za realizacjê podobnego zakresu zagadnieñ odpowiada³ te¿ Powiatowy Zespó³ ds. Ochrony Przeciwpo¿arowej i Ratownictwa. W po³owie ubieg³ego roku wesz³a w ¿ycie ustawa o stanie klêski ¿ywio³owej, która zakoñczy³a byt prawny w/w powiatowego zespo³u. Przepisy wykonawcze do tej ustawy, tj.
rozporz¹dzenie RM w sprawie tworzenia gminnego zespo³u reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespo³u reagowania kryzysowego oraz Rz¹dowego zespo³u
Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania  wesz³y w
¿ycie dopiero z dniem 1.01.2003 r. Aby nie dezorganizowaæ pracy dzia³aj¹cej komisji, z uwagi na koñcz¹c¹ siê
kadencjê Rady Powiatu, nowa Komisja Bezpieczeñstwa
i Porz¹dku nie wysz³a poza etap prac organizacyjnych.
Nie spowodowa³o to, a wrêcz sprzyja³o dzia³alnoci istniej¹cych organów na koñcowym etapie prac w poprzedniej kadencji. Dopiero po zaistnieniu przytoczonych okolicznoci, z pocz¹tkiem nowej kadencji samorz¹du powiatowego uzupe³niono jej sk³ad, tak aby mog³a przyst¹piæ
do pracy we wspó³dzia³aniu z jednostkami organizacyjnymi powsta³ymi zgodnie z nowymi  docelowymi uregulowaniami prawnymi.
W minionej kadencji Rady Powiatu pracowa³a Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku Publicznego Rady Powiatu, kierowana przez Przewodnicz¹cego Bogdana Wróbla.
Wszystkie istotne dla bezpieczeñstwa problemy powiatu
by³y przedstawiane spo³ecznej ocenie przez Komendanta Powiatowego Policji i Komendanta Powiatowego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej oraz Zespó³ Zarz¹dzania Kryzysowego Starostwa.
Na terenie powiatu starogardzkiego realizowany jest
systematycznie program BEZPIECZNY POWIAT, którego autorami s¹: Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku Publicznego Rady Powiatu Starogardzkiego i Sekcja Prewencji Komendy Powiatowej Policji.
Istot¹ programu jest systematyczna praca na rzecz
wzrostu wiadomoci spo³ecznoci powiatu w zakresie
zagro¿eñ powodowanych przestêpczoci¹ i rozwojem
zjawisk patologicznych. Wiedza w tym zakresie pozwoli
spo³eczeñstwu unikn¹æ szkód i bêdzie elementem budowy systemu obrony przed skutkami przestêpstw. W ramach programu propagowane s¹ postawy, zachowania
i systemy zabezpieczeñ pozwalaj¹ce unikn¹æ przestêpstw.
Upowszechnienie wiedzy w zakresie zagro¿eñ i mo¿liwoci skutecznych reakcji przyczynia siê do ograniczenia
przestêpczoci, patologii itp.
Na realizacjê programu Rada Powiatu minionej kadencji przeznaczy³a rodki pieniê¿ne w kwocie 20 000 z³ na
zakup niezbêdnego sprzêtu i materia³ów oraz opracowanie broszur tematycznych, m.in.:
 Informator Komendy Powiatowej Policji,
 Ulotka dot. zagro¿eñ wynikaj¹cych z narkomanii,
 Ulotka Crime Stoppers,
 Ulotka Policja radzi,
 Ulotka Szczêliwe wakacje,
 Informacja o obs³ugiwanym rejonie przez dzielnicowego.
Powy¿sze materia³y zosta³y rozprowadzone wród spo³eczeñstwa podczas organizowanych imprez i spotkañ.
Program jest formu³¹ otwart¹, co pozwala na rozbudowê
o dowoln¹ tematykê zwi¹zan¹ z bezpieczeñstwem. Rezultatem tej mo¿liwoci s¹ tworzone podprogramy, np.:

Poz. 2355

 Bezpieczna Szko³a,
 Bezpieczny Wypoczynek nad Wod¹,
 Bezpieczna Droga do Szko³y,
 Bezpieczna Gmina itp.
Zarz¹d Gminy Skarszewy wdro¿y³ na terenie placówek
owiatowych miasta Skarszewy program EDUKACJA
DLA BEZPIECZEÑSTWA.
Jest on realizowany w 3 Blokach Edukacyjnych, które
obejmuj¹ realizacjê nastêpuj¹cych zagadnieñ:
I etap edukacyjny  klasy I-III szko³y podstawowej:
1. Nabycie umiejêtnoci niezbêdnych przy udzielaniu
pierwszej pomocy.
2. Wdra¿anie do zachowañ bezpiecznych na drodze, w
czasie zabaw i gier.
3. Wdra¿anie do ostroznego pos³ugiwania siê niebezpiecznymi narzêdziami i rodkami.
4. Nabycie umiejêtnoci wzywania pogotowia ratunkowego.
5. Kszta³towanie gotowoci niesienia pomocy poszkodowanym.
II etap edukacyjny  klasy IV-VI szko³y podstawowej:
1. Poznawanie zachowañ sprzyjaj¹cych bezpieczeñstwu
ludzi i przyrody.
2. Kszta³towanie zachowañ sprzyjaj¹cych zdrowiu i bezpieczeñstwu.
3. Poznawanie zagro¿eñ cywilizacyjnych oraz nabycie
umiejêtnoci w³aciwego zachowania siê w przypadku kontaktu z przedmiotami niebezpiecznymi, toksycznymi, ³atwo palnymi, wybuchowymi, niewybuchami
i niewypa³ami.
4. Nabycie umiejêtnoci niesienia pierwszej pomocy przy
niektórych urazach.
5. Kszta³towanie gotowoci niesienia pomocy poszkodowanym.
III etap edukacyjny  klasy I-III szko³y gimnazjalnej:
1. Pierwsza pomoc przedmedyczna.
2. Bezpieczeñstwo dzieci i m³odzie¿y podczas k¹pieli letnich.
3. Poszerzone zagadnienia z bloku edukacyjnego klas IV-VI szko³y podstawowej.
Program wdra¿any jest w tzw. cie¿kach edukacyjnych
(miêdzyprzedmiotowych) przez przygotowan¹ grupê nauczycieli ucz¹cych w w/w szko³ach. Wdro¿enie programu nie ponosi ¿adnych skutków finansowych, lecz jest
mo¿liwe dziêki pracy spo³ecznej wytypowanych nauczycieli.
Na rzecz bezpieczeñstwa i porz¹dku dzia³aj¹ równie¿
organizacje pozarz¹dowe. Na terenie powiatu starogardzkiego dzia³a Kociewskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie, utworzone g³ównie z inicjatywy Wiceprezesa S¹du Rejonowego i Przewodnicz¹cego Wydzia³u
Rodzinnego i Nieletnich. W ramach stowarzyszenia utworzono kuratorskie orodki pracy prowadz¹ce wietlice
przeznaczone g³ównie na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci ze rodowisk patologicznych. Równie¿ w ramach stowarzyszenia utworzono Punkt Interwencyjny dla
M³odzie¿y Trudnej.
Tak¿e Starostwo Powiatowe i samorz¹dy gmin aktywnie dzia³aj¹ na rzecz bezpieczeñstwa. Rada Miasta Starogardu Gd. w 1991 r. powo³a³a Stra¿ Miejsk¹, która liczy
obecnie 17 osób. Realizuje ona zadania okrelone w ustawie o stra¿ach gminnych, a ponadto polecenia Zarz¹du
Miasta i Prezydenta; zabezpiecza prowadzone na terenie
miasta imprezy artystyczne, sportowe i rozrywkowe przy
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cis³ej wspó³pracy z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji. Realizowane równie¿ wspólne patrole prewencyjne szczególn¹ uwagê kieruj¹ na rejony przyszkolne, dla zapewnienia bezpieczeñstwa dzieci i m³odzie¿y,
zapobiegania narkomanii, zapobiegania spo¿ywaniu alkoholu i wybrykom chuligañskim. Sta³e kontrole placówek handlowych odnonie przestrzegania przepisów
ustawy antyalkoholowej i nikotynowej wp³ywaj¹ na ograniczenie dostêpnoci do u¿ytku artyku³ów zakazanych dla
dzieci i m³odzie¿y. Z w³acicielami placówek sprzedaj¹cych alkohol prowadzone s¹ rozmowy przypominaj¹ce
o zakazie sprzeda¿y nietrzewym, nieletnim i spo¿ywania alkoholu w okolicach tych placówek. Dzielnicowi w
ramach codziennych obchodów swoich rejonów podejmowali niezw³oczne interwencje w przypadkach zauwa¿onych zagro¿eñ ¿ycia i zdrowia ludzkiego, powiadamiaj¹c s³u¿by komunalne, powiatowy nadzór budowlany, w³acicieli i zarz¹dców nieruchomoc o zabezpieczeniu
miejsc stwierdzonych zagro¿eñ.i Na terenie Starogardu
Gd. zapocz¹tkowano równie¿ tworzenie systemu monitoringu wizyjnego miasta, który umo¿liwia realizacjê ca³odobowej obserwacji wybranych  newralgicznych obszarów miasta. Mo¿liwoæ zapisu obrazu umo¿liwia weryfikacjê ewentualnych uczestników zdarzeñ, co stanowiæ mo¿e materia³ dowodowy dla organów cigania i wymiaru sprawiedliwoci. Samorz¹dy gmin podejmuj¹ inicjatywy w zakresie bezpieczeñstwa, szczególnie w sezonie letnim, kiedy ronie zagro¿enie z powodu wzmo¿onego ruchu turystycznego  wspieraj¹c dzia³ania Policji
i wspó³uczestnicz¹c w kosztach utrzymania sezonowych
jednostek Policji (Ogniw Wodnych w Ocyplu i Osieku).
W realizacjê gminnych programów w zakresie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych zaanga¿owany jest szereg organizacji pozarz¹dowych, klubów,
wietlic socjoterepeutycznych itp.
Samorz¹d powiatowy, w ramach dzia³añ prewencyjnych i pomocowych, przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:
 organizuje pomoc psychologiczn¹ dla osób (rodzin)
poszkodowanych w zdarzeniach losowych i kryzysowych;
 zapewnia osobom niepe³nosprawnym, posiadaj¹cym grupê inwalidzk¹, uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych oraz przekazuje rodki finansowe na
zakup sprzêtu ortopedycznego i pomocniczego;
 prowadzi Placówkê Interwencyjn¹ (dla 8 ch³opców
w wieku od 10 do 18 lat);
 prowadzi Rodzinny Dom Dziecka (7 osób);
 prowadzi 3 Pogotowia Rodzinne (w tym 3 z umowami, gdzie znajduj¹ siê dzieci);
 przeszkolonych jest 5 rodzin do pe³nienia funkcji
pogotowia rodzinnego;
 zapewnia opiekê i wychowanie dzieciom w rodzinach zastêpczych (112 rodzin i 52 wychowankom z
rodzin zastêpczych);
 organizuje pomoc na usamodzielnienie i kontynuacjê
nauki oraz zagospodarowanie dla pe³noletnich osób
opuszczaj¹cych niektóre typy placówek opiekuñczo
 wychowawczych, zak³adów poprawczych, schronisk dla nieletnich i specjalnych orodków szkolno
 wychowawczych (9 osób otrzyma³o pomoc na
kontynuacjê nauki, 7 na zagospodarowanie, 4 osoby pomoc pieniê¿n¹ na usamodzielnienie).
W celu edukacji dzieci i m³odzie¿y w zakresie szeroko

