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Poz. 2431

2431
UCHWA£A Nr 58/VII/2003
Rady Gmin Przechlewo
z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku elektrowni wiatrowych S¹polno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U.
Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z pón. zm.) oraz na podstawie
art. 7 art. 8 ust. 1 i 2, art. 9,10, 11, 18 26, 28 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z pón. zm.)
Rada Gminy Przechlewo uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego parku elektrowni wiatrowych S¹polno,
zwany dalej planem, zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przechlewo, zatwierdzonego uchwa³¹ Rady Gminy w Przechlewie nr 122/
XIX/92 z dnia 24 kwietnia 1992 r. (Dz. Urz. Woj. S³upskiego Nr 12 z, poz. 78 z dnia 15 lipca 1992 r.), w obszarze
obejmuj¹cym grunty w obrêbie geodezyjnym S¹polno.
§2
Plan wyra¿ony jest w formie ustaleñ stanowi¹cych treæ
uchwa³y oraz w formie ustaleñ graficznych, na rysunku
planu, pod nazw¹: park elektrowni wiatrowych S¹polno
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
wykonanym na mapie sytuacyjno-wysokociowej w skali
1:5000, stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y.
§3
1. Ustalenia graficzne rysunku planu obowi¹zuj¹ w dok³adnoci mo¿liwej do odczytania w skali rysunku.
2. Tereny o ró¿nym przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania, rozgraniczone zosta³y liniami o gruboci
1,0 mm. Wi¹¿¹ce jest po³o¿enie osi linii; w przypadku
pokrywania siê linii z granic¹ ewidencyjn¹ nieruchomoci, miarodajny jest odpowiedni odcinek tej granicy.
3. Elektrownie zosta³y przedstawione na rysunku planu
symbolami, z oznaczeniem usytuowania wie¿ turbin.
Rozdzia³ 2
Ustalenia w zakresie przeznaczenia terenu,
zasad zagospodarowania i kszta³towania zabudowy
§4
Obszar objêty planem przeznacza siê na park elektrowni
wiatrowych, zwanych dalej elektrowniami, z zachowaniem funkcji lenej i rolnej terenów nie przeznaczonych
bezporednio na urz¹dzenia elektrowni i drogi.
§5
Na zagospodarowanie obszaru parku sk³adaæ siê bêd¹:
1) 11 elektrowni z terenami technicznymi o powierzchni
1500 m2 ka¿dy,
2) stacja przekanikowa o powierzchni terenu do 300 m 2,
3) wewnêtrzne drogi dojazdowe o szerokoci 4,5 do 5,0 m,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

4) tereny lasów (RL),
5) grunty rolne (RP),
6) droga dojazdowa publiczna (KD) o szerokoci 10 m,
7) elektroenergetyczne linie kablowe.
§6
1. W parku mog¹ byæ zastosowane elektrownie tylko jednego typu, o wysokoci wie¿y 85 m licz¹c od jej podstawy do osi wirnika.
2. Usytuowanie elektrowni dopuszczone jest wy³¹cznie
w granicach terenów u¿ytków rolnych, oznaczonych
na rysunku planu symbolem RP, z wy³¹czeniem stref
ochrony zabudowy mieszkaniowej.
3. Przedstawione na rysunku planu usytuowanie elektrowni mo¿e byæ skorygowane, szczególnie przy wyst¹pieniu trudnych warunków posadowienia, pod warunkiem
nie przekroczenia przeznaczonych na cele nierolnicze,
wymienionych w § 15 powierzchni gruntów rolnych
w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych.
4. W usytuowaniu elektrowni wzglêdem granic terenów
nie przeznaczonych na ten cel, powinna byæ zachowana odleg³oæ osi wie¿y co najmniej 50 m. Odleg³oæ ta
mo¿e byæ zmniejszona za zgod¹ w³aciciela nieruchomoci, której zmniejszenie odleg³oci dotyczy.
§7
1. Usytuowanie elektrowni nie mo¿e powodowaæ przekroczenia dopuszczalnych poziomów ha³asu ustalonych w obowi¹zuj¹cych przepisach dla zabudowy
mieszkaniowej po³o¿onej poza obszarem planu.
2. Uci¹¿liwoæ parku elektrowni wiatrowych nale¿y ograniczyæ do terenu, do którego w³acicie1 posiada tytu³
prawny.
§8
1. Dopuszcza siê wy³¹cznie elektrownie o rurowej konstrukcji wie¿y.
2. Elektrownie powinny byæ malowane w kolorze jasnoszarym i posiadaæ ³agodne owietlenie górnej czêci
wie¿y dla ochrony przelotów ptaków.
3. Zakazuje siê umieszczania reklam na elektrowniach,
poza nazw¹ lub logo producenta turbiny na gondoli.
§9
1. Sieæ wewnêtrznych dróg dojazdowych elektrowni pod³¹czona mo¿e byæ:
1) do drogi powiatowej nr 39454 Nowa Wie  S¹polno,
2) do drogi powiatowej nr 39451 Kie³pin  Konarzyny
za porednictwem drogi dojazdowej KD,
3) do przyleg³ych do obszaru parku dróg gospodarczych.
2. Oznaczone na rysunku planu rozmieszczenie wewnêtrznych dróg dojazdowych mo¿e zostaæ skorygowane pod
warunkiem nieprzekroczenia przeznaczonych na cele
nierolnicze, wymienionych w § 15 powierzchni gruntów rolnych w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych.
3. Na dojazdy do elektrowni mog¹ byæ tak¿e wykorzystywane drogi w granicach terenów lenych, pod warunkiem uzyskania zgody administratora lasów.
4. Dostêp do elektrowni oznaczonych na rysunku planu
numerami E5 i E6 uwarunkowany jest uzyskaniem zgody na korzystanie z dojazdu poza granicami planu, lub
w sposób okrelony w ust. 3.
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§ 17

5. Drogi dojazdowe, poza najbli¿szym otoczeniem elektrowni, powinny byæ bez ograniczeñ udostêpnione dla
ruchu publicznego, a szczególnie dla obs³ugi przyleg³ych u¿ytków rolnych i gruntów lenych.

Ustala siê stawkê, w wysokoci 30%, s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty, z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.

§ 10

§ 18

1. Grunty lene po³o¿one w granicach parku elektrowni
nie zmieniaj¹ swego przeznaczenia i u¿ytkowania.
2. Grunty rolne, niewykorzystane na potrzeby elektrowni, mog¹ byæ dzielone, z zapewnieniem dojazdu i stanowiæ przedmiot obrotu. Grunty te mog¹ byæ wykorzystywane tylko jako u¿ytki, bez prawa zabudowy.
§ 11

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w 14 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§ 19
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Przechlewo.

Elektrownie nieczynne przez rok podlegaj¹ rozbiórce.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
A. Winkowski

§ 12
1. Teren po rozbiórce pojedynczych i ka¿dej iloci elektrowni, powierzchnie zajmowane przez same elektrownie jak i przez drogi, podlegaj¹ rekultywacji polegaj¹cej na usuniêciu wszystkich elementów technicznych
i przywróceniu powierzchni do u¿ytkowania rolniczego. Rekultywacja gruntów naruszonych przy wykonywaniu sieci kablowej powinna byæ wykonana natychmiast, jako koñcowa faza tych robót.
2. Roboty budowlane powinny byæ prowadzone w sposób minimalizuj¹cy uszkodzenia powierzchni terenu
i istniej¹cego systemu melioracyjnego; w przypadku
jego naruszenia powinna bezzw³ocznie zostaæ przywrócona jego dro¿noæ.
§ 13
Powstaj¹ce odpady technologiczne nale¿y wywoziæ
i wykorzystywaæ na cele przemys³owe, w sposób i miejsce uzgodnione z wójtem. Ustala siê zakaz przechowywania odpadów w obszarze parku elektrowni wiatrowych
przed ich wywozem.
§ 14
Wody opadowe z trwa³ych nawierzchni mog¹ byæ odprowadzone powierzchniowo do gruntu.

2432
UCHWA£A Nr VI/57/03
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 25 kwietnia 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Cedry Wielkie z tytu³u realizacji bud¿etu gminy za 2002
rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 136
ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.),
po zasiêgniêciu opinii Komisji Rewizyjnej i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdañsku  Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyj¹æ sprawozdanie Wójta Gminy Cedry Wielkie z wykonania bud¿etu gminy za 2002 rok, które jest za³¹cznikiem do niniejszej uchwa³y*.
§2

Rozdzia³ 3
Postanowienia koñcowe

Udzieliæ absolutorium Wójtowi Gminy Cedry Wielkie
z tytu³u realizacji bud¿etu gminy za 2002 rok.

§ 15

§3

Na cele nierolnicze i nielene, wymienione w § 4 przeznacza siê u¿ytki rolne wytworzone z gleb pochodzenia
mineralnego o ca³kowitej powierzchni 6,052 ha, w tym: grunty
orne klasy IVa  0,718 ha, IVb  3,209 ha, V  1,562 ha, VI 
0,008 ha, pastwiska trwa³e klasy V  0,255 ha, VI  0,300 ha.
Na czas okrelony zwi¹zany z budow¹ sieci kablowej
przeznacza siê u¿ytki rolne klasy IV wytworzone z gleb
pochodzenia mineralnego o powierzchni 0,787 ha, w tym:
grunty orne klasy IVa  0,125 ha, IVb  0,358 ha, V  0,254 ha,
VI  0,002 ha, pastwiska trwa³e klasy V 0,038 ha, VI 
0,010 ha.
Wy³¹czenie z produkcji rolnej gruntów klasy IV nie wymaga decyzji zezwalaj¹cej na wy³¹czenie jak równie¿ ponoszenia nale¿noci i op³at zwi¹zanych z wy³¹czeniem.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§ 16
Dla obszaru objêtego planem uchyla siê ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania gminy Przechlewo, wymienionego w § 1 uchwa³y.