pojêtego bezpieczeñstwa, Starostwo Powiatowe organizuje powiatowe etapy konkursów plastycznych pt.:
 Ochrona ludnoci przed zagro¿eniami  ¯yj bezpieczniej;
 Bezpieczna droga do szko³y;
 Ogieñ  woda, dwa ¿ywio³y;
oraz:
 Ogólnopolskiego turnieju wiedzy po¿arniczej.
 Mistrzostw ratownictwa medycznego PCK.
Sporód organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych aktywnie na rzecz poprawy bezpieczeñstwa nale¿y równie¿
wymieniæ:
 Oddzia³ Rejonowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Skarszewach, zapewniaj¹cy
bezpieczny wypoczynek osób k¹pi¹cych siê, organizuj¹cy szkolenia i kursy specjalistyczne powiêkszaj¹ce szeregi ratowników wodnych oraz akcje prewencyjne i edukacyjne w zakresie bezpiecznego
wypoczynku nad i na wodzie;
 ZHP, PCK, Maltañska Pomoc Medyczna  prowadz¹ce edukacjê m³odzie¿y w zakresie ratownictwa przedmedycznego, kszta³tuj¹ce gotowoæ niesienia pomocy poszkodowanym, w charakterze wolontariatu
podczas likwidacji klêsk ¿ywio³owych, katastrof, zabezpieczania imprez masowych itp., co znacz¹co
przyczynia siê do zmniejszania skutków potencjalnych zagro¿eñ i sk³ania czêæ m³odzie¿y do po¿ytecznego zagospodarowania czasu wolnego;
 Caritas  Jab³owo  organizuj¹ce i nios¹ce w razie
potrzeby pomoc spo³eczn¹ wszystkim potrzebuj¹cym.
Odrêbn¹, ale bardzo istotn¹ tematykê w zakresie bezpieczeñstwa obywateli stanowi bezpieczeñstwo ruchu drogowego. Szybki wzrost iloci pojazdów mechanicznych, a co za tym idzie  wzrost natê¿enia
ruchu i postêpuj¹ca degradacja stanu dróg powoduj¹ koniecznoæ zintensyfikowania dzia³añ w tym
zakresie.
Stan bezpieczeñstwa ruchu drogowego na obszarze powiatu przedstawia³ siê nastêpuj¹co:
 liczba zdarzeñ drogowych i ofiar wypadków drogowych:

Lp.
1.
2.
3.
4.

Wyszczególnienie
wypadki drogowe
kolizje drogowe
zabici
ranni

Rok
2001
172
645
14
222

2002
143
670
8
188

 liczba interwencji stra¿y po¿arnej:

Lp.

Rodzaj zdarzenia

1.
2.

ogó³em:
- po¿ary
- miejscowe zagro¿enia
- w tym: w ratownictwie
drogowym
alarmy fa³szywe

3.
4.

Rok
2001
1338
290
1034
216

2002
1329
325
975
169

14

29
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W zakresie rozwoju systemu bezpieczeñstwa ruchu
drogowego podjêto nastêpuj¹ce dzia³ania:
a) policja (w tym KPP w Starogardzie Gd.) prowadzi
bazê danych o zdarzeniach drogowych, w systemie
elektronicznym SEWIK (system ewidencji wypadków
i kolizji drogowych);
b) Powiatowy Zarz¹d Dróg zleci³ Politechnice Gdañskiej
opracowanie audytu oceniaj¹cego zrealizowane
uspokojenie ruchu na drodze powiatowej nr 10506
w m. Rywa³d i nr 10523 w m. Ocypel;
c) KPP w Starogardzie Gd. sukcesywnie prowadzi szkolenia dzieci i m³odzie¿y szkolnej (w porozumieniu ze
szko³ami) w zakresie przygotowania i egzaminowania na kartê rowerow¹ i motorowerow¹.
Ponadto policjanci odbywaj¹ pogadanki w przedszkolach, szko³ach oraz domach kultury, których treci¹ jest bezpieczeñstwo w ruchu drogowym, szczególnie w odniesieniu do najm³odszych uczestników
ruchu.
W okresie wiosennym KPP w Starogardzie Gd. jest
wspó³organizatorem Turnieju Wiedzy o Bezpieczeñstwie w Ruchu Drogowym dla uczniów szkó³ podstawowych.
d) KPP w Starogardzie Gd., szczególnie poprzez Sekcjê Ruchu Drogowego, prowadzi permanentny nadzór nad ruchem drogowym, szczególnie na terenie
miasta Starogardu Gd. oraz g³ównych ci¹gach komunikacyjnych powiatu. Ponadto systematycznie
prowadzone s¹ wzmo¿one dzia³ania prewencyjno kontrolne:
 POMIAR  ukierunkowane na zwalczanie nietrzewych wród uczestników ruchu drogowego;
 PRÊDKOÆ  ukierunkowane na eliminowanie wykroczeñ polegaj¹cych na przekraczaniu dozwolonej prêdkoci w miejscach zagro¿onych;
 BUS  ukierunkowane na zwalczanie wykroczeñ
zwi¹zanych z wykonywaniem drogowego, zarobkowego przewozu osób;
 EKOLOGIA  dzia³ania ukierunkowane na ujawnianie i eliminowanie z ruchu pojazdów niesprawnych technicznie oraz stwarzaj¹cych zagro¿enie
dla rodowiska;
 KOEGZYSTENCJA  dzia³ania ukierunkowane na
zwalczanie wykroczeñ w relacjach: kieruj¹cy 
pieszy;
 TRANSPORT  dzia³ania ukierunkowane na zwalczanie wykroczeñ w drogowym transporcie towarów;
 NIEBEZPIECZNE PRZEWOZY  dzia³ania ukierunkowane na ujawnianie nieprawid³owoci w drogowym przewozie materia³ów niebezpiecznych;
 JEDNOLADY  dzia³ania ukierunkowane na zwalczanie wykroczeñ pope³nianych przez kieruj¹cych
pojazdami jednoladowymi, szczególnie w odniesieniu do najm³odszej grupy kierowców;
e) w ramach uspokojenia ruchu drogowego w obrêbie szkó³, w roku 2002 wykonano ci¹gi piesze  chodniki przy drogach powiatowych:
 nr 10506 w m. Rywa³d, d³. 230 mb, za kwotê 75,4
tys. z³.;
 nr 10523 w m. Ocypel, d³. 180 mb, za kwotê 42,4
tys. z³.
Planowane zamierzenia zrealizowano w 100% za rodki
finansowe z subwencji drogowej i programu GAMBIT
(w wys. 60,0 tys. z³.);
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 na drogach wojewódzkich w obrêbie powiatu starogardzkiego w 2002 r. wykonano:
 liniê owietlenia ulicznego przy drodze nr 623 w m.
Bar³o¿no (inwestor  UG Skórcz);
 liniê owietlenia ulicznego przy drodze nr 231 w m.
Skórcz (inwestor  UM Skórcz);
 zatokê autobusow¹ w m. P¹czewo przy drodze nr
222 wraz z chodnikiem.
Poniesione nak³ady  168 389 PLN. Inwestycjê finansowano w 49% ze rodków bud¿etu Zarz¹du Dróg
Wojewódzkich w Gdañsku, a w 51% z rodków Banku wiatowego;
 sygnalizacjê wietln¹ w m. Skarszewy przy drodze
nr 224. Poniesione nak³ady  58 520 PLN. Inwestycjê finansowano ze rodków bud¿etowych Zarz¹du
Dróg Wojewódzkich w Gdañsku.
Dziêki systematycznie prowadzonym dzia³aniom 
we wspó³pracy Starostwa, samorz¹dów gminnych
oraz powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y  w powiecie starogardzkim funkcjonuj¹ ju¿ wszystkie elementy systemu ratowniczego w postaci:
 Centrum Powiadamiania Ratunkowego (zlokalizowanego w Komendzie Powiatowej PSP, ul. Lubichowska 1);
 Szpitalnego Oddzia³u Ratunkowego (w Szpitalu im.
w. Jana w Starogardzie Gd., ul. Balewskiego 1);
 zespo³ów ratownictwa medycznego zlokalizowanych
w:
 Starogardzie Gd. (3 zespo³y);
 Skarszewach (1 zespó³ w godz. od 7 00 do 19 00);
 z dniem 1.02.2003 r. planowane jest stacjonowanie
1 zespo³u w Skórczu;
 w ramach ZSR dzia³ania ratownictwa medycznego
wspiera w razie potrzeby zespó³ ratownictwa medycznego ZSP ZF POLPHARMA S.A. w Starogardzie
Gd.;
 Szpital w. Jana posiada l¹dowisko dla mig³owców
(w rozbudowie);
 w powiecie starogardzkim, na terenie wszystkich
gmin, wytypowanych jest ³¹cznie 17 miejsc jako l¹dowiska dla mig³owców podczas prowadzenia akcji ratowniczych;
 na terenie miasta Starogardu Gd. od 1995 r. dzia³a
Zintegrowany System Ratowniczy skupiaj¹cy
wszystkie s³u¿by publiczne, stra¿e, pogotowia bran¿owe i s³u¿by komunalne;
 przygotowanie jednostek ochrony przeciwpo¿arowej do dzia³añ w systemie ratownictwa (w tym drogowego) jest nastêpuj¹ce:
 Jednostka Ratowniczo-Ganicza PSP w Starogardzie Gd.:
 zestaw sprzêtu hydraulicznego ratownictwa
technicznego;
 2 zestawy ratownictwa medycznego PSP R-1;
 59 ratowników przeszkolonych w zakresie ratownictwa technicznego i przedmedycznego;
 specjalistyczny pluton ratownictwa chemicznego;
 Zak³adowa Zawodowa Stra¿ Po¿arna ZF POLPHARMA S.A. w Starogardzie Gd.:
 zestaw sprzêtu hydraulicznego ratownictwa
technicznego;
 zespó³ ratownictwa medycznego (R);
 specjalistyczny pluton ratownictwa chemicznego;
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 17 jednostek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych, zlokalizowanych we wszystkich 13 miastach i gminach powiatu, wyposa¿onych w:
 zestawy sprzêtu hydraulicznego ratownictwa technicznego
 7 jednostek (Bobowo, Czarna Woda, Kaliska, Skarszewy, Skórcz, Sucumin,
Zblewo);
 15 zestawów ratownictwa medycznego PSP R-1;
 jednostki w³¹czone do KSRG, posiadaj¹ce zestawy ratownictwa medycznego PSP R-1, maj¹ ³¹cznie 98 cz³onków przeszkolonych do poziomu ratownika przedmedycznego.
W ramach przygotowañ do reagowania w stanach zagro¿eñ, w powiecie starogardzkim opracowano mapê
i zinwentaryzowano zagro¿enia. Aktualnie opracowywany jest Powiatowy katalog zagro¿eñ i procedur postêpowania, w którym uwzglêdnione zostan¹ wszystkie
mo¿liwe zagro¿enia, jakie wystepuj¹ lub mog¹ wyst¹piæ
na terenie powiatu, wraz z okreleniem przyczyn, przewidywanych miejsc i czasu wyst¹pienia, mozliwoci zapobiegania i ograniczania skutków, podmiotów realizuj¹cych
przeciwdzia³anie, skali i skutków zagro¿eñ, podmiotów zobowi¹zanych do udzia³u w likwidacji skutków oraz akty
prawne i rola organów odpowiedzialnych za realizacjê
zadañ w zakresie ograniczania i likwidacji skutków zagro¿eñ.
Zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem powiat wykonuje
zadania publiczne o charakterze ponadgminnym stanowi¹ce zwieñczenie na szczeblu samorz¹du powa¿nych zadañ bezpieczeñstwa cywilnego, a w szczególnoci zapewnienia;
 porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli;
 ochrony zdrowia i pomocy spo³ecznej;
 zapobiegania nadzwyczajnym zagro¿eniom ¿ycia,
zdrowia i rodowiska;
 ochrony przeciwpo¿arowej i przeciwpowodziowej.
Starosta, jako organizator prac zarz¹du powiatu i starostwa powiatowego posiada ustawowe uprawnienia do
jednoosobowego zarz¹dzania w sytuacjach kryzysowych
(w sprawach nie cierpi¹cych zw³oki, zwi¹zanych z zagro¿eniem interesu publicznego, zagra¿aj¹cych zdrowiu i ¿yciu obywateli, a tak¿e w sytuacjach mog¹cych spowodowaæ znaczne straty materialne, np. w rodowisku naturalnym).
W sytuacjach kryzysowych starosta kieruje wspólnymi dzia³aniami jednostek w stosunku do których sprawuje zwierzchnictwo.
Rada Powiatu, a w sytuacjach kryzysowych Zarz¹d 
mog¹ stanowiæ prawo w formie uchwa³, zapewniaj¹c konieczn¹ realizacjê norm porz¹dkowych zwi¹zanych z bezpieczeñstwem powszechnym na administrowanym terenie.
Te ustawowe uprawnienia s¹ jednoczenie znacz¹cym
zadaniem Starosty zwi¹zanym z koordynowaniem przygotowañ i realizacj¹ przedsiêwziêæ zwi¹zanych z zapewnieniem bezpieczeñstwa i gotowoci cywilnej do reagowania w sytuacjach kryzysowych.
Poza ogólnymi zadaniami, które powinny byæ realizowane w sposób ci¹g³y, a wynikaj¹cymi z zamkniêtego
cyklu czterech faz zarz¹dzania kryzysowego (zapobieganie, przygotowanie, reagowanie i odbudowa), w szczególnoci uwypukliæ nale¿y najwa¿niejsze w chwili obecnej, tj.;
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1. przygotowanie bazy zarz¹dzania kryzysowego, do której nale¿y zaliczyæ:
 przygotowanie prawa miejscowego, tak¿e projektów
uchwa³, które mog¹ byæ wdra¿ane w sytuacji kryzysowej;
 budowê struktur organizacyjnych, a w szczególnoci rozbudowê bazy Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Powiatowego Centrum
zarz¹dzania Kryzysowego;
 zorganizowanie Powiatowego Zespo³u Reagowania
Kryzysowego
 zapewnienie odpowiedniego zespo³u ekspertów
(specjalistów bran¿owych).
2. zapewnienie technicznych mo¿liwoci ³¹cznoci i zarz¹dzania informacjami;
3. wykorzystanie istniej¹cych rz¹dowych i resortowych
systemów monitorowania zidentyfikowanych zagro¿eñ:
 tworzenia procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych;
 przyjêcie jednolitych i czytelnych dla wszystkich
gmin procedur uruchamiania systemu zarz¹dzania
w sytuacji kryzysowej;
 przygotowanie logistyki powiatu do realizacji zadañ
w stanie kryzysu;
 przygotowanie polityki informacyjnej spo³eczeñstwa;
 zaproponowanie jasnego podzia³u ról na szczeblach
wykonawczych (operacyjnych), wrêcz zaproponowanie i przypisanie szefów operacji do wynikaj¹cych
z prognozowania zdarzeñ w sytuacji kryzysowej.
G³ówny wysi³ek publicznej w³adzy samorz¹dowej, powinien byæ skierowany na ochronê ludnoci przed katastrofami i zagro¿eniami cywilizacyjnymi.
Aby zapewniæ dostateczny poziom bezpieczeñstwa w
powiecie, co najmniej 10% spo³eczeñstwa musi w sposób zorganizowany chcieæ i umieæ to uczyniæ w szerokim
wachlarzu spektrum, jakie niesie ka¿da sytuacja kryzysowa. To mog¹ uczyniæ tylko dobrze zorganizowane spo³eczne ogniwa posadowione w gminach. Wespó³ z dobrym systemem zarz¹dzania w sytuacjach kryzysowych
na pewno przyniesie dobry efekt przeciwstawienia siê
ró¿nym destrukcyjnym zdarzeniom. Bezpieczeñstwa nie
da siê zadekretowaæ i nakazaæ przepisami.
W kierunku jego zdecydowanej poprawy i realizacji w/
w zadañ skupione by³y g³ówne wysi³ki komisji. Dopiero
harmonijna wspó³praca wszystkich szczebli w³adzy pañstwowej i samorz¹dowej, przy wsparciu organizacji pozarz¹dowych i wolontariuszy, oraz uzyskaniu zrozumienia i akceptacji spo³eczeñstwa  mo¿e przynieæ po¿¹dane efekty dzia³añ na rzecz wspólnego, powszechnego
bezpieczeñstwa.
Starosta
S. Neumann

2356
UCHWA£A Nr VII/52/2003
Rady Gminy Luzino
z dnia 27 czerwca 2003 r.
w sprawie bud¿etu gminy na rok 2003.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2356, 2357, 2358

 6244 

Nr 142 poz. 1591) art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 15
z 2003 r. poz. 148) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Zwiêksza siê dochody bud¿etu gminy na rok 2003
o kwotê 58.511,- z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1* do
uchwa³y.
2. Zwiêksza siê wydatki bud¿etu gminy na rok 2003 o kwotê 55.011,- z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2* do uchwa³y.
3. Zwiêksza siê rozchody bud¿etu gminy o kwotê 3.500,- z³,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3* do uchwa³y.
4. Dokonuje siê przeniesienia kwot wydatków miêdzy
dzia³ami bud¿etu, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2* do
uchwa³y.
5. W zwi¹zku z ust. 2 i 4 ulegaj¹ zwiêkszeniu wydatki na
realizacjê zadañ inwestycyjnych o kwotê 3.813,-z³,
szczegó³owy wykaz zadañ inwestycyjnych zawiera za³¹cznik nr 4* do uchwa³y.
§2
1. Po zmianach bud¿et Gminy Luzino wynosi:
 w zakresie dochodów - 18.504.400,- z³,
 w zakresie wydatków - 19.165.691,- z³.
2. ród³em pokrycia niedoboru bud¿etu s¹ przychody
w kwocie 979.666 z³ i rozchody w kwocie 318.375 z³.
§3
W zwi¹zku ze zmian¹ wielkoci inwestycyjnych zmienia siê limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne finansowane z bud¿etu, zawarte w za³. Nr 10*
do Uchwa³y Rady Gminy Luzino Nr II/8/02 z dnia 5 grudnia 2002 r.
Zmiany okrela za³¹cznik nr 5* do niniejszej uchwa³y
(lp. nr 8)*.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Kunz

2357
UCHWA£A Nr VII/55/2003
Rady Gminy Luzino
z dnia 27 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia liczby przeznaczonych do wydania w roku 2004 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówk¹.
Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 wrzenia
2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371),
w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.
1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80 poz. 717)
oraz art. 4 ust. 1 oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca
* Za³¹czników od Nr 1-5 nie publikuje siê.