Przewodnicz¹cy Rady
S. Ko³odziejek

2433
UCHWA£A Nr VII/67/03
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 2 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania cieków na terenie gminy Cedry Wielkie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
* Za³¹cznika nie publikuje siê.
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Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 19 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. z 2001 r.
Nr 72, poz. 747) Rada Gminy Cedry Wielkie uchwala, co
nastêpuje:
§1
Uchwala siê Regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków na terenie gminy Cedry Wielkie, który stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
S. Ko³odziejek
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr VII/67/03
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 2 czerwca 2003 r.
Regulamin dostarczania wody
i odprowadzania cieków
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Ce1 niniejszego Regulaminu:
1.1.Okrelenie praw i obowi¹zków przedsiêbiorstwa wodno kanalizacyjnego oraz odbiorców us³ug wiadczonych przez to przedsiêbiorstwo wynikaj¹cych z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków
(Dz. U.Nr 72 poz. 747) oraz przepisów wykonawczych
do tej ustawy.
1.2.Ustanowienie warunków przy³¹czania siê do sieci,
zgodnie z art. 15 ust 4 ustawy.
1.3.Udostêpnienie wszystkim potencjalnym odbiorcom
us³ug informacji o mo¿liwociach dostêpu i warunkach przy³¹czenia do sieci.
1.4.Udostêpnienie istniej¹cym i przysz³ym odbiorcom
informacji nt. wzajemnych praw i obowi¹zków przedsiêbiorstw wodoci¹gowo kanalizacyjnych i odbiorców us³ug.
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1.3.Spe³nienie warunków wprowadzania ograniczeñ dostarczania wody w przypadku wyst¹pienia jej niedoboru, okrelonych w zezwoleniu, o którym mowa w
pkt 1.2.
§3
1. Odbiorcy us³ug zobowi¹zani s¹ do korzystania z zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powoduj¹cy pogorszenia jakoci us³ug wiadczonych przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo kanalizacyjne oraz nie utrudniaj¹cy dzia³alnoci przedsiêbiorstwa w szczególnoci
do:
a) u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób eliminuj¹cy mo¿liwoæ wyst¹pienia ska¿enia bakteriologicznego lub chemicznego wody w sieci wodoci¹gowej na skutek cofniêcia siê wody z wewnêtrznej instalacji odbiorcy, powrotu ciep³ej wody lub
wody z centralnego ogrzewania,
b) zabezpieczenia przed dostêpem osób nieuprawnionych do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest
wodomierz,
c) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie
powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
d) umo¿liwienia upowa¿nionym przedstawicielom przedsiêbiorstwa wstêpu na teren nieruchomoci i do pomieszczeñ w celach okrelonych w przepisach ustawy oraz niniejszego Regulaminu,
e) poinformowania przedsiêbiorstwa wodno-kanalizacyjnego o w³asnych ujêciach wody, w celu prawid³owego ustalenia op³at za odprowadzanie cieków,
f) wykorzystanie wody z sieci wodoci¹gowej i przy³¹cza kanalizacyjnego w celach okrelonych w warunkach przy³¹czenia do sieci.
Rozdzia³ III
Warunki zawierania umów
§4
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów o zaopatrzeniu w wodê i odprowadzanie cieków okrelaj¹ przepisy art. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. z 2001 r.
Nr 72, poz. 2001).
§5

Rozdzia³ II
Minimalny poziom us³ug wiadczonych
przez przedsiêbiorstwo wodno kanalizacyjne

Dostarczanie wody lub odprowadzanie cieków odbywa siê na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodê lub
odprowadzanie cieków zawartej miêdzy przedsiêbiorstwem wodno-kanalizacyjnym a Odbiorc¹ us³ug.

§2

§6

Obowi¹zki Przedsiêbiorstwa:
1.1.Zapewnienie zdolnoci posiadanych urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw
wody w wymaganych ilociach oraz dostaw wody
i odprowadzania cieków w sposób ci¹g³y i niezawodny, a tak¿e zapewniæ zgodn¹ z Polsk¹ Norm¹ jakoæ
dostarczanej wody i odprowadzanych cieków.
1.2.Spe³nienie wymagañ w zakresie jakoci us³ug wodoci¹gowo kanalizacyjnych, okrelonych w zezwoleniu
na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodê
i zbiorowego odprowadzania cieków.

Przedsiêbiorstwo wodno-kanalizacyjne jest obowi¹zane do zawarcia umowy o zaopatrzeniu w wodê lub odprowadzanie cieków z osob¹, której nieruchomoæ zosta³a przy³¹czona do sieci i która wyst¹pi³a z pisemnym
wnioskiem o zawarcie umowy.
§7
1.0.Umowa o której mowa w § 6 zawiera w szczególnoci postanowienia dotycz¹ce:
1.1.iloci i jakoci wiadczonych us³ug wodoci¹gowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich
wiadczenia,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Poz. 2433

 6390 

1.2.sposobu i terminu wzajemnych rozliczeñ,
1.3.procedur i warunków kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych,
1.4.praw i obowi¹zków stron umowy,
1.5.dokumentów upowa¿niaj¹cych do wstêpu na teren nieruchomoci i do pomieszczeñ odbiorcy,
1.6.ustaleñ zawartych w zezwoleniu, o którym mowa
w art. 18 ustawy o zaopatrzeniu o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu
cieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 2001),
1.7.okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoci stron za niedotrzymanie warunków umowy,
w tym warunków wypowiedzenia.
2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 5 stanowi¹ delegacjê i upowa¿nienie podpisane przez (dyrektora, w³aciciela, kierownika) przedsiêbiorstwa wodno-kanalizacyjnego okrelaj¹ce czynnoci, których wykonanie wymaga wstêpu na teren nieruchomoci Odbiorcy a w szczególnoci obejmuj¹ce: odczyt i sprawdzenie prawid³owoci dzia³ania urz¹dzenia pomiarowego i wodomierza g³ównego lub wodomierzy w lokalach, wykonania prac konserwacyjno remontowych
oraz kontrolê korzystania z us³ug zgodnie z umow¹.
§8
Umowa, o której mowa w § 5 mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada tytu³ prawny do korzystania z obiektu
budowlanego, do którego ma byæ dostarczana woda lub
z którego maj¹ byæ odprowadzane cieki albo z osob¹,
która nie posiada tytu³u prawnego do lokalu, b¹d nieruchomoci je¿eli z nich korzysta jak w³aciciel.
§9
Je¿eli nieruchomoæ zabudowana jest budynkami wielo- lokalowymi umowa, o której mowa w § 5, zawierana
jest z zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej.
§ 10
1.0.Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielo 
lokalowego przedsiêbiorstwo zawiera umowy z korzystaj¹cymi z lokali osobami o których mowa w § 8
je¿eli:
1.1.we wszystkich lokalach s¹ zainstalowane wodomierze w sposób uzgodniony z przedsiêbiorstwem wodno-kanalizacyjnym,
1.2.zainstalowane wodomierze spe³niaj¹ wymagania
Polskich Norm oraz wymagania uzgodnione z
przedsiêbiorstwem odnonie ich typu,
1.3.mo¿liwy jest odczyt wskazañ wodomierzy,
1.4.wnioskodawca i przedsiêbiorstwo wodno-kanalizacyjne ustalili sposób rozliczania ró¿nicy wskazañ pomiêdzy wodomierzem g³ównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania,
1.5.mo¿liwe jest przerwanie dostarczania wody do lokalu bez zak³óceñ dostaw wody do pozosta³ych
lokali.
§ 11
Przedsiêbiorstwo wodno-kanalizacyjne mo¿e wyraziæ
zgodê na zawarcie umów z korzystaj¹cymi z lokali osobami wymienionymi w § 8 równie¿ w przypadku, gdy nie
s¹ spe³nione warunki, o których mowa w § 10 po otrzymaniu akceptacji ze strony Urzêdu Gminy.

§ 12
Podpisanie umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie cieków nastêpuje po podpisaniu przez strony
protoko³ów z prób i odbiorów prac budowlano monta¿owych wykonywanych w zwi¹zku z przy³¹czeniem do
sieci.
§ 13
Treæ umowy o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie cieków nie mo¿e ograniczaæ praw i obowi¹zków
stron, wynikaj¹cych z przepisów ustawy przepisów wykonawczych do ustawy oraz niniejszego Regulaminu.
§ 14
W przypadku zmiany odbiorcy us³ug, nastêpuje wyganiêcie umowy zawartej z dotychczasowym odbiorc¹.
§ 15
1. Taryfowe ceny i stawki op³at okrelane, zgodnie z przepisami ustawy przez przedsiêbiorstwo wodno-kanalizacyjne i zatwierdzane uchwa³¹ Rady Gminy s¹ obowi¹zuj¹ce przy zawieraniu umów o zaopatrzeniu w
wodê i odprowadzaniu cieków i nie podlegaj¹ negocjacji.
2. W przypadku nie zatwierdzenia przez Radê Gminy
zmian taryf oraz zasad rozliczeñ za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzenie cieków
Gmina zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy
zawartej z przedsiêbiorstwem w terminie 3 miesiêcy.
§ 16
Integraln¹ czêæ umowy o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie cieków stanowi za³¹cznik, sk³adany przez
odbiorcê us³ug przy zawieraniu umowy i aktualizowany
ka¿dorazowo po zmianie warunków korzystania z us³ug
okrelaj¹cy charakterystykê zu¿ycia wody oraz rodzaj,
iloæ, a w przypadku przemys³owych odbiorców us³ug,
równie¿ jakoæ odprowadzanych cieków.
Rozdzia³ IV
Sposób rozliczeñ w oparciu
o ceny i stawki op³at ustalone w taryfach
§ 17
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków s¹ prowadzone przez przedsiêbiorstwo wodno-kanalizacyjne z odbiorcami us³ug na
podstawie okrelonych w taryfach cen i stawek op³at oraz
iloæ dostarczonej wody i odprowadzonych cieków.
§ 18
Iloæ wody dostarczonej do nieruchomoci ustala siê
na podstawie wskazañ wodomierza g³ównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciêtne normy zu¿ycia
wody, ustalane na podstawie Rozporz¹dzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 8
poz. 70).
§ 19
Iloæ odprowadzanych cieków ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych, lub w przypadku
braku takich urz¹dzeñ na podstawie umowy, jako równ¹
iloci wody pobranej, lub w uzasadnionych, okrelonych
w umowie przypadkach jako procent iloci wody pobranej.
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§ 20