2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych
aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46
poz. 499 i z 2002 r. Nr 74 poz. 676 i Nr 113 poz. 984), po
uzyskaniu opinii organizacji, których statutowym celem
jest ochrona praw konsumenta, Rada Gminy Luzino
uchwala, co nastêpuje:
§1
Okrela siê liczbê 6 (s³ownie: szeæ) nowych licencji
na wykonywanie transportu drogowego taksówk¹ na pojazd i obszar Gminy Luzino, przeznaczonych do wydania
w 2004 r.
§2
Wykonywanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Luzino.
§3
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Kunz

2358
UCHWA£A Nr VII/56/2003
Rady Gminy Luzino
z dnia 27 czerwca 2003 r.
w sprawie zmiany brzmienia § 3 ust. 1 i § 8 Uchwa³y
Nr XXXIV/236/02 Rady Gminy Luzino z dnia 15 marca
2002 r. w sprawie uchwalenia niektórych elementów
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy dotycz¹cych zasad polityki czynszowej Gminy Luzino.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80
poz. 717), w zwi¹zku z art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych
i niektórych aktów prawnych (Dz. U.Nr 62, poz. 718,
z 2001 r. Nr 46 poz. 499, z 2002 r. Nr 74 poz. 676 i Nr 113
poz. 984), Rada Gminy Luzino uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Postanowienia uchwa³y Nr XXXIV/236/02 z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia niektórych elementów wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy dotycz¹cych zasad polityki
czynszowej Gminy Luzino (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 77
poz. 1665 z dnia 19 listopada 2002 r.) zmienia siê w nastêpuj¹cy sposób:
1. Dotychczasowy § 3 ust. 1 otrzymuje nastêpuj¹ce
brzmienie:
Stawkê bazow¹ czynszu najmu za 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej lokalu mieszkalnego w budynkach wchodz¹cych w sk³ad Mieszkaniowego Zasobu Gminy
Luzino ustala organ wykonawczy Gminy Luzino na
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Poz. 2358, 2359

zasadach okrelonych w niniejszej uchwale oraz ustawie.
2. Dotychczasowy § 8 otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie:
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Luzino.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Luzino.
§3
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Kunz

2359
UCHWA£A Nr IV/32/03
Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu
z dnia 27 czerwca 2003 r.
w sprawie zasad zbywania i p³atnoci obowi¹zuj¹cych
przy sprzeda¿y budynków, lokali i nieruchomoci stanowi¹cych w³asnoæ gminy Stary Dzierzgoñ.
Na podstawie art. 34 ust. 6, art. 67 ust. 2, art. 68, art. 70
ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543
z 2000 r. z pón. zm.) oraz 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. 591 z pón. zm.) Rada Gminy
w Starym Dzierzgoniu uchwala, co nastêpuje:
§1
Sprzeda¿ nieruchomoci, budynków oraz lokali stanowi¹cych odrêbny od gruntu przedmiot w³asnoci, winno
wynikaæ z potrzeb gminy i zgodnoci z miejscowym planem ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy, na warunkach przewidzianych w ustawie o gospodarce nieruchomociami.
§2
Przeznacza siê do sprzeda¿y nieruchomoci zabudowane, lokale mieszkalne i u¿ytkowe stanowi¹ce w³asnoæ
gminy z wyj¹tkiem lokali znajduj¹cych siê w budynkach
u¿ytecznoci publicznej.
Sporz¹dzenie wykazu nieruchomoci zabudowanych i lokali wy³¹czonych ze sprzeda¿y zleca siê Wójtowi Gminy.
§3
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do opracowania planu
wykorzystania zasobu.
§4
Zasady sprzeda¿y okrela za³¹cznik Nr 1 do niniejszej
uchwa³y.
§5
Zasady p³atnoci obowi¹zuj¹cych przy sprzeda¿y okrela za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y.
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§6

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Stary Dzierzgoñ.
§7
Traci moc uchwa³a Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu
Nr II/4/98 z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie zasad zbywania i p³atnoci obowi¹zuj¹cych przy sprzeda¿y lokali
stanowi¹cych w³asnoæ gminy oraz uchwa³a Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu Nr I/5/01 z dnia 14 lutego 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa³y.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
§9
Uchwa³a Podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Gida
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr IV/32/03
Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu
z dnia 27 czerwca 2003 r.
Zasady sprzeda¿y budynków, lokali
i nieruchomoci stanowi¹cych w³asnoæ
gminy Stary Dzierzgoñ
1. Pierwszeñstwo w nabywaniu nieruchomoci przys³uguje osobie, która spe³nia warunki okrelone w art. 34
ustawy o gospodarce nieruchomociami oraz:
 jest najemc¹, dzier¿awc¹ lokalu mieszkalnego, stale
w nim zamieszkuje a najem zosta³ zawarty na czas
nieokrelony,
 jest najemc¹, dzier¿awc¹ lokalu u¿ytkowego, a najem zasta³ zawarty na czas nieokrelony.
2. Najemca, dzier¿awca lokalu, nieruchomoci jest zobowi¹zany do z³o¿enia owiadczenia w przedmiocie skorzystania z prawa pierwszeñstwa nabycia lokalu, nieruchomoci w terminie 21 dni od daty otrzymania oferty
nabycia.
Nie z³o¿enie owiadczenia jest traktowane jak rezygnacja z prawa pierwokupu a lokal, nieruchomoæ zostanie wystawiony/na do sprzeda¿y w drodze przetargu,
3. Cena sprzeda¿y lokalu, nieruchomoci ustalona bêdzie
w oparciu o wycenê dokonan¹ przez rzeczoznawcê maj¹tkowego,
4. Koszty poniesione przez Gminê na przygotowanie lokalu, nieruchomoci do sprzeda¿y (wycena, prace geodezyjne, dokumentacja) bêd¹ doliczane do ceny sprzeda¿y.
5. Przy sprzeda¿y na wniosek, wnioskodawca zobowi¹zany jest do wp³acenia zaliczki w kwocie z³ 400,00 na
poczet kosztów jakie Gmina poniesie na przygotowanie nieruchomoci do sprzeda¿y (wycena, prace geodezyjne, dokumentacja).
6. Zaliczka wp³acona przez osobê, która nabêdzie lokal
zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomoci, a w przypadku uchylenia siê przez tê osobê od
zawarcia umowy lub nie przyst¹pienia do przetargu,
zaliczka przepada na rzecz Gminy.
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7. Zaliczka wp³acona przez osobê, która nie wygra przetargu podlega zwrotowi.
8. Przy sprzeda¿y lokalu, nieruchomoci w drodze przetargu stosuje siê nastêpuj¹ce zasady ustalania cen:
 cenê wywo³awcz¹ w pierwszym przetargu ustala
siê w wysokoci nie ni¿szej ni¿ okrelonej zgodnie
z art. 67 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomociami,
 cenê wywo³awcz¹ w drugim przetargu mo¿na obni¿yæ o 20%.
9. W przypadku nie dojcia do sprzeda¿y lokalu, nieruchomoci w drugim przetargu dopuszcza siê zbycie
w drodze rokowañ.
10. W przypadku zbycia lokalu, nieruchomoci na rzecz
osoby korzystaj¹cej z prawa pierwszeñstwa nabycia
cena sprzeda¿y mo¿e byæ roz³o¿ona na 10 rat rocznych p³atnych do 31 marca ka¿dego roku.
11. Sprzeda¿ wolnych lokali odbywa siê w drodze przetargu.

Poz. 2359, 2360, 2361, 2362

Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329
z 1996 r. z póñ. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póñ. zm.) Rada Gminy w
Starym Dzierzgoniu uchwala, co nastêpuje:
§1
W Statucie Przedszkola Samorz¹dowego Stare Miasto
uchwalonego uchwa³¹ nr V/40/01 przez Radê Gminy
w Starym Dzierzgoniu dnia 29 sierpnia 2001 r. skrela siê
§ 24, § 26 i § 27.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i obowi¹zuje od dnia 1 lipca 2003 r.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr IV/32/03
Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu
z dnia 27 czerwca 2003 r.
Zasady p³atnoci i stosowania bonifikat
przy sprzeda¿y  nabywaniu lokali, budynków
i nieruchomoci stanowi¹cych w³asnoæ
Gminy Stary Dzierzgoñ
1. Wprowadza siê dwie formy p³atnoci przy sprzeda¿y
lokali:
 jednorazow¹  przy sprzeda¿y w drodze przetargu,
 rataln¹ i jednorazow¹  przy sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej.
2. Ustala siê wysokoæ oprocentowania niesp³aconych
kwot przy sprzeda¿y ratalnej:
 lokale mieszkalne 0,45 stopy redyskonta weksli NBP,
 lokale u¿ytkowe 0,45 stopy redyskonta weksli NBP.
3. Ustala siê wysokoæ pierwszej wp³aty przy sprzeda¿y
ratalnej:
 lokale mieszkalne 20% ceny,
 lokale u¿ytkowe 20% ceny.
4. Ustala siê 40% bonifikatê od wartoci lokalu w przypadku jednorazowej wp³aty nale¿noci przy zakupie lokalu mieszkalnego przez najemcê korzystaj¹cego z prawa pierwszeñstwa nabycia.
5. Gmina mo¿e ¿¹daæ zwrotu kwoty równej udzielonej
bonifikacie po jej waloryzacji, je¿eli nabywca lokalu licz¹c od dnia jego nabycia przed up³ywem 10 lat zby³
lokal, lub przed up³ywem 5 lat wykorzysta³ lokal na inne
cele ni¿ mieszkaniowe.
Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej.
6. W przypadku odst¹pienia wnioskodawcy od nabycia
lokalu poprzez odmowê podpisania protoko³u uzgodnieñ b¹d aktu notarialnego, osoba ta podlega obci¹¿eniu kosztami przygotowania lokalu do sprzeda¿y.

2360
UCHWA£A Nr IV/35/03
Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu
z dnia 27 czerwca 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Gida

2361
UCHWA£A Nr IV/36/03
Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu
z dnia 27 czerwca 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y.
Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329
z 1996 r. z póñ. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póñ. zm.) Rada Gminy w Starym Dzierzgoniu uchwala, co nastêpuje:
§1
W Statucie Gimnazjum Publicznego w Przezmarku
uchwalonego uchwa³¹ Nr V/39/01 przez Radê Gminy
w Starym Dzierzgoniu dnia 29 sierpnia 2001 r. skrela siê
§ 36.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i obowi¹zuje od dnia 1 lipca 2003 r.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
J. Gida

2362
UCHWA£A Nr VI/60/2003
Rady Gminy w Chmielnie
z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszary: czêæ
dzia³ki nr 169; dzia³ka nr 201/6; obrêb Przewóz, gmina
Chmielno.
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Poz. 2362