W rozliczeniach odprowadzonych cieków, iloæ bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie w przypadkach, gdy wielkoæ jej zu¿ycia na ten ce1 ustalona
jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy us³ug.
§ 21
Je¿eli odprowadzaj¹cym cieki jest zak³ad produkcyjny nie posiadaj¹cy urz¹dzeñ pomiarowych, iloæ odprowadzanych cieków ustala siê w umowie miêdzy dostawc¹ a odbiorc¹ cieków, z uwzglêdnieniem udokumentowanej iloci bezpowrotnie zu¿ytej wody do celów produkcyjnych i technologicznych liczonej wed³ug norm zu¿ycia lub wskazañ pomiaru.
§ 22
Je¿eli dostawca wody i odbiorca cieków nie mo¿e
dokonaæ odczytu urz¹dzenia pomiarowego przez dwa
kolejne okresy rozliczeniowe, rozliczenia dostarczonych
us³ug dokonuje siê tak jak w przypadku uszkodzenia urz¹dzenia pomiarowego (wodomierza g³ównego).
§ 23
Odbiorca us³ug uiszcza nale¿noæ za dostarczone us³ugi
zaopatrzenia w wodê i odbioru cieków na podstawie
rachunków wystawianych przez ich dostawcê w terminach dokonywanych odczytów lub w terminach wskazanych w za³¹czniku do Regulaminu. Dostawca ma prawo
wystawiæ rachunki zaliczkowe, które bêd¹ rozliczane po
dokonaniu odczytu wodomierza.
§ 24
Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 26 poz. 257):
 Odbiorca us³ug dokonuje zap³aty za dostarczon¹
wodê i odprowadzone cieki w terminie 14 dni od
daty dostarczenia rachunku, przelewem na konto
dostawcy lub w miejscu wskazanym na rachunku
lub u inkasenta,
 zg³oszenie przez odbiorcê zastrze¿eñ do wysokoci
rachunku nie wstrzymuje jego zap³aty,
 w przypadku stwierdzenia nadp³aty, zostanie ona zaliczona w poczet przysz³ych nale¿noci, a na ¿¹danie odbiorcy us³ug jej zwrot nastêpuje w ci¹gu 14 dni
od daty z³o¿enia wniosku w tej sprawie,
 w przypadku niezap³acenia przez odbiorcê us³ug
w terminie nale¿noci za dostarczone us³ugi ich dostawca mo¿e naliczaæ i pobieraæ odsetki ustawowe.
Rozdzia³ V
Warunki przy³¹czania do sieci
§ 25
Zakres budowy urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych  budowy realizowanej i finansowanej przez
przedsiêbiorstwo wodno-kanalizacyjne oraz przez osobê
ubiegaj¹c¹ siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci
okrelaj¹ przepisy ustawy w szczególnoci:
1. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo kanalizacyjne jest
obowi¹zane zapewniæ, w oparciu o wskazane ród³a finansowania, realizacjê budowy i rozbudowy
urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych, ustalonych przez Radê Gminy w granicach

zezwolenia w studium uwarunkowañ i kierunkach zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie tak jak uzgodniono to w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji,
2. Realizacjê budowy przy³¹czy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza g³ównego i urz¹dzenia pomiarowego zapewnia na w³asny koszt odbiorca ubiegaj¹cy siê
o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci,
3. koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza g³ównego zapewnia przedsiêbiorstwo wodno-kanalizacyjne a urz¹dzenia pomiarowego odbiorca us³ug.
§ 26
1. W³aciciele i zarz¹dcy nieruchomoci po uzyskaniu
zgody Urzêdu Gminy mog¹ wybudowaæ na w³asny
koszt w porozumieniu z przedsiêbiorstwem wodoci¹gowym urz¹dzenia wodoci¹gowe i kanalizacyjne niezbêdne do korzystania z us³ug zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odbioru cieków.
2. Urz¹dzenia o których mowa w ust. 1 podlegaj¹ przekazaniu w zarz¹d eksploatacyjny przedsiêbiorstwu wodno-kanalizacyjnemu na zasadach okrelonych jak w
art. 31 ustawy.
§ 27
1. Przedsiêbiorstwo wodno-kanalizacyjne jest obowi¹zane przy³¹czyæ do sieci nieruchomoæ osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie do sieci je¿eli spe³nione warunki
przy³¹czenia okrelone w regulaminie, oraz istniej¹
techniczne mo¿liwoci wiadczenia us³ug.
2. W przypadku braku takich mo¿liwoci w chwili zg³oszenia wniosku, przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest w
porozumieniu z Wójtem Gminy przedstawiæ prawdopodobny termin przy³¹czenia wnioskodawcy do sieci.
3. Przy³¹czenie do sieci nastêpuje na podstawie umowy
o przy³¹czenie i po spe³nieniu technicznych warunków
przy³¹czenia okrelonych przez przedsiêbiorstwo wodno-kanalizacyjne zwanych dalej warunkami przy³¹czenia.
§ 28
1. Z wnioskiem o przy³¹czenie do sieci mo¿e wystêpowaæ osoba, posiadaj¹ca tytu³ prawny do korzystania
z nieruchomoci, która ma byæ przy³¹czona do sieci.
2. Osoba o której mowa w ust. 1 sk³ada do Urzêdu Gminy wniosek o okrelenie warunków przy³¹czenia.
3. Wzór wniosku o którym mowa w ust. 1 i 2 ustala Urz¹d
Gminy.
Wzór wniosku stanowi za³¹cznik nr 1 do Regulaminu*.
§ 29
Wniosek o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) oznaczenie wnioskodawcy
2) okreliæ:
 rodzaj i parametry instalacji odbiorczych,
 charakterystykê zu¿ycia wody,
 rodzaju i iloci, a w przypadku przemys³owych odbiorców us³ug równie¿ jakoci odprowadzanych
cieków,
 przeznaczenia wody,
* Za³¹cznika nie publikuje siê.
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3) informacje okrelaj¹c¹ charakterystykê techniczn¹
obiektu do którego bêdzie dostarczana woda
a w szczególnoci:
 powierzchniê u¿ytkow¹ i rodzaj lokali (mieszkalne, u¿ytkowe...) w budynkach zasilanych w wodê,
 wyposa¿enia lokali i obiektów w urz¹dzenia zu¿ywaj¹ce wodê i odprowadzaj¹ce cieki,
 ewentualne konieczne zabezpieczenia przeciwpo¿arowe,
 proponowany termin rozpoczêcia poboru wody.
4. Do wniosku nale¿y za³¹czyæ dodatkowo:
 dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci której dotyczy wniosek,
 mapê sytuacyjn¹, okrelaj¹c¹ usytuowanie nieruchomoci wzglêdem istniej¹cych sieci wodoci¹gowych
i kanalizacyjnych oraz innych obiektów i urz¹dzeñ
uzbrojenia terenu.
§ 30
1. Dzia³ Inwestycji Urzêdu Gminy w porozumieniu z przedsiêbiorstwem okrela warunki przy³¹czenia i przekazuje wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przy³¹czenie w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni licz¹c od dnia
z³o¿enia wniosku.
2. Warunki przy³¹czenia wa¿ne s¹ dwa lata od dnia ich
wydania.
3. Warunki przy³¹czenia powinny okrelaæ w szczególnoci:
 miejsce i sposób przy³¹czenia sieci wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy,
 przep³yw obliczeniowy wody lub urz¹dzenia sanitarne i techniczne, w których zu¿ywana jest woda
i odprowadzane s¹ cieki,
 wymagania dotycz¹ce:
a) miejsce zainstalowania wodomierza g³ównego,
b) miejsce zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego,
c) odprowadzanych cieków.
 termin wa¿noci warunków przy³¹czenia.
§ 31
1. Umowa o przy³¹czenie w szczególnoci okrela:
 strony zawieraj¹ce umowê,
 zakres prac projektowych i budowlano monta¿owych oraz prac zwi¹zanych z przeprowadzeniem
prób i odbiorów koñcowych, wykonanych przez
strony,
 sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony oraz kontroli dotrzymywania wymagañ okrelonych w warunkach przy³¹czenia,
 terminy zakoñczenia budowy przy³¹cza, niezbêdnych
prób i odbiorów,
 przewidywany termin rozpoczêcia zaopatrzenia w
wodê i odprowadzanie cieków,
 odpowiedzialnoæ stron za niedotrzymanie warunków umowy o przy³¹czenie.
§ 32
1. Umowa stanowi podstawê do rozpoczêcia prac projektowych i monta¿owo-budowlanych.
2. Wyniki prób i odbiorów s¹ potwierdzone przez strony
w protokó³ach, których wzory okrela przedsiêbiorstwo. Wzory te stanowi¹ za³¹cznik nr 2 i 3 do Regulaminu*.
* Za³¹czników nr 2 i 3 nie publikuje siê.
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§ 33

Je¿eli umowa o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzanie cieków nie stanowi inaczej, odbiorca us³ug odpowiada za zapewnienie niezawodnego dzia³ania posiadanych instalacji i przy³¹czy wodoci¹gowych lub instalacji i przy³¹czy kanalizacyjnych z urz¹dzeniem pomiarowym w³¹cznie.
Rozdzia³ VI
Sposób postêpowania w przypadku
niedotrzymania ci¹g³oci us³ug i odpowiednich
parametrów dostarczanej wody i odprowadzanych
cieków, a w szczególnoci sposoby za³atwiania
reklamacji i wymiany informacji
§ 34
1. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo kanalizacyjne zobowi¹zane jest do udzielania odbiorcom us³ug informacji dotycz¹cych wystêpuj¹cych zak³óceñ zaopatrzenia
w wodê i odprowadzania cieków oraz awarii urz¹dzeñ
wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodê i odprowadzanie
cieków mo¿e nast¹piæ bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy wystêpuj¹ warunki stwarzaj¹ce zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia i rodowiska lub uniemo¿liwiaj¹ce wiadczenie us³ug, w szczególnoci gdy:
 z powodu awarii sieci nie ma mo¿liwoci prowadzenia zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania cieków,
 dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezporednie
zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia lub rodowiska.
3. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do usuniêcia wykrytej lub zg³oszonej awarii niezw³ocznie, ale nie póniej ni¿ przed up³ywem 6 godzin. W przeciwnym razie,
w przypadku dalszej przerwy w dostawie wody, przedsiêbiorstwo ma obowi¹zek zabezpieczyæ dostawê
wody beczkowozami, w czasie nie d³u¿szym ni¿ 12 godzin.
4. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
cieków, o którym mowa w ust. 3 przedsiêbiorstwo
niezw³ocznie informuje odbiorców w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 35
Je¿eli strony nie ustali³y w umowie o zaopatrzeniu
w wodê i odprowadzanie cieków inaczej, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wymagania w zakresie udzielania informacji
i odpowiedzi, w zwi¹zku z niedotrzymaniem ci¹g³oci
us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej wody
i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej cieków:
 udzielenie informacji na ¿¹danie odbiorców nastêpuje w ci¹gu:
a) niezw³ocznie  na telefoniczne ¿¹danie okrelenia przewidywanego terminu usuniêcia przerw
i zak³óceñ w wiadczeniu us³ug,
b) 7 dni  na pisemne ¿¹danie usuniêcia przerw i zak³óceñ, o których mowa w pkt a,
c) 14 dni  na pisemne i telefoniczne skargi i za¿alenia, wymagaj¹ce przeprowadzenia postêpowania
wyjaniaj¹cego.
§ 36
Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne zobo-
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wi¹zane jest do zawiadomienia odbiorców us³ug o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków z wyprzedzeniem
umo¿liwiaj¹cym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym ni¿ 12 miesiêcy.
§ 37
1. Odbiorca us³ug ma prawo zg³aszania reklamacji dotycz¹cych iloci i jakoci wiadczonych us³ug oraz wysokoci op³at za us³ugi.
2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone s¹ na
pimie osobicie przez zainteresowanego w siedzibie
przedsiêbiorstwa, listem poleconym lub za pomoc¹
poczty elektronicznej na adres: e-mail .............. i rozpatrywane s¹ przez przedsiêbiorstwo.
3. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne zobowi¹zane jest do powiadomienia zainteresowanego
o sposobie za³atwiania reklamacji w terminie 14 dni od
daty wp³ywu.
Rozdzia³ VII
Postanowienia koñcowe
§ 38
1. Integraln¹ czêci¹ Regulaminu s¹ nastêpuj¹ce za³¹czniki:
wzór wniosku o okrelenie warunków przy³¹czenia
do sieci, bêd¹cy za³¹cznikiem Nr 1*,
 wzór protoko³u z przeprowadzonych prób, bêd¹cy
za³¹cznikiem Nr 2*,
 wzór protoko³u odbioru, bêd¹cy za³¹cznikiem Nr 3*.
2. Regulamin wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

2434
UCHWA£A Nr IX/84/03
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 29 sierpnia 2003 r.
w sprawie ustalenia zasad eksploatacji gminnego sk³adowiska odpadów sta³ych.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 8,
art. 40 ust. 2 pkt 7 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. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach
(Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z pón. zm.) Rada Gminy
Cedry Wielkie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Gminne sk³adowisko odpadów sta³ych w Mi³ocinie
dokonywaæ bêdzie indywidualnie odbioru odpadów od
mieszkañców i zak³adów pracy wy³¹cznie z terenu
gminy Cedry Wielkie.
2. Ustala siê odp³atnoæ za zrzut odpadów sta³ych na
gminne sk³adowisko mieci w Mi³ocinie w kwocie brutto 12,84 z³ za 1 m3.
3. Odbiór odpadów komunalnych odbywaæ siê bêdzie na
podstawie talonu wydanego przez Urz¹d Gminy w Cedrach Wielkich, uprawniaj¹cego do dostarczenia odpadów.
* Za³¹czników nr 1, 2, 3 nie publikuje siê.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Cedry Wielkie.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
S. Ko³odziejek

2435
UCHWA£A Nr IX/85/03
Rady Gminy w Cedrach Wielkich
z dnia 29 sierpnia 2003 r.
w sprawie trybu udzielania dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej
rozliczania oraz kontroli wykonania zadañ zleconych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pózn. zm) oraz art. 118 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z pózn. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê nastêpuj¹cy tryb udzielania dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych,
sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zadan zleconych:
1. Z bud¿etu mog¹ byæ udzielane dotacje podmiotom nie
zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹cym w celu osiagniêcia zysku na realizacjê zadañ
publicznych gminy, a w szczególnoci:
1) kultury i sztuki,
2) sportu i turystyki.
2. Zasady sk³adania wniosków o dotacje:
1) podmioty ubiegaj¹ce siê o dotacje zobowi¹zane s¹
do z³o¿enia wniosku zawieraj¹cego:
 za³o¿enia merytoryczne zadania, szczegó³owy
kosztorys zadania wraz z informacj¹ o innych zród³ach jego finansowania, dane dotycz¹ce podmiotu, takie jak: NIP, regon,
 statut, wyci¹g z rejestru,
2) wnioski nale¿y sk³adaæ do Urzêdu Gminy w Cedrach
Wielkich.
3. Dotacje przyznawane s¹ przez Wójta po uprzednim zaopiniowaniu przez Komisje Bud¿etu i Finansów Rady
Gminy w Cedrach Wielkich.
4. Wójt postanawia o przyznaniu dotacji w ramach rodków przeznaczonych na ten cel w bud¿ecie gminy.
5. Wójt przyznaj¹c dotacje kieruje siê nastêpuj¹cymi kryteriami:
1) ocena merytoryczna zadania,
2) kosztem realizacji zadania,
3) opinia komisji.
6. Dotacje przyznane zgodnie z niniejsz¹ uchwa³¹ powinny byæ wykorzystane w tym samym roku bud¿etowym,
w którym zosta³y przyznane.
7. rodki przekazywane bêd¹ poszczególnym podmiotom
na podstawie umów.
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Umowy powinny okreslaæ:
1) szczegó³owy opis zadania i termin jego wykonania,
2) wielkosc dotacji celowej i tryb p³atnoci,
3) tryb kontroli wykonania zadania,
4) sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej i zasady zwrotu nie wykorzystanej czêci dotacji,
5) tryb rozwi¹zania umowy.
Podmioty, które otrzyma³y dotacje s¹ zobowi¹zane
do z³o¿enia sprawozdania merytorycznego i finansowego w terminie okrelonym w umowie.
Sprawozdania merytoryczne i finansowe powinny zawieraæ w szczególnoci:
1) informacje z przebiegu wykonania projektu,
2) owiadczenie o wydatkowaniu dotacji zgodnie z
ustaw¹ o zamówieniach publicznych.
W³aciwy merytorycznie pracownik Urzêdu Gminy w
Cedrach Wielkich prowadziæ bêdzie kontrolê sposobu realizacji objêtych umowami zadañ.
Kontrola obejmuje przede wszystkim:
1) gospodarnoæ i rzetelnoæ w sposobie wydatkowania rodków,
2) zgodnoci wydatkowania dotacji z celami, na które zosta³a przyznana.
Stwierdzanie niew³a¹ciwego (niezgodnego z umow¹)
wykorzystania dotacji powoduje:
 wstrzymanie dotacji, rozwi¹zanie umowy, ¿¹danie
zwrotu przekazanych i niew³asciwie wykorzystanych rodków.
W celu zapewnienia jawnosci postêpowania Wójt podaje do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie
na tablicy ogloszen Urzedu Gminy nastepujace informacje:
1) miejsce i termin skladania wniosków,
2) wysokoæ dotacji przyznanej poszczególnym podmiotom,
3) wykorzystanie dotacji.
§2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
S. Ko³odziejek

2436
UCHWA£A Nr X/150/2003
Rady Miasta Sopotu
z dnia 29 sierpnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu zbiegu ulic Polnej i Bitwy pod P³owcami w miecie Sopocie.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.

Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 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) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(j.t Dz. U. z 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) Rada Miasta Sopotu uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu zbiegu ulic Polnej i Bitwy pod P³owcami w miecie Sopocie oznaczony symbolem M6/02 obejmuj¹cy teren o powierzchni 5,56 ha w granicach jak na
rysunku planu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 11 terenów oznaczonych symbolem dwucyfrowym od 01 do
11 oraz ich przeznaczenie  g³ówn¹ funkcjê  oznaczone
symbolem literowym:
MU  tereny zabudowy mieszkaniowo  us³ugowej.
U  tereny us³ug.
Z  zieleñ.
KP  parkingi.
K1  ulice lokalne.
KD  ulice dojazdowe.
§3
Ustalenia szczegó³owe planu zawieraj¹ poni¿sze karty
terenu od nr 01 do nr 11.
1. Wyjanienia do ustaleñ szczegó³owych zawartych w
karcie terenu:
a) intensywnoæ zabudowy okrela ustalona dopuszczalna wysokoæ zabudowy oraz dopuszczalna powierzchnia terenu przeznaczonego pod zabudowê,
b) wysokoæ zabudowy = wysokoæ budynku mierzona od naturalnej warstwicy terenu urednionej w
granicach rzutu budynku do kalenicy wzglêdnie innego najwy¿szego punktu budynku lub wg ustaleñ
szczegó³owych (nie dotyczy kominów i akcentów
architektonicznych),
c) teren przeznaczony pod zabudowê = powierzchnia
zabudowy wyznaczona przez rzut pionowy zewnêtrznych krawêdzi budynku na powierzchniê terenu;
do powierzchni zabudowy nie wlicza siê:
 powierzchni obiektów budowlanych ani ich czêci nie wystaj¹cych ponad powierzchniê terenu,
 powierzchni elementów drugorzêdnych, np. schodów zewnêtrznych, ramp zewnêtrznych, daszków,
markiz, wystêpów dachowych, owietlenia zewnêtrznego,
d) okrelone na rysunku planu linie zabudowy nie dotycz¹ wykuszy, balkonów, schodów, ganków wejciowych, werand,
e) ustalenie zakazu wtórnych podzia³ów dzia³ek nie dotyczy mo¿liwoci podzia³ów koryguj¹cych i porz¹dkuj¹cych,
f) ustalone w planie zasady podzia³u terenów na dzia³ki nie dotycz¹ wydzieleñ geodezyjnych dla sieci
i urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej,
g) stawka procentowa  jednorazowa op³ata wnoszona na rzecz gminy, okrelona w stosunku procento-
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wym do wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem planu na zasadach okrelonych
w art. 36 ust. 3 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
h) stan istniej¹cy  stan na rok 2002.
2. Karty terenu:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr M-6/02
1. NUMER TERENU: 01
2. POWIERZCHNIA: 0,82 ha.
3. PRZEZNACZENIE TERENU: teren zabudowy mieszkaniowo  us³ugowej (MU), maks. dla us³ug  100% powierzchni u¿ytkowej, maks. dla mieszkalnictwa  100%
powierzchni u¿ytkowej; zakres dopuszczalnych funkcji us³ugowych: lecznictwo uzdrowiskowe i specjalistyczne, obs³uga rekreacji i sportu, biura.
4. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWANIA
ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
4.1.linie zabudowy  jak na rysunku planu,
4.2 wysokoæ zabudowy  do 14 m,
4.3.dopuszczalna powierzchnia terenu przeznaczona
pod zabudowê  25%,
4.4.minimalna powierzchnia biologicznie czynna  70%
powierzchni dzia³ki,
4.5.zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane 
minimalna wielkoæ dzia³ki  1500 m²,
4.6.inne warunki:
 wymagane dachy spadziste o k¹cie nachylenia
po³aci 40o-45o lub mansardowe (obustronnie
symetryczne),
 wyklucza siê pokrycie dachów blachodachówk¹ i dachówk¹ bitumiczn¹
 wymagany akcent architektoniczny w postaci
wykusza lub wie¿y w miejscu jak na rysunku planu,
 wymagany wysoki poziom architektury i wykoñczenia ze szczególnym uwzglêdnieniem pierzei
ulicy Polnej i ulicy dojazdowej 08.KD,
 maks. d³ugoæ budynku 30 m.
5. PARKINGI:
 min. 2,5 stanowiska na 100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug,
dla funkcji mieszkaniowej min. 1 stanowisko na
mieszkanie oraz dodatkowo 1 stanowisko na 5 mieszkañ dla zabudowy wielorodzinnej, w granicach dzia³ki.
6. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI:
6.1.dojazd  od ulicy dojazdowej 08.KD,
6.2.woda  z sieci miejskiej na warunkach okrelonych
przez zarz¹dcê sieci,
6.3.elektrycznoæ  z sieci 15 kV poprzez stacje transformatorowe 15/0,4 kV na warunkach okrelonych
przez zarz¹dcê sieci,
6.4.gaz  z sieci rozdzielczej,
6.5.ogrzewanie  z sieci ciep³owniczej, indywidualne 
elektryczne, gazowe, olejowe lub inne proekologiczne,
6.6.cieki sanitarne  do kanalizacji sanitarnej,
6.7.wody opadowe  sieci¹ kanalizacji deszczowej oraz
powierzchniowo, z ulic wewnêtrznych i parkingów
po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych,

Dziennik Urzêdowy
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6.8.utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko odpadów.
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
7.1 obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu zespo³u urbanistyczno  krajobrazowego Sopotu
wpisanego do rejestru zabytków województwa
decyzj¹ nr 771 z dnia 12.02.1979 r.
7.2 teren 01 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy B ochrony zachowanych elementów zabytkowych 
przedmiot ochrony stanowi skala i charakter s¹siaduj¹cej zabudowy historycznej,
7.3 warunki konserwatorskie dla obiektów projektowanych:
 obowi¹zuje zasada kontynuacji form architektonicznych otoczenia,
 obowi¹zuje wymóg sporz¹dzania i uzgadniania
z w³aciwym konserwatorem zabytków studiów
krajobrazowo  architektonicznych, których zadaniem jest uzasadnienie koncepcji architektonicznej w kontekcie krajobrazu otoczenia,
7.4.warunki inne:
 zakaz stosowania agresywnych form reklamy
i umieszczania reklam wolnostoj¹cych,
 zakaz realizacji obiektów tymczasowych i substandardowych,
 obowi¹zuje stosowanie tradycyjnych materia³ów budowlanych (jak ceg³a ceramiczna, tynk,
piaskowiec, granit, wapieñ, dachówka ceramiczna, drewno, ¿elazo kute, mosi¹dz, mied,
cynk, o³ów itp.).
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA: nie ustala siê,
9. SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO:
9.1.zakaz nadbudowy istniej¹cych obiektów.
10. STAWKA PROCENTOWA: 30%.
11. INNE ZAPISY:
11.1. obowi¹zuje zakaz budowy gara¿y naziemnych
jako odrêbnych, niezale¿nych budowli, gara¿e
podziemne nie mog¹ wykraczaæ poza rzut pionowy zewnêtrznych krawêdzi budynku na powierzchniê terenu,
11.2. ustala siê mo¿liwoæ budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej, w tym
sieci teletechnicznych, informatycznych,
11.3. dopuszcza siê mo¿liwoæ lokalizacji ma³ych
obiektów infrastruktury technicznej,
11.4. posadowienie budynków zaprojektowaæ w oparciu o wyniki badañ geologicznych; w przypadku, gdy roboty budowlane bêd¹ powodowa³y
wytworzenie leja depresyjnego, powstanie naprê¿eñ dynamicznych w pod³o¿u gruntowym lub
obni¿enie lustra wody podziemnej mog¹cego
powodowaæ dodatkowe osiadanie, nale¿y wczeniej, tj. przed przyst¹pieniem do projektowania,
wykonaæ ekspertyzê geotechniczn¹ przewiduj¹c¹ skutki planowanych robót w stosunku do
obiektów s¹siednich, oraz wskazuj¹c¹ sposób
unikniêcia zagro¿eñ,
11.5. teren po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru B ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Sopot.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr M-6/02
1. NUMER TERENU: 02
2. POWIERZCHNIA: 1,36 ha.
3. PRZEZNACZENIE TERENU: teren us³ug/U/- zakres dopuszczalnych funkcji us³ugowych: ochrona zdrowia,
lecznictwo uzdrowiskowe i specjalistyczne.
4. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWANIA
ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
4.1.linie zabudowy  jak na rysunku planu,
4.2.wysokoæ zabudowy  do 4 kondygnacji naziemnych, w tym ew. poddasze,
4.3 dopuszczalna powierzchnia terenu przeznaczona
pod zabudowê  25% powierzchni dzia³ki,
4.4.minimalna powierzchnia biologicznie czynna  nie
okrela siê,
4.5.zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane 
zakaz wtórnych podzia³ów,
4.6.inne warunki:
 w granicach terenu w s¹siedztwie ulicy 11.KD
przewidzieæ lokalizacjê zbiornika retencyjnego o
powierzchni min. 1600 m²,
 wyklucza siê pokrycie dachów blachodachówk¹ i dachówk¹ bitumiczn¹
 wymagany wysoki poziom architektury i wykoñczenia, ze szczególnym uwzglêdnieniem pierzei
ulicy Polnej,
 front od strony ulicy Polnej.
5. PARKINGI:
 min. 5 stanowisk na 10 ³ó¿ek dla szpitala, kliniki;
min.2,5 stanowiska na 100 m2 pow. u¿ytkowej dla
przychodni, gabinetów lekarskich w granicach dzia³ki, w przypadku lokalizacji szpitala dopuszcza siê
mo¿liwoæ wykorzystania dla celów parkingowych
terenu 03.KP.
6. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI:
6.1.dojazd  od ulic dojazdowych 08.KD, 09.KD, 11.KD,
6.2.woda  z sieci miejskiej na warunkach okrelonych
przez zarz¹dcê sieci,
6.3.elektrycznoæ  z sieci 15 kV poprzez stacje transformatorowe 15/0,4 kV na warunkach okrelonych
przez zarz¹dcê sieci,
6.4.gaz  z sieci rozdzielczej,
6.5.ogrzewanie  z sieci ciep³owniczej, indywidualne 
elektryczne, gazowe, olejowe lub inne proekologiczne,
6.6.cieki sanitarne  do kanalizacji sanitarnej,
6.7.wody opadowe  do zbiornika retencyjnego w granicach terenu, z ulic wewnêtrznych i parkingów po
podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych,
6.8.utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko odpadów; odpady niebezpieczne  wywóz do
wyznaczonej spalarni poza granicami planu.
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
7.1.obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu zespo³u urbanistyczno  krajobrazowego Sopotu
wpisanego do rejestru zabytków województwa
decyzj¹ nr 771 z dnia 12.02.1979 r.
7.2.teren 02 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy B ochrony zachowanych elementów zabytkowych  przedmiot ochrony stanowi skala i charakter s¹siaduj¹cej zabudowy historycznej,

8.