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.
zm.) oraz art. 7, art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Nr 15
z 1999 r. 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 154, poz. 1804) Rada Gminy w Chmielnie uchwala, co
nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹ce obszary:
 czêæ dzia³ki nr 169 o powierzchni 0,16 ha;
 dzia³ka nr 201/6 o powierzchni 1,4400 ha;
po³o¿onego we wsi Przewóz w gminie Chmielno, w
których teren przeznacza siê na:
 siedliska rolnicze
 siedliska rolnicze, teren rolny, teren leny
§2
Ustala siê nastêpuj¹ce definicje pojêæ u¿ytych w niniejszej uchwale:
Ustalenia planu  s¹ to ustalenia zawarte w treci niniejszej uchwa³y i na rysunku.
Rysunek planu  jest to za³¹cznik graficzny do niniejszej uchwa³y, zawieraj¹cy ustalenia stanowi¹ce integraln¹ czêæ ustaleñ planu.
Us³ugi nieuci¹¿liwe  jest to dzia³alnoæ us³ugowa nie
powoduj¹ca ha³asu, drgañ i zanieczyszczeñ powietrza
przekraczaj¹cych obowi¹zuj¹ce normy dla terenów mieszkaniowych i nie wymagaj¹ca obs³ugi transportem ciê¿kim.
Nieprzekraczalna linia zabudowy  jest to linia, której
nie mo¿e przekroczyæ lico budynku (tak¿e dotyczy balkonów, wykuszy, tarasów) w kierunku terenu (lasu, drogi,
linii energetycznej, gazoci¹gu itp.) od którego ta linia zosta³a wyznaczona.
Poziom terenu  rozumie siê przez to rzêdn¹ projektowanego lub urz¹dzonego terenu przed wejciem g³ównym do budynku, b¹d jego samodzielnej czêci (klatki
schodowej), niebêd¹cym wy³¹cznie wejciem do pomieszczeñ gospodarczych lub technicznych.
§3
1.1.USTALA SIÊ NASTÊPUJ¥CE PRZEZNACZENIE TERENU ORAZ ZASADY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WYDZIELONYCH LINIAMI ROZGRANICZAJ¥CYMI:
 czêæ dzia³ki nr 169:
MR  teren wolno stoj¹cej zabudowy zagrodowej,
obejmuj¹cej budynek mieszkalny i budynki gospodarcze, przestrzeñ komunikacyjn¹ i ogród przydomowy,
 powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 30%
powierzchni dzia³ki,
 obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w
tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób
zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu:
a) wysokoæ zabudowy  mierzona od poziomu terenu do kalenicy nie mo¿e przekroczyæ 8,5 m 
1,5 kondygnacji,
b) poziom posadzki parteru  maks. 0,8 m nad poziomem terenu,
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c) dach dwuspadowy o nachyleniu po³aci  min. 20°,
maks. 50°,
d) bry³a budynku oparta na rzucie prostok¹ta (1:1,5
do 1:2,5),
e) nale¿y zastosowaæ materia³y budowlane zgodnie z
tradycj¹ regionu t.j. ceg³ê, kamieñ naturalny, tynk,
drewno i dachówkê ceramiczn¹. Wyklucza siê stosowanie sydingu.
 dopuszcza siê realizacjê us³ug nieuci¹¿liwych na
powierzchni nie przekraczaj¹cej 40% powierzchni ca³kowitej budynku,
 nieprzekraczalne linie zabudowy  6,0 m od linii
rozgraniczaj¹cej drogi lokalnej KL.
KL  droga lokalna  teren przeznaczony na poszerzenie drogi lokalnej do szerokoci 15,0 m.
Dzia³ka nr 201/6:
MR  teren wolno stoj¹cej zabudowy zagrodowej,
obejmuj¹cej budynek mieszkalny i budynki gospodarcze, przestrzeñ komunikacyjn¹ i ogród przydomowy,
 powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 30%
powierzchni dzia³ki,
 obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia (w
tym ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób
zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu:
a) wysokoæ zabudowy  mierzona od poziomu terenu do kalenicy nie mo¿e przekroczyæ 8,5 m 
1,5 kondygnacji,
b) poziom posadzki parteru  maks. 0,8 m nad poziomem terenu,
c) dach dwuspadowy o nachyleniu po³aci  min.
20°, maks. 50°,
d) bry³a budynku oparta na rzucie prostok¹ta (1:1,5
do 1:2,5),
e) nale¿y zastosowaæ materia³y budowlane zgodnie z tradycj¹ regionu t.j. ceg³ê, kamieñ naturalny, tynk, drewno i dachówkê ceramiczn¹. Wyklucza siê stosowanie sydingu.
 dopuszcza siê realizacjê us³ug nieuci¹¿liwych na powierzchni nie przekraczaj¹cej 40% powierzchni ca³kowitej budynku,
 nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) 30,0 m od lasu,
b) 20,0 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi wojewódzkiej (zbiorczej) KZ,
c) 10,0 m od oczka wodnego.
KZ  droga wojewódzka (zbiorcza)  teren przeznaczony na poszerzenie drogi wojewódzkiej do szerokoci 20,0 m.
R  teren rolny.
LS  teren leny.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) dojazd do terenu dzia³ki nr 169 (czêæ) drog¹ lokaln¹ KL,
b) dojazd do terenu dzia³ki nr 201/6 drog¹ wojewódzk¹ (zbiorcz¹) KZ, na warunkach okrelonych przez
zarz¹dcê drogi nr 228,
c) miejsca parkingowe nale¿y zapewniæ w granicach
dzia³ki. Dla ewentualnej funkcji us³ugowej nale¿y
zapewniæ miejsca parkingowe w iloci wyliczonej
wg wskanika 1mp/50 m2 powierzchni u¿ytkowej
lokalu us³ugowego.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
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a) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu komunalnego
na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  docelowo
do sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej realizacji  rozwi¹zania lokalne,
c) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej
sieci NN na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci,
d) odprowadzanie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych nale¿y odprowadziæ do gruntu
w granicach dzia³ki, z terenu parkingu wody opadowe nale¿y oczyciæ z zanieczyszczeñ ropopochodnych przed odprowadzeniem do gruntu,
e) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji gazu butlowego lub z sieci gazu przewodowego prowadzonej w liniach rozgraniczaj¹cych dróg,
f) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualnie, z zastosowaniem paliw ekologicznych,
g) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wed³ug
grup asortymentowych  na wysypisko mieci, za
porednictwem specjalistycznych jednostek.
1.4. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZIELENI:
a) minimum 20% terenu nale¿y zagospodarowaæ zieleni¹; drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej
odleg³oci od granic, aby nie zacienia³y s¹siednich
dzia³ek.
1.5. POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH:
a) obszar po³o¿ony jest w granicach Kaszubskiego
Parku Krajobrazowego. Obowi¹zuj¹ tu zakazy
i ograniczenia okrelone w Rozp. Woj. Gd. nr 5/94
11/98 i 12/98 (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr27/94 poz. 139
i 59/98, poz. 294),
b) obszar po³o¿ony jest w zewnêtrznym terenie ochrony poredniej ujêcia wody powierzchniowej,,Straszyn z rzeki Raduni. Obowi¹zuj¹ tu zakazy i nakazy okrelone w Decyzji nr 0-V-7726/1/93 z dnia
06.08.1993 r. Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku.
§4
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w § 1, wykonany na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali 1: 1000, na którym oznaczono:
a) granicê opracowania planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) przeznaczenie terenów.
§5
Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chmielno zatwierdzone
uchwa³¹ Nr XX/99/92 Rady Gminy w Chmielnie z dnia
15 kwietnia 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 11/92 poz. 62 z
pón. zm.), w odniesieniu do terenów objêtych niniejszymi planami.
§6
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§7
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:

Poz. 2362, 2363

 6248 

1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
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 odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Chmielnie,
4) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 7 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Cierocki

2363
UCHWA£A Nr VI/61/2003
Rady Gminy w Chmielnie
z dnia 30 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 147/3 oraz czêci
dzia³ki nr 148/8, obrêb Zawory, gmina Chmielno.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.
zm.) oraz art. 7, art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Nr 15
z 1999 r. 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 154, poz. 1804) Rada Gminy w Chmielnie uchwala, co
nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o powierzchni 0,20 ha obejmuj¹cego dzia³kê nr147/3 oraz czêæ dzia³ki nr 148/8, po³o¿onego we wsi Zawory w gminie Chmielno, w którym teren
przeznacza siê na:
 siedlisko rolnicze,
 drogi.
§2
Ustala siê nastêpuj¹ce definicje pojêæ u¿ytych w niniejszej uchwale:
Ustalenia planu  s¹ to ustalenia zawarte w treci niniejszej uchwa³y i na rysunku.
Rysunek planu  jest to za³¹cznik graficzny do niniejszej uchwa³y, zawieraj¹cy ustalenia stanowi¹ce integraln¹ czêæ ustaleñ planu.
Us³ugi nieuci¹¿liwe  jest to dzia³alnoæ us³ugowa nie
powoduj¹ca ha³asu, drgañ i zanieczyszczeñ powietrza
przekraczaj¹cych obowi¹zuj¹ce normy dla terenów miesz-

 6249 

Poz. 2363

kaniowych i nie wymagaj¹ca obs³ugi transportem ciê¿kim.
Nieprzekraczalna linia zabudowy  jest to linia, której
nie mo¿e przekroczyæ lico budynku (tak¿e dotyczy balkonów, wykuszy, tarasów) w kierunku terenu (lasu, drogi,
linii energetycznej, gazoci¹gu itp.) od którego ta linia zosta³a wyznaczona.
Poziom terenu  rozumie siê przez to rzêdn¹ projektowanego lub urz¹dzonego terenu przed wejciem g³ównym do budynku, b¹d jego samodzielnej czêci (klatki
schodowej), niebêd¹cym wy³¹cznie wejciem do pomieszczeñ gospodarczych lub technicznych.
Droga wewnêtrzna, ci¹g pieszo  jezdny, ci¹g pieszy 
droga nie zaliczana do kategorii dróg publicznych. Jej
urz¹dzenie, oznaczenie i utrzymanie nale¿y do obowi¹zków w³aciciela terenu.
§3
1.1.USTALA SIÊ NASTÊPUJ¥CE PRZEZNACZENIE TERENU ORAZ ZASADY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WYDZIELONYCH LINIAMI ROZGRANICZAJ¥CYMI:
MR  teren wolno stoj¹cej zabudowy zagrodowej,
obejmuj¹cej budynek mieszkalny i budynki gospodarcze, przestrzeñ komunikacyjn¹ i ogród przydomowy,
 powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 30%
powierzchni dzia³ki,
 obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia
(budynek mieszkalny i budynki gospodarcze, ogrodzenie) nale¿y zaprojektowaæ w sposób zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu:
a) wysokoæ zabudowy  mierzona od poziomu terenu do kalenicy nie mo¿e przekroczyæ 8,5 m 
1,5 kondygnacji,
b) poziom posadzki parteru  maks. 0,8 m nad poziomem terenu,
c) dach dwuspadowy o nachyleniu po³aci  min.
20°, maks. 50°,
d) bry³a budynku oparta na rzucie prostok¹ta (1:1,5
do 1:2,5),
e) nale¿y zastosowaæ materia³y budowlane zgodnie z tradycj¹ regionu t.j. ceg³ê, kamieñ naturalny, tynk, drewno i dachówkê ceramiczn¹. Wyklucza siê stosowanie sydingu.
 nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi lokalnej KL,
b) 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi wewnêtrznej KW,
c) 50,0 m od istniej¹cej zabudowy.
KL  droga lokalna  teren przeznaczony na poszerzenie drogi lokalnej do szerokoci normatywnej 12,0 m.
KW  droga wewnêtrzna o szerokoci 6,0 m.
1.2.ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) dojazd do terenu dzia³ki drogami KL i KW,
b) miejsca parkingowe nale¿y zapewniæ w granicach
dzia³ki.
1.3.ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w wodê  z wodoci¹gu komunalnego
na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci,
b) odprowadzenie cieków sanitarnych  do sieci kanalizacji sanitarnej,
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c) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹  z istniej¹cej
sieci NN na warunkach wyznaczonych przez zarz¹dcê sieci,
d) odprowadzanie wód opadowych  z dachów obiektów budowlanych nale¿y odprowadziæ do gruntu
w granicach dzia³ki, z terenu parkingu i drogi o nawierzchni nieprzepuszczalnej wody opadowe nale¿y oczyciæ z zanieczyszczeñ ropopochodnych
przed odprowadzeniem do gruntu,
e) zaopatrzenie w gaz  za porednictwem dystrybucji gazu butlowego lub z sieci gazu przewodowego prowadzonej w liniach rozgraniczaj¹cych dróg,
f) zaopatrzenie w ciep³o  indywidualnie, z zastosowaniem paliw ekologicznych,
g) usuwanie odpadów sta³ych  po segregacji wed³ug
grup asortymentowych  na wysypisko mieci, za
porednictwem specjalistycznych jednostek.
1.4.ZASADY KSZTA£TOWANIA ZIELENI:
a) minimum 20% terenu nale¿y zagospodarowaæ zieleni¹; drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej
odleg³oci od granic, aby nie zacienia³y s¹siednich
dzia³ek.
1.5.POSTANOWIENIA WYNIKAJ¥CE Z PRZEPISÓW
SZCZEGÓLNYCH:
a) obszar po³o¿ony jest w granicach Kaszubskiego
Parku Krajobrazowego i zespo³u przyrodniczo  krajobrazowego Obni¿enie Chmieleñskie. Obowi¹zuj¹ tu zakazy i ograniczenia okrelone w Rozp. Woj.
Gd. Nr 5/94, 11/98 i 12/98 (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr27/
94 poz. 139, Nr59/98, poz. 294 i poz. 295),
b) obszar po³o¿ony jest w zewnêtrznym terenie ochrony poredniej ujêcia wody powierzchniowej,,Straszyn z rzeki Raduni. Obowi¹zuj¹ tu zakazy i nakazy okrelone w Decyzji nr 0-V-7726/1/93 z dnia
06.08.1993 r. Wydzia³u Ochrony rodowiska Urzêdu Wojewódzkiego w Gdañsku,
c) obszar po³o¿ony jest w granicach GZWP  111 
Subniecki Gdañskiej. Dokumentacja geologiczna
zbiornika zosta³a zatwierdzona decyzj¹ Ministra
rodowiska Nr KDH/BJ/489-6057/99 z dnia
24.06.99 r. zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo Ochrony rodowiska, obszar
ochronny GZWP  111 podlega ochronie, jak równie¿ na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 18
lipca 2001 r.  Prawo Wodne, wchodz¹cej w ¿ycie
z dniem 1 stycznia 2002 r.
§4
Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu okrelonego w § 1, wykonany na mapie sytuacyjno  wysokociowej w skali 1: 500, na którym oznaczono:
a) granicê opracowania planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) przeznaczenie terenów.
§5
Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chmielno zatwierdzone
uchwa³¹ Nr XX/99/92 Rady Gminy w Chmielnie z dnia
15 kwietnia 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 11/92 poz. 62
z pón. zm.), w odniesieniu do terenu objêtego niniejszym
planem.
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§6
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³aty z tytu³u wzrostu wartoci terenu przeznaczonego
pod zabudowê na 30%.
§7
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu jej
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 odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Chmielnie,
4) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 7 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Cierocki

2364
UCHWA£A Nr VII/38/03
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 23 lipca 2003 r.
w sprawie okrelenia zasad wydzier¿awiania, najmu lub
oddania w u¿yczenie lokali u¿ytkowych na terenie Gminy Miejskiej Skórcz.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 1 oraz
art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) Rada Miejska uchwala, co
nastêpuje:
§1
1. Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta Skórcza do przekazywania lokali u¿ytkowych gminy w dzier¿awê, najem
lub u¿yczenie na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata, jednak nie
d³u¿ej ni¿ 10 lat, z zastrze¿eniem ust. 2 i 3.
2. Umowy na czas nieokrelony zawarte przed dniem
podjêcia uchwa³y mo¿na pozostawiæ zawarte na ten
czas.
3. Umowy najmu i u¿yczenia zawarte na czas okrelony,
w których min¹³ trzy letni okres lub mija w trakcie roku
2003 mog¹ byæ przed³u¿one do koñca roku 2003.
§2
1. Dzier¿awców i najemców wy³ania siê w drodze przetargu, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Postanowienia ust. 1 nie musz¹ mieæ zastosowania do
lokali przekazywanych:

1) na potrzeby instytucji publicznych potrzebnych na
terenie gminy jak: gabinety lekarskie i dentystyczne, banki, placówki pocztowe i telekomunikacyjne
itp.,
2) na potrzeby gminnych jednostek organizacyjnych.
3. U¿ytkowników w drodze umów u¿yczenia Burmistrz
Miasta wy³ania bior¹c pod uwagê cel dzia³alnoci i jego znaczenie dla mieszkañców gminy.
§3
Burmistrz Miasta okrela sk³ad osobowy komisji, która przeprowadza przetarg zgodnie z obowi¹zuj¹cymi zasadami ustalonymi w rozdziale IV ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz. U.
z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z pón. zm.).
§4
W przypadku nie wy³onienia strony umowy w drugim
przetargu, nie ma obowi¹zku organizowania dalszych
przetargów a cenê ustala siê w drodze rokowañ.
§5
Przy zawieraniu umów na okres d³u¿szy ni¿ jeden rok,
cena ustalona w drodze przetargu lub w drodze rokowañ
ulega corocznie podwy¿szeniu o og³oszony wskanik
wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych za rok
poprzedni. Zmianê wprowadza siê na okres 12 miesiêcy
licz¹c od miesi¹ca nastêpuj¹cego po otrzymaniu komunikatu Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego dot.
redniorocznego wskanika wzrostu cen towarów i us³ug
konsumpcyjnych w roku poprzednim.
§6
1. Zwrot przedmiotu umowy po jej wyganiêciu, potwierdzony protoko³em zdawczo  odbiorczym, skutkuje
zobowi¹zaniem do rozliczenia nak³adów dokonanych
w okresie trwania umowy, na które wczeniej Burmistrz
wyrazi³ pisemn¹ zgodê. Rozliczenie nastêpuje poprzez
zap³atê sumy odpowiadaj¹cej wartoci nak³adów w
chwili zwrotu, z zastrze¿eniem ust. 2 i 3.
2. Nak³ady poczynione bez pisemnej zgody Burmistrza
nie podlegaj¹ rozliczeniu i winny byæ od³¹czone od
przedmiotu umowy, o ile bêdzie to mo¿liwe, a przedmiot umowy przywrócony do stanu poprzedniego.
3. Nak³ady obci¹¿aj¹ce gminê, a dokonane przez najemcê, u¿ytkownika lub dzier¿awcê winny byæ rozliczone
niezw³ocznie po ich dokonaniu i komisyjnym odbiorze
z udzia³em stron umowy w terminie 3 miesiêcy od daty
przed³o¿enia prawid³owo sporz¹dzonego rozliczenia.
4. Burmistrz ma obowi¹zek zastrzec w zawieranych umowach mo¿liwoæ rozwi¹zania umowy bez zachowania
terminu wypowiedzenia w przypadkach:
1) gdy nieruchomoæ wykorzystywana jest w sposób
niezgodny z przeznaczeniem okrelonym w umowie,
2) przeznaczenia nieruchomoci lub jej czêci do korzystania osobom trzecim bez zgody Burmistrza.
§7
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej uchwale
maj¹ zastosowanie obowi¹zuj¹ce w tej mierze przepisy
prawne.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
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og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
T. W³odarczyk