9.
10.
11.
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7.3.warunki konserwatorskie dla obiektów projektowanych:
 obowi¹zuje wymóg sporz¹dzania i uzgadniania
z w³aciwym konserwatorem zabytków studiów
krajobrazowo  architektonicznych, których zadaniem jest uzasadnienie koncepcji architektonicznej w kontekcie krajobrazu otoczenia,
7.4.warunki inne:
 zakaz stosowania agresywnych form reklamy
i umieszczania reklam wolnostoj¹cych,
 zakaz realizacji obiektów tymczasowych i substandardowych,
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
8.1.od strony terenu 03.KP wprowadziæ pas zieleni
izolacyjno krajobrazowej z przewag¹ gatunków
niskich, szerokoci min. 10 m.
SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO: nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA: 0%
INNE ZAPISY:
11.1.w przypadku lokalizacji szpitala dopuszcza siê
mo¿liwoæ lokalizacji l¹dowiska helikopterów,
11.2.ustala siê mo¿liwoæ budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej, sieci
teletechnicznych, informatycznych,
11.3.dopuszcza siê mo¿liwoæ lokalizacji ma³ych
obiektów infrastruktury technicznej,
11.4.przez teren 02.U przebiegajà sieci uzbrojenia
podziemnego, w tym kana³ sanitarny ∅ 200 i wodoci¹g ∅ 100,
11.5.gara¿e podziemne nie mog¹ wykraczaæ poza rzut
pionowy zewnêtrznych krawêdzi budynku na powierzchniê terenu,
11.6.posadowienie budynków zaprojektowaæ w oparciu o wyniki badañ geologicznych; w przypadku, gdy roboty budowlane bêd¹ powodowa³y
wytworzenie leja depresyjnego, powstanie naprê¿eñ dynamicznych w pod³o¿u gruntowym lub
obni¿enie lustra wody podziemnej mog¹cego
powodowaæ dodatkowe osiadanie, nale¿y wczeniej, tj. przed przyst¹pieniem do projektowania,
wykonaæ ekspertyzê geotechniczn¹ przewiduj¹c¹ skutki planowanych robót w stosunku do
obiektów s¹siednich, oraz wskazuj¹c¹ sposób
unikniêcia zagro¿eñ,
11.7.teren po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru B ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Sopot.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr M-6/02
1.
2.
3.
4.

NUMER TERENU: 03
POWIERZCHNIA: 0,63 ha.
PRZEZNACZENIE TERENU: parking (KP)
WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWANIA
ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
4.1.linie zabudowy  nie ustala siê,
4.2.wysokoæ zabudowy  parking naziemny; w przypadku lokalizacji szpitala na terenie 02.U dopuszcza siê parking dwupoziomowy z mo¿liwoci¹ zag³êbienia,
4.3.dopuszczalna powierzchnia terenu przeznaczona
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pod zabudowæ  20 m2 w obiekcie 1  kondygnacyjnym dla obs³ugi parkingu, ustalenie nie dotyczy
obiektu parkingu,
4.4.minimalna powierzchnia biologicznie czynna  nie
okrela siê,
4.5.zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane 
zakaz wtórnych podzia³ów,
4.6.inne warunki:
 zaleca siê wykonanie parkingu ekologicznego o
nawierzchni trawiastej,
 dla obiektu obs³ugi  wymagany wysoki poziom
architektury i wykoñczenia, dach spadzisty o
k¹cie nachylenia po³aci 20o-45o, z wykluczeniem
pokrycia blachodachówk¹ i dachówk¹ bitumiczn¹.
PARKINGI:
 teren przeznaczony dla parkingu ogólnodostêpnego na maks. 250 stanowisk przewidziany g³ównie
dla obs³ugi pla¿ i terenów rekreacyjno  sportowych;
w przypadku lokalizacji szpitala na terenie 02.U dopuszcza siê mo¿liwoæ obs³ugi tej funkcji.
ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI:
6.1.dojazd  od ulic dojazdowych 08.KD, 09.KD,
6.2.woda  z sieci miejskiej na warunkach okrelonych
przez zarz¹dcê sieci,
6.3.elektrycznoæ  z sieci 15 kV poprzez stacje transformatorowe 15/0,4 kV na warunkach okrelonych
przez zarz¹dcê sieci,
6.4.gaz  z sieci rozdzielczej,
6.5.ogrzewanie  indywidualne  elektryczne, gazowe,
olejowe lub inne proekologiczne,
6.6.cieki sanitarne  do kanalizacji sanitarnej,
6.7.wody opadowe  sieci¹ kanalizacji deszczowej po
uprzednim podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych; wymagane zastosowanie rodków
technicznych powoduj¹cych opónienia czasowe
w sp³ywie wód opadowych do kanalizacji deszczowej,
6.8.utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko odpadów.
WARUNKI KONSERWATORSKIE:
7.1.obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu zespo³u urbanistyczno  Krajobrazowego Sopotu
wpisanego do rejestru zabytków województwa
decyzj¹ nr 771 z dnia 12.02.1979 r.
7.2.teren 03 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy B ochrony zachowanych elementów zabytkowych  przedmiot ochrony stanowi skala i charakter s¹siaduj¹cej zabudowy historycznej,
7.3.warunki inne:
 zakaz stosowania agresywnych form reklamy
i umieszczania reklam wolnostoj¹cych,
 zakaz realizacji obiektów tymczasowych i substandardowych,
 obowi¹zuje stosowanie tradycyjnych materia³ów
budowlanych (jak ceg³a ceramiczna, tynk, piaskowiec, granit, wapieñ, dachówka ceramiczna,
drewno, ¿elazo kute, mosi¹dz, mied, cynk, o³ów
itp.).
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
8.1.wymagane pasy zieleni izolacyjno krajobrazowej
z przewag¹ gatunków niskich:
 od strony terenu 02.U  szerokoci min. 10 m,
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 od strony terenów 01.MU i 04.MU  szerokoci min.
5 m.
9. SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO: nie ustala siê
10. STAWKA PROCENTOWA: 0%.
11. INNE ZAPISY:
11.1.ustala siê mo¿liwoæ budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej, sieci
teletechnicznych, informatycznych,
11.2.dopuszcza siê mo¿liwoæ lokalizacji ma³ych
obiektów infrastruktury technicznej,
11.3.teren po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru B ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Sopot.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr M-6/02
1. NUMER TERENU: 04
2. POWIERZCHNIA: 1,00 ha.
3. PRZEZNACZENIE TERENU: teren zabudowy mieszkaniowo  us³ugowej (MU), maks. dla us³ug  100% powierzchni u¿ytkowej, maks. dla mieszkalnictwa  100%
powierzchni u¿ytkowej; zakres dopuszczalnych funkcji us³ugowych:
lecznictwo uzdrowiskowe i specjalistyczne, biura; na
dzia³ce przy ul. Polnej 70 wymagane us³ugi nieuci¹¿liwe w parterze budynku.
4. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWANIA
ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
4.1.linie zabudowy  jak na rysunku planu,
4.2.wysokoæ zabudowy  do14 m; dla dzia³ki przy ul.
Polnej 70  do 9 m,
4.3.dopuszczalna powierzchnia terenu przeznaczona
pod zabudowê  25% powierzchni dzia³ki,
4.4.minimalna powierzchnia biologicznie czynna  70%
powierzchni dzia³ki,
4.5.zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane 
zasady podzia³u na dzia³ki budowlane okrelono
na rysunku planu,
4.6.inne warunki: wymagane dachy spadziste o k¹cie nachylenia
po³aci 40o-45o lub mansardowe (obustronnie
symetryczne),
 wyklucza siê pokrycie dachów blachodachówk¹ i dachówk¹ bitumiczn¹,
 wymagany akcent architektoniczny w postaci
wykusza lub wie¿y w miejscu jak na rysunku planu,
 wymagany wysoki poziom architektury i wykoñczenia ze szczególnym uwzglêdnieniem pierzei
ulic Polnej i dojazdowej 09.KD.
5. PARKINGI:
 min.2,5 stanowiska na 100 m2 pow. u¿ytkowej
us³ug, dla funkcji mieszkaniowej min. 1 stanowisko na mieszkanie oraz dodatkowo 1 stanowisko
na 5 mieszkañ dla zabudowy wielorodzinnej, w granicach dzia³ki.
6. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI:
6.1.dojazd  od ulic Polnej, Bitwy pod P³owcami i ulicy dojazdowej 09.KD,
6.2.woda  z sieci miejskiej na warunkach okrelonych
przez zarz¹dcê sieci,
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6.3.elektrycznoæ  z sieci 15 kV poprzez stacje transformatorowe 15/0,4 kV na warunkach okrelonych
przez zarz¹dcê sieci,
6.4.gaz  z sieci rozdzielczej,
6.5.ogrzewanie  z sieci ciep³owniczej, indywidualne
 elektryczne, gazowe, olejowe lub inne proekologiczne,
6.6.cieki sanitarne  do kanalizacji sanitarnej,
6.7.wody opadowe  sieci¹ kanalizacji deszczowej
oraz powierzchniowo, z ulic wewnêtrznych i parkingów po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych,
6.8.utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko odpadów.
WARUNKI KONSERWATORSKIE:
7.1.obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu zespo³u urbanistyczno  Krajobrazowego Sopotu
wpisanego do rejestru zabytków województwa
decyzj¹ nr 771 z dnia 12.02.1979 r.
7.2.teren 04 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy B ochrony zachowanych elementów zabytkowych 
przedmiot ochrony stanowi skala i charakter s¹siaduj¹cej zabudowy historycznej; ochron¹ obejmuje siê budynki przy ul. Bitwy pod P³owcami 40/
42, 44/46, 48/50 w zakresie bry³y, k¹ta nachylenia
i pokrycia po³aci dachowych, podzia³ów stolarki
okiennej,
7.3.warunki konserwatorskie dla obiektów projektowanych:
 obowi¹zuje zasada kontynuacji form architektonicznych otoczenia,
 obowi¹zuje wymóg sporz¹dzania i uzgadniania
z w³aciwym konserwatorem zabytków studiów
krajobrazowo  architektonicznych, których
zadaniem jest uzasadnienie koncepcji, architektonicznej w kontekcie krajobrazu otoczenia,
7.4.warunki inne:
 zakaz stosowania agresywnych form reklamy
i umieszczania reklam wolnostoj¹cych,
 zakaz realizacji obiektów tymczasowych i substandardowych,
 obowi¹zuje stosowanie tradycyjnych materia³ów budowlanych (jak ceg³a ceramiczna, tynk,
piaskowiec, granit, wapieñ, dachówka ceramiczna, drewno, ¿elazo kute, mosi¹dz, mied,
cynk, o³ów itp.).
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA: nie ustala siê.
SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO: nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA: 0%.
INNE ZAPISY:
11.1.ustala siê mo¿liwoæ budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej, w tym
sieci teletechnicznych, informatycznych,
11.2.dopuszcza siê mo¿liwoæ lokalizacji ma³ych
obiektów infrastruktury technicznej,
11.3.przez teren 04.MU przebiega kana³ ciep³owniczy
2C 273/pr400, warunki ochrony okreli gestor
sieci,
11.4.obowi¹zuje zakaz lokalizacji gara¿y naziemnych
jako odrêbnych, niezale¿nych budowli; gara¿e
podziemne nie mog¹ wykraczaæ poza rzut pionowy zewnêtrznych krawêdzi budynku na powierzchniê terenu,