2365
UCHWA£A Nr VII/76/2003
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 27 sierpnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu czêci dzia³ki nr 391/102
we wsi Podjazy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz
z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 26, art. 18 ust. 3, art. 911, art. 28 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804 oraz
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130,
poz. 1112) w zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) Rada Gminy Sulêczyno
uchwala, co nastêpuje:
§1
Do ustaleñ miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulêczyno zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Gminy w Sulêczynie Nr XIII/77/91 z dnia
30 wrzenia 1991 r. wprowadza siê zmiany sposobu u¿ytkowania i zasad zagospodarowania terenu na czêci dzia³ki nr 391/102 o powierzchni ok. 2,10 ha.
§2
1. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:
1000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne rysunku planu s¹
obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
 granice opracowania planu;
 linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie
u¿ytkowania;
 linie podzia³u wewnêtrznego;
 linie zabudowy nieprzekraczalne;
 symbole literowe UTL, KD, KD1 i KX oznaczaj¹ce odpowiednio tereny zabudowy letniskowej, teren drogi dojazdowej, poszerzenie istniej¹cej drogi i ci¹g
pieszy;
§3
Ustalenia planu dla terenu objêtego planem s¹ nastêpuj¹ce:
1. Zasady obs³ugi komunikacyjnej:
 dojazd z istniej¹cej drogi gminnej poszerzonej do
10,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych i projektowan¹
drog¹ dojazdow¹ o szerokoci 8,0 m;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
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2. Zasady podzia³u:
 podzia³ na dzia³ki indywidualne;
 powierzchnia dzia³ki nie mniejsza ni¿ 1000 m2;
 iloæ dzia³ek nie wiêksza ni¿ 11;
 szerokoæ frontu dzia³ki nie mniejsza ni¿ 20,0 m.
3. Zasady zagospodarowania:
 nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m od linii regulacyjnej dróg;
 powierzchnia zabudowana i utwardzona nie mo¿e
przekraczaæ 20% powierzchni dzia³ki;
 powierzchnia biologicznie czynna nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ 20% powierzchni dzia³ki;
 parkowanie w obrêbie granic w³asnych dzia³ki.
4. Zasady kszta³towania zabudowy:
 budynki letniskowe parterowe z mo¿liwoci¹ u¿ytkowego wykorzystania poddasza;
 dach dwu- lub wielospadowy o nachylenie po³aci
od 300 do 500;
 wysokoæ od poziomu posadzki parteru do kalenicy
nie mo¿e przekraczaæ 8,5 m;
 poziom posadowienia parteru nie mo¿e przekraczaæ
30 cm od najwy¿szej rzêdnej w obrysie budynku;
 architektura bry³ budynków dostosowana do otoczenia z nawi¹zaniem do form w³aciwych dla lokalnej tradycji budowlanej.
5. Zasady obs³ugi technicznej:
 woda z wodoci¹gu wiejskiego na warunkach okrelonych przez gestora sieci;
 odprowadzenie cieków docelowo do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej budowy dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych okresowo opró¿nianych
przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo; wywóz na
punkt zlewny oczyszczalni cieków w Sulêczynie; po
wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej zbiorniki
nale¿y zlikwidowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, a wszystkie obiekty pod³¹czyæ do uk³adu
kanalizacji wiejskiej;
 odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo
w granicach w³asnych dzia³ki;
 zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej sieci NN i SN przy³¹czem kablowym na warunkach
okrelonych przez gestora sieci;
 gromadzenie odpadów sta³ych po segregacji wed³ug grup asortymentowych w szczelnych pojemnikach, wywóz przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne;
 ogrzewanie indywidualne z u¿yciem powszechnie
dostêpnych noników energii z wykluczeniem wêgla kamiennego i koksu.
6. Warunki szczególne:
 teren opracowania le¿y w granicach Gowidliñskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i obowi¹zuj¹
na nim zakazy oraz ograniczenia okrelone w Rozporz¹dzeniu Nr 5/94 i 11/98 Wojewody Gdañskiego;
 zachowaæ pas terenu wolny od zabudowy o szer.
10,0 m pod lini¹ elektroenergetyczn¹.
§4
Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania
op³at z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci na 30%.
§5
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do:
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1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego;
2) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14 dni
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Sulêczynie;
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych zmianê w planie i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych potrzebnych im wyrysów i odpisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
We fragmencie objêtym granicami zmian traci moc
miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulêczyno zatwierdzony uchwa³¹ Nr XIII/77/91
z dnia 30 wrzenia 1991 r. Rady Gminy Sulêczyno.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 5 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Gawin

2366
UCHWA£A Nr X/47/03
Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 27 sierpnia 2003 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie pierwszeñstwa w nabywaniu lokali, zwolnienia z obowi¹zku zbycia w drodze przetargu, udzielania bonifikat oraz stawki procentowej op³aty adiecenckiej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 68 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543, z 2001 r. Nr 129,
poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130
poz. 111, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240,
poz. 2058) Rada Miejska w Czarnem uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale nr XXXV/184/98 Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie pierwszeñstwa w nabywaniu lokali, zwolnienia z obowi¹zku zbycia w drodze przetargu, udzielania bonifikat oraz stawki procentowej op³aty
adiecenckiej zmienionej uchwa³ami Nr XI/53/99 Rady Miejskiej wz dnia 30 czerwca 1999 r., Nr XXXVI/183/02 Rady
Miejskiej z dnia 26 lutego 2002 r. oraz Nr III/18/02 Rady
Miejskiej w Czarnem z dnia 13 grudnia 2002 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. w § 3 w ust. 1 dodaje siê pkt 7 w brzmieniu:
7) spó³dzielniom mieszkaniowym w zwi¹zku z ustanowieniem na rzecz cz³onków spó³dzielni odrêbnej w³asnoci lokali lub przeniesieniem na cz³onków spó³dzielni w³asnoci lokali lub domów jednorodzinnych w wysokoci 50% ceny .

Poz. 2365, 2366, 2367, 2368
§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie, po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Czarnem
T. Szkudlarek

2367
UCHWA£A Nr VIII/45/2003
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia 29 sierpnia 2003 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XXX/140/2002 Rady Miejskiej
w Skórczu z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie ustalenia
zasad polityki czynszowej.
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 4 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 z pón. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XXX/140/2002 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie ustalenia zasad
polityki czynszowej (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 30,
poz. 729) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. § 6 otrzymuje brzmienie:
Stawki miesiêcznego czynszu za 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej lokalu ustala Burmistrz Miasta Skórcza w
formie zarz¹dzenia.
2. W § 13 wyraz Zarz¹dowi zastêpuje siê wyrazem
Burmistrzowi.
3. Pkt 1 lit. a za³¹cznika do uchwa³y otrzymuje brzmienie:
a) za instalacjê centralnego ogrzewania 18%.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Skórcz.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
T. W³odarczyk

2368
UCHWA£A Nr VII/95/03
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 29 sierpnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Pszczó³ki
na lata 2003  2007.
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Poz. 2368, 2369

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214
poz. 1806) oraz art. 21 ust. 1 i 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, z 2002 r. Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 168
poz. 1383, z 2003 r. Dz. U. Nr 113 poz. 1069)  Rada Gminy Pszczó³ki uchwala, co nastêpuje:
§1
Rada Gminy w Pszczó³kach uchwala Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Pszczó³ki na lata 2003  2007 w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Pszczó³ki.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Duszyca
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr VII/95/03
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 29 sierpnia 2003 r.
WIELOLETNI PROGRAM
GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM
GMINY PSZCZÓ£KI
NA LATA 2003  2007
§1
Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym
Zasobem Gminy Pszczó³ki na lata 2003  2007 zwanym
w dalszej treci Programem ma za zadanie stworzyæ
podstawowe zasady gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Pszczó³ki oraz ustaliæ strategiê dzia³ania
w³adz samorz¹dowych w zakresie szeroko pojêtej polityki mieszkaniowej, która tworzy warunki dla zaspakajania
potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorz¹dowej.
§2
Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym
Zasobem Gminy Pszczó³ki na lata 2003  2007 opracowany jest na piêæ wy¿ej wymienionych lat i obejmuje
poni¿ej wymienione elementy, a mianowicie:
1) projektowana na lata 2003  2007 wielkoæ zasobów
mieszkaniowych i ich stan techniczny przedstawia
siê nastêpuj¹co:
a) aktualna liczba lokali mieszkalnych nale¿¹cych do zasobu Gminy Pszczó³ki wynosi 40 lokali mieszkalnych,
przy czym sporód nich:
22 lokali mieszkalnych po³o¿onych jest w budynkach
w miejscowoci Pszczó³ki, a 18 lokali mieszkalnych
po³o¿onych jest w budynkach usytuowanych na terenie gminy,
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b) stan techniczny lokali mieszkalnych:
lokale mieszkalne posiadaj¹ stan techniczny dobry
i wymagaj¹ przeprowadzania remontów bie¿¹cych,
c) plan remontów i modernizacji ³¹cz¹cy siê ze stanem
technicznym budynków i lokali mieszkalnych jest
nastêpuj¹cy:
2003  2007  stopniowa realizacja w ka¿dym roku 
zale¿na od posiadanych rodków finansowych 
naprawa pokryæ dachowych, naprawa rynien i rur
spustowych, naprawa instalacji elektrycznej, odnowa elewacji budynków.
2) sprzeda¿ lokali mieszkalnych w latach 2003  2007 
planowana wysprzeda¿ wszystkich lokali mieszkalnych,
3) planowane wydzielenie lokali socjalnych w latach 2003
 2007; z posiadanego aktualnego zasobu mieszkaniowego planuje siê wydzieliæ lokale socjalne (w przypadku opró¿nienia w/w lokali przez dotychczasowych najemców),
4) ród³em finansowania gospodarki mieszkaniowej w
kolejnych latach Wieloletniego Programu bêd¹ rodki
pieniê¿ne przewidziane w bud¿etach gminy Pszczó³ki
uchwalonych na lata 2003  2007,
5) wysokoæ wydatków w kolejnych latach z podzia³em
na koszty bie¿¹cej eksploatacji, koszty remontów oraz
koszty zarz¹du planowane s¹ w sposób nastêpuj¹cy:
Rok 2003
Koszty bie¿¹cej eksploatacji  82.000,00 z³
Koszty remontów  8.000,00 z³
Koszty zarz¹du  4.500,00 z³
Planowane wydatki remontowe:
Rok 2004  20.000,00 z³, Rok 2005  17.000,00 z³, Rok
2006  15.000,00 z³, Rok 2007  10.000,00 z³.

2369
UCHWA£A Nr VII/96/03
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 29 sierpnia 2003 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych
w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy Pszczó³ki.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214
poz. 1806) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 oraz 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, z 2002 r. Dz. U. Nr 113 poz. 984,
Dz. U. Nr 168 poz. 1383, z 2003 r. Dz. U. Nr 113 poz. 1069)
 Rada Gminy Pszczó³ki uchwala, co nastêpuje:
§1
Powo³ane w treci artyku³y ustawy bez bli¿szego okrelenia oznaczaj¹ ustawê z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 773 ze
zm.).
§2
1. Uchwa³a ma zastosowanie do mieszkaniowego zasobu gminy, o którym mowa w art. 20 ust. 1 oraz lokali
uzyskanych w trybie przewidzianym w art. 4 ust. 3 ustawy.
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2. Gmina Pszczó³ki wynajmuje na warunkach okrelonych
w niniejszej uchwale lokale osobom prowadz¹cym gospodarstwa domowe o niskich dochodach, a tak¿e na
zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie.
3. Gmina mo¿e wyodrêbniæ poszczególne lokale w celu
ich zbycia na zasadach okrelonych odrêbnymi przepisami, kieruj¹c siê wzglêdami racjonalnej gospodarki
zasobami mieszkaniowymi.

b) które opuci³y dom dziecka w zwi¹zku z uzyskaniem
pe³noletnoci i pochodz¹ z terenu Gminy Pszczó³ki,
c) które utraci³y tytu³ prawny do zajmowanego lokalu
mieszkalnego i naby³y prawo do lokalu socjalnego
na podstawie wyroku s¹dowego.
3. Ust. 2 pkt c nie stosuje siê do wypadków, w których
powodem wydania wyroku nakazuj¹cego opró¿nienie
lokalu jest znêcanie siê nad rodzin¹.