Poz. 2436

11.5.posadowienie budynków zaprojektowaæ w oparciu
o wyniki badañ geologicznych; w przypadku, gdy
roboty budowlane bêd¹ powodowa³y wytworzenie
leja depresyjnego, powstanie naprê¿eñ dynamicznych w pod³o¿u gruntowym lub obni¿enie lustra
wody podziemnej mog¹cego powodowaæ dodatkowe osiadanie, nale¿y wczeniej, tj. przed przyst¹pieniem do projektowania, wykonaæ ekspertyzê geotechniczn¹ przewiduj¹c¹ skutki planowanych robót
w stosunku do obiektów s¹siednich, oraz wskazuj¹c¹ sposób unikniêcia zagro¿eñ,
11.6.teren po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru B ochrony
uzdrowiskowej uzdrowiska Sopot.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr M-6/02
1.
2.
3.
4.

NUMER TERENU: 05
POWIERZCHNIA: 0,22 ha.
PRZEZNACZENIE TERENU: parking (KP).
WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWANIA
ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
4.1.linie zabudowy  nie ustala siê,
4.2.wysokoæ zabudowy  parking naziemny,
4.3.dopuszczalna powierzchnia terenu przeznaczona
pod zabudowæ  20 m2 w obiekcie 1  kondygnacyjnym dla obs³ugi parkingu,
4.4.minimalna powierzchnia biologicznie czynna  nie
okrela siê,
4.5.zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane 
zakaz wtórnych podzia³ów,
4.6.inne warunki:
 zaleca siê wykonanie parkingu ekologicznego
o nawierzchni trawiastej,
 dla obiektu obs³ugi  wymagany wysoki poziom
architektury i wykoñczenia, dach spadzisty o k¹cie nachylenia po³aci 20o-45o, z wykluczeniem
pokrycia blachodachówk¹ i dachówk¹ bitumiczn¹.
5. PARKINGI:
 teren przeznaczony dla parkingu na 7090 stanowisk
przewidziany g³ównie dla obs³ugi s¹siaduj¹cej istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej i pla¿.
6. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI:
6.1.dojazd  od ulicy dojazdowej 09.KD,
6.2.woda  z sieci miejskiej na warunkach okrelonych
przez zarz¹dcê sieci,
6.3.elektrycznoæ  z sieci 15 kV poprzez stacje transformatorowe 15/0,4 kV na warunkach okrelonych
przez zarz¹dcê sieci,
6.4.gaz  z sieci rozdzielczej,
6.5.ogrzewanie  indywidualne  elektryczne, gazowe,
olejowe lub inne proekologiczne,
6.6.cieki sanitarne  do kanalizacji sanitarnej,
6.7.wody opadowe  sieci¹ kanalizacji deszczowej po
uprzednim podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych; wymagane zastosowanie rodków
technicznych powoduj¹cych opónienia czasowe
w sp³ywie wód opadowych do kanalizacji deszczowej,
6.8.utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko odpadów.
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7. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
7.1.obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu zespo³u urbanistyczno  Krajobrazowego Sopotu
wpisanego do rejestru zabytków województwa
decyzj¹ nr 771 z dnia 12.02.1979 r.
7.2.teren 05 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy B ochrony zachowanych elementów zabytkowych 
przedmiot ochrony stanowi skala i charakter s¹siaduj¹cej zabudowy historycznej,
7.3.warunki inne:
 zakaz stosowania agresywnych form reklamy
i umieszczania reklam wolnostoj¹cych,
 zakaz realizacji obiektów tymczasowych i substandardowych,
 obowi¹zuje stosowanie tradycyjnych materia³ów budowlanych (jak ceg³a ceramiczna, tynk,
piaskowiec, granit, wapieñ, dachówka ceramiczna, drewno, ¿elazo kute, mosi¹dz, mied,
cynk, o³ów itp.).
8. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA: nie ustala siê.
9. SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO: nie ustala siê.
10. STAWKA PROCENTOWA: 0%.
11. INNE ZAPISY:
11.1.ustala siê mo¿liwoæ budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej, sieci
teletechnicznych, informatycznych,
11.2.dopuszcza siê mo¿liwoæ lokalizacji ma³ych
obiektów infrastruktury technicznej,
11.3.przez teren 05.KP przebiega kana³ ciep³owniczy
2C 273/pr400, warunki ochrony okreli gestor
sieci,
11.4.teren po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru B ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Sopot.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr M-6/02
1.
2.
3.
4.

NUMER TERENU: 06
POWIERZCHNIA: 0,15 ha.
PRZEZNACZENIE TERENU: zieleñ/Z/.
WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWANIA
ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
4.1.linie zabudowy  nie dotyczy
4.2.wysokoæ zabudowy  nie dotyczy
4.3.dopuszczalna powierzchnia terenu przeznaczona
pod zabudowê  nie dotyczy,
4.4.minimalna powierzchnia biologicznie czynna  nie
ustala siê,
4.5.zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane 
zakaz wtórnych podzia³ów,
4.6.inne warunki:
 dopuszcza siê budowê urz¹dzeñ o charakterze
ogrodowym  ³awki, owietlenie, cie¿ki itp. oraz
sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
5. PARKINGI  nie dotyczy  zakaz parkowania.
6. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI:
6.1.dojazd  od ulicy dojazdowej 10.KD,
6.2.woda  z sieci miejskiej na warunkach okrelonych
przez zarz¹dcê sieci,
6.3.elektrycznoæ  z sieci 15 kV poprzez stacje trans-
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formatorowe 15/0,4 kV na warunkach okrelonych
przez zarz¹dcê sieci,
6.4.gaz  nie dotyczy,
6.5.ogrzewanie  nie dotyczy,
6.6.cieki sanitarne  nie dotyczy,
6.7.wody opadowe  powierzchniowo,
6.8.utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko odpadów.
WARUNKI KONSERWATORSKIE:
7.1.obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu zespo³u urbanistyczno  Krajobrazowego Sopotu
wpisanego do rejestru zabytków województwa
decyzj¹ nr 771 z dnia 12.02.1979 r.
7.2.teren 06 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy B ochrony zachowanych elementów zabytkowych 
przedmiot ochrony stanowi skala i charakter s¹siaduj¹cej zabudowy historycznej,
7.3.warunki inne:
 zakaz stosowania reklam wolnostoj¹cych,
 zakaz realizacji obiektów tymczasowych i substandardowych.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA: nie ustala siê
SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO: nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA: 0%.
INNE ZAPISY:
11.1.ustala siê mo¿liwoæ budowy i modernizacji
podziemnych sieci infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych,
11.2.dopuszcza siê mo¿liwoæ lokalizacji ma³ych
obiektów infrastruktury technicznej,
11.3.przez teren 06.KP przebiega kana³ ciep³owniczy
2C 273/pr400, warunki ochrony okreli gestor
sieci,
11.4.teren po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru B ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Sopot.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr M-6/02
DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU: 07
2. POWIERZCHNIA: 0,63 ha.
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJÀCYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM: ulica lokalna K1 ½.
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 25 m.
5. PARKINGI: parkowanie w zatokach postojowych.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE: nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni utwardzonych  po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych do kanalizacji deszczowej.
8. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: nie ustala siê.
9. INNE ZAPISY:
9.1.w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy przewidzieæ cie¿kê rowerow¹,
9.2.ustala siê mo¿liwoæ budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej, w tym
sieci teletechnicznych, informatycznych,
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9.3.wzd³u¿ pn.-zach. linii rozgraniczaj¹cej ulicy, jak na rysunku planu, przebiega granica obszaru A-1 ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Sopot, teren 07 po³o¿ony jest w zasiêgu tej strefy.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr M-6/01
DLA DRÓG I ULIC

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr M-6/02
DLA DRÓG I ULIC

1. NUMER TERENU: 10
2. POWIERZCHNIA: 0,09 ha.
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM: ulica dojazdowa, pieszo-jezdna KD ½.
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 12 m.
5. PARKINGI: nie ustala siê.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE: nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni utwardzonych  po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych do kanalizacji deszczowej.
8. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: nie ustala siê.
9. INNE ZAPISY:
9.1.ustala siê mo¿liwoæ budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej, w tym
sieci teletechnicznych, informatycznych,
9.2.zakaz po³¹czenia z ulic¹ Bitwy pod P³owcami,
9.3.teren po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru B ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Sopot.