§3

§7

1. Lokale mieszkalne mog¹ byæ wynajmowane na czas
nieoznaczony osobom:
a) zamieszkuj¹cym w lokalach nie nadaj¹cych siê na
sta³y pobyt ludzi lub w lokalach, w których na jedn¹
uprawnion¹ osobê przypada mniej ni¿ 5 m2 powierzchni pokoi,
b) których redni miesiêczny dochód na jednego cz³onka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych dzieñ zawarcia umowy najmu nie przekracza:
 100% najni¿szej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym,
 150% najni¿szej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym.
2. Warunki wymienione w ust. 1 musz¹ byæ spe³nione
³¹cznie.

Ustala siê nastêpuj¹ce warunki zamiany lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy:
1) zamiana na inny wolny lokal mo¿e nast¹piæ:
a) z osob¹ bêd¹c¹ najemc¹ lokalu, gdzie wystêpuje
zagêszczenie poni¿ej 5 m2 powierzchni pokoi na
jedn¹ osobê,
b) w przypadkach uzasadnionych wzglêdami zdrowotnymi najemcy lub cz³onka gospodarstwa domowego, udokumentowanymi przez w³aciw¹
komisjê lekarsk¹,
c) przy jednoczesnym wywi¹zywaniu siê z obowi¹zku regularnego uiszczania czynszu i op³at za dotychczas zajmowany lokal,
d) utrzymaniu we w³aciwym stanie sanitarnym
i technicznym dotychczas zajmowanego lokalu,
e) gdy wnioskodawca posiada sta³e ród³o dochodów wystarczaj¹cych na op³acenie wydatków
mieszkaniowych.

§4
1. Lokale socjalne mog¹ byæ wynajmowane osobom:
a) zamieszkuj¹cym w lokalach nie nadaj¹cych siê na
sta³y pobyt ludzi lub w lokalach, w których na jedn¹
uprawnion¹ osobê przypada mniej ni¿ 5 m2 powierzchni pokoi,
b) których redni miesiêczny dochód na jednego cz³onka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych dzieñ zawarcia umowy najmu nie przekracza:
 50% najni¿szej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym,
 75% najni¿szej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym.
2. Warunki wymienione w ust. 1 musz¹ byæ spe³nione
³¹cznie.
§5
Do dochodu, o którym mowa w § 3 i § 4 zalicza siê
dochód przeliczony na cz³onka gospodarstwa domowego wed³ug przepisów o dodatkach mieszkaniowych.
§6
1. Pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony i najmu lokalu socjalnego przys³uguje osobom:
a) uprawnionym do lokalu zamiennego na podstawie
przepisów ustawy,
b) które uzyska³y w trybie odrêbnych przepisów pozwolenie na nadbudowê, rozbudowê lub przebudowê pomieszczeñ mieszkalnych na cele mieszkalne
w obiektach stanowi¹cych mieszkaniowy zasób
gminy.
2. Poza kolejnoci¹ zawarcie umowy najmu przys³uguje
osobom:
a) które utraci³y mieszkanie w skutek klêski ¿ywio³owej, katastrofy, po¿aru lub innych zdarzeñ losowych,

§8
Ustala siê nastêpuj¹ce zasady postêpowania w stosunku do osób, które pozosta³y w lokalu opuszczonym przez
najemcê lub w lokalu, w którego najem nie wst¹pi³y po
mierci najemcy zgodnie z art. 691 Kodeksu Cywilnego:
1) umowa mo¿e byæ zawarta z osob¹:
a) która mieszka³a na sta³e z najemc¹ do chwili jej
mierci lub opuszczenia lokalu,
b) by³a zameldowana na pobyt sta³y.
2) w uzasadnionych przypadkach mo¿e nast¹piæ zmiana najemcy (wiek, stan zdrowia uniemo¿liwiaj¹cy podejmowanie samodzielnych decyzji itp.) na sta³e
zamieszkuj¹c¹ z nim osobê blisk¹ wskazan¹ przez
najemcê.
§9
Ustala siê nastêpuj¹cy tryb rozpatrywania i za³atwiania wniosków o najem lokali:
1) sk³adane wnioski zostaj¹ wstêpnie rozpatrywane
przez pracownika urzêdu ds. gospodarki komunalnej,
2) pracownik ds. gospodarki komunalnej opracowuje
wykaz osób spe³niaj¹cych kryteria do wynajmu
mieszkania z zasobów komunalnych,
3) weryfikacjê wniosków przed podpisaniem umowy
najmu przeprowadza komisja powo³ana przez Wójta Gminy przy wspó³udziale pracownika ds. gospodarki komunalnej wg kryteriów zawartych w tej
uchwale,
4) wykazy, o których mowa wy¿ej zatwierdza Wójt Gminy,
5) zatwierdzony wykaz osób podaje siê do publicznej
wiadomoci na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy
Pszczó³ki.
§ 10
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Pszczó³ki.
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Poz. 2369, 2370, 2371
§ 11

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Duszyca

2370
UCHWA£A Nr IX/64/2003
Rady powiatu Chojnickiego
z dnia 19 wrzenia 2003 r.

Dziennik Urzêdowy
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2. Wydzier¿awianie lub wynajmowanie nieruchomoci
powiatowych mo¿e nast¹piæ:
a) w drodze przetargu, na cele zwi¹zane z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, zarobkow¹;
b) w drodze bezprzetargowej, na cele nie zwi¹zane
z dzia³alnoci¹ zarobkow¹ i cele publiczne oraz w
celu przed³u¿enia umów ju¿ zawartych.
3. W przypadku wynajmowania pomieszczeñ w budynkach Starostwa Powiatowego w Chojnicach po³o¿onych przy ul. 31 Stycznia 56 i przy ul. Cz³uchowskiej 38,
nie stosuje siê przepisu ust. 2 ppkt a.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.

w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XVI/122/2000 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 19 czerwca 2000 r. w sprawie
zasad sprzeda¿y lokali mieszkalnych, obci¹¿ania nieruchomoci stanowi¹cych w³asnoæ Powiatu Chojnickiego oraz ich wydzier¿awiania i wynajmowania.
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2002 r.
Nr 142 poz. 1592 ze zm.) art. 13, 34, 37 ust. 3, 68, 70 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz. U. Nr 115, poz. 741 ze zm.) Rada Powiatu
uchwala, co nastêpuje:
§1
W Uchwale Nr XVI/122/2000 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 19 czerwca 2000 r. w sprawie zasad sprzeda¿y lokali mieszkalnych, obci¹¿ania nieruchomoci stanowi¹cych w³asnoæ Powiatu Chojnickiego oraz ich wydzier¿awiania i wynajmowania wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
I.po § 4 dodaje siê § 41 w brzmieniu:
Upowa¿nia siê Zarz¹d Powiatu do u¿yczania nieruchomoci stanowi¹cych mienie Powiatu Chojnickiego na okres do 15 lat.
II. § 5 uchwa³y otrzymuje brzmienie:
1. Upowa¿nia siê Zarz¹d Powiatu Chojnickiego do wydzier¿awiania lub wynajmowania nieruchomoci
stanowi¹cych w³asnoæ Powiatu Chojnickiego na
okres d³u¿szy ni¿ trzy lata.

§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia.
Przewodnicz¹ca Rady
R. Szymañska

2371
UCHWA£A Nr XII/93/2003
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 25 wrzenia 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y nr IX/63/2003 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej.
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 4 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 ze zm.), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2000 r. Nr
142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Ustce uchwala, co
nastêpuje
§1
Za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y Nr XI/63/2003 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie ustalenia
zasad polityki czynszowej otrzymuje brzmienie:  Podzia³
miasta na strefy zamieszkania. Wyznacza siê 3 strefy zamieszkania:

1. strefa nr I obejmuje:

L.p.
1.

Nazwa ulicy
Westerplatte

Numer porz¹dkowy budynku
15

2. strefa nr II obejmuje:

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwa ulicy
Beniowskiego
Dar³owska
P. Findera
Jana z Kolna
Kiliñskiego
Kopernika

7.

Kosynierów

8.
9.

Kociuszki
Ma³a

Numer porz¹dkowy budynku
2, 3, 4, 6, 8, 10b, 10c, 11, 12, 13a, 14, 16,
3a,
1, 3, 4, 5,
1a,
1, 2, 4, 6, 8, 10, 12-12a,
1, 2
1, 2-2a, 3, 4, 5-5a, 7, 9, 10, 10A, 10C, 11, 12, 12a, 13-13a, 14, 15, 17, 18, 20, 22,
22a, 22b,
5,
1, 3, 3a, 4
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4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 14a, 15, 18, 20a, 23, 30, 36, 39, 42, 43, 46, 52, 53, 53a, 54,
55, 56, 57-57a, 58, 60a, 62, 63, 63a, 65, 67, 68, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 78a, 80, 81,
87,
1, 3, 5, 5a, 6, 10,
11. Mickiewicza
1, 1a, 3,
12. Pi³sudskiego
4a, 6-6a, 7,
13. Pl. Wolnoci
1, 2, 3, 4, 4a, 5, 7-7a, 8, 15, 17, 17a, 19-19a, 19b, 21, 23, 25, 29-29a, 31-31a, 3514. S³owiañska
35a, 37, 37a,
15. Sprzymierzeñców 1, 2, 3, 5-5a, 6, 7a, 8, 8a, 9, 10, 14, 15, 16, 21, 23, 25, 27, 29, 45, 47,
2, 4-4a, 5,
16. Wyszyñskiego
1, 2, 3, 5
17. Zaruskiego
4, 6-6a, 11, 11a,
18. ¯eromskiego
10.

Marynarki
Polskiej

3. strefa nr III obejmuje:

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Nazwa ulicy
Dar³owska
XX-Lecia PRL
M.Fornalskiej
Grunwaldzka
Jana z Kolna
11-go Listopada
Kopernika
Krótka
PL.D¹browskiego -Grunwaldzka
PL.Wolnoci
Polna
Rybacka
H.Sawickiej
S³owiañska
Sprzymierzeñców
Walki M³odych

Numer porz¹dkowy budynku
5, 7, 8, 10, 49, 57,
3
8, 8a, 10, 12, 12a, 12b
6, 7, 9, 9a, 15, 21, 27-27a, 31
2
1, 2, 3
11,12, 13-15, 17
1, 1a, 2
2-3, 4-5-19
8
4, 6, 8
3, 5
1, 3, 5
10A
16a
2, 4, 5, 6, 8

§2

§3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Ustki.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Ustce
J. Olech
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