1. NUMER TERENU: 08
2. POWIERZCHNIA: 0,29 ha.
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM: ulica dojazdowa KD ½.
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 12 m.
5. PARKINGI: nie ustala siê.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE: nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni utwardzonych  po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych do kanalizacji deszczowej.
8. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: nie ustala siê.
9. INNE ZAPISY:
9.1.promieñ skrêtu zewnêtrznego min. 11 m,
9.2.ustala siê mo¿liwoæ budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej, w tym
sieci teletechnicznych, informatycznych,
9.3.teren po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru B ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Sopot.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr M-6/02
DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU: 09
2. POWIERZCHNIA: 0,27 ha.
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKREÚLENIEM KLASYFIKUJÀCYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM: ulica dojazdowa KD ½.
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 12 m.
5. PARKINGI: nie ustala siê.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE: nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni utwardzonych  po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych do kanalizacji deszczowej.
8. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: nie ustala siê.
9. INNE ZAPISY:
9.1.promieñ skrêtu zewnêtrznego min. 11 m,
9.2.ustala siê mo¿liwoæ budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej, w tym
sieci teletechnicznych, informatycznych,
9.3.teren po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru B ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Sopot.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr M-6/02
DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU: 11
2. POWIERZCHNIA: 0,10 ha.
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM: ulica dojazdowa, pieszojezdna KD ½.
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 12 m.
5. PARKINGI: nie ustala siê.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE: nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni utwardzonych  po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych do kanalizacji deszczowej.
8. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: nie ustala siê.
9. INNE ZAPISY:
9.1.promieñ skrêtu zewnêtrznego min. 11 m,
9.2.ustala siê mo¿liwoæ budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej, w tym
sieci teletechnicznych, informatycznych,
9.3.teren po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru B ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Sopot.
§4
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu zbiegu
ulic Polnej i Bitwy pod P³owcami w miecie Sopocie.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granicê planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
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3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) rejony lokalizacji wymaganych akcentów architektonicznych,
5) oznaczenia identyfikacyjne oraz przeznaczenie terenów
wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi.
§5
Zobowi¹zuje siê Prezydenta Miasta do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miasta.
§6
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego miasta Sopotu, zatwierdzony Uchwa³¹ LII/
491/94 Rady Miasta Sopotu z dnia 9 maja 1994 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. z 1994 r. Nr 16 poz. 74) we fragmencie objêtym
granicami niniejszego planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
W. Augustyniak

2437
UCHWA£A Nr X/151/2003
Rady Miasta Sopotu
z dnia 29 sierpnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu trasy Drogi Zielonej w rejonie granicy z Gdañskiem w miecie Sopocie.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 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) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(j.t Dz. U. z 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) Rada Miasta Sopotu uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu trasy Drogi Zielonej w rejonie granicy z Gdañskiem w miecie Sopocie oznaczony symbolem R4/02 obejmuj¹cy teren o powierzchni 1,06 ha w gra-
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nicach jak na rysunku planu stanowi¹cym za³¹cznik do
niniejszej uchwa³y.
§2
Ustala siê jeden teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi pokrywaj¹cymi siê z granicami planu. Teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi oznaczono na rysunku planu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y i w
poni¿szych ustaleniach w sposób nastêpuj¹cy:
 pierwszy cz³on  oznaczenie cyfrowe  okrela numer terenu,
 drugi cz³on  oznaczenie literowe  okrela g³ówn¹
funkcjê terenu:
KGP  ulica g³ówna przyspieszona
§3
Ustalenia szczegó³owe planu zawiera poni¿sza karta
terenu nr 01:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr R-4/02
DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU: 01
2. POWIERZCHNIA: 1,06 ha.
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKRELENIEM KLASYFIKUJ¥CYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM:
Droga Zielona  ulica g³ówna o ruchu przyspieszonym/KGP/GP 2/2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu,
na odcinku objêtym planem dopuszcza siê przekrój
dwie jezdnie po trzy pasy ruchu) Vp = 70 km/h.
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: 50 m.
5. PARKINGI: nie ustala siê.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE: nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA: wymagane podczyszczenie wód opadowych
przed odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej.
8. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO: do czasu budowy drogi dopuszcza siê u¿ytkowanie terenu
w postaci tymczasowych parkingów.
9. INNE ZAPISY:
9.1.w przypadku lokalizacji zabudowy mieszkaniowej
po po³udniowej stronie trasy w miarê potrzeby
przewidzieæ urz¹dzenia techniczne ochrony akustycznej,
9.2.dopuszcza siê mo¿liwoæ powi¹zania komunikacyjnego z dzia³k¹ nr 2/1 po³o¿on¹ po po³udniowej stronie granicy planu,
9.3.dopuszcza siê realizacjê przejæ pieszych i rowerowych nad tras¹,
9.4.istniej¹ce uzbrojenie, w tym kana³y sanitarny
∅ 400 i deszczowy ∅ 1000 prze³o¿yæ poza linie rozgraniczaj¹ce trasy,
9.5.ustala siê mo¿liwoæ budowy podziemnych sieci
infrastruktury technicznej, w tym sieci teletechnicznych, informatycznych,
9.6.teren objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru C ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska
Sopot.
10. INNE
§4
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego pla-
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nu zagospodarowania przestrzennego fragmentu trasy Drogi Zielonej w rejonie granicy z Gdañskiem w miecie Sopocie.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granicê planu,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) oznaczenia identyfikacyjne oraz przeznaczenie terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi.
§5
Zobowi¹zuje siê Prezydenta Miasta do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miasta.
§6
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego miasta Sopotu, zatwierdzony Uchwa³¹ LII/
491/94 Rady Miasta Sopotu z dnia 9 maja 1994 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. z 1994 r. Nr 16 poz. 74) we fragmencie objêtym
granicami niniejszego planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
W. Augustyniak
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UCHWA£A Nr X/152/2003
Rady Miasta Sopotu
z dnia 29 sierpnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy Al. Niepodleg³oci
836-840 oraz naro¿nika ulic Al. Niepodleg³oci i Armii
Krajowej w miecie Sopocie.
Na podstawie art. 26 w zwi¹zku z art. 7, art. 8 ust. 1-3,
art. 9-11, art. 18 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, zm: z 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 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) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(j.t Dz. U. z 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) Rada Miasta Sopotu uchwala, co nastêpuje:

§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy Al. Niepodleg³oci 836-840 oraz
naro¿nika ulic Al. Niepodleg³oci i Armii Krajowej w miecie Sopocie, oznaczony symbolem C2/02, obejmuj¹cy
teren o powierzchni 1,35 ha w granicach jak na rysunku
planu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 5 terenów oznaczonych symbolem dwucyfrowym od 01 do 05
oraz ich przeznaczenie  g³ówn¹ funkcjê  oznaczone symbolem literowym:
U  tereny us³ug.
MU  tereny zabudowy mieszkaniowo  us³ugowej.
Z  tereny zieleni.
KD  ulice dojazdowe.
§3
Ustalenia szczegó³owe planu zawieraj¹ poni¿sze karty
terenu od nr 01 do nr 05.
1. Wyjanienia do ustaleñ szczegó³owych zawartych
w karcie terenu:
a) intensywnoæ zabudowy okrela ustalona dopuszczalna wysokoæ zabudowy oraz dopuszczalna powierzchnia terenu przeznaczonego pod zabudowê,
b) wysokoæ zabudowy = wysokoæ budynku mierzona od naturalnej warstwicy terenu urednionej w
granicach rzutu budynku do kalenicy wzglêdnie innego najwy¿szego punktu budynku lub wg ustaleñ
szczegó³owych (nie dotyczy kominów i akcentów
architektonicznych),
c) teren przeznaczony pod zabudowê = powierzchnia
zabudowy wyznaczona przez rzut pionowy zewnêtrznych krawêdzi budynku na powierzchniê terenu;
do powierzchni zabudowy nie wlicza siê:
 powierzchni obiektów budowlanych ani ich czêci nie wystaj¹cych ponad powierzchniê terenu,
 powierzchni elementów drugorzêdnych, np. schodów zewnêtrznych, ramp zewnêtrznych, daszków,
markiz, wystêpów dachowych, owietlenia zewnêtrznego,
d) okrelone na rysunku planu linie zabudowy nie dotycz¹ wykuszy, balkonów, schodów, ganków wejciowych, werand
e) ustalenie zakazu wtórnych podzia³ów dzia³ek nie dotyczy mo¿liwoci podzia³ów koryguj¹cych i porz¹dkuj¹cych oraz wydzieleñ geodezyjnych dla sieci
i urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej,
f) stawka procentowa  jednorazowa op³ata wnoszona na rzecz gminy, okrelona w stosunku procentowym do wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem planu na zasadach okrelonych
w art. 36 ust. 3 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
g) stan istniej¹cy  stan na rok 2002.
2. Karty terenu:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr C-2/02
1. NUMER TERENU: 01
2. POWIERZCHNIA: 0,50 ha

Poz. 2438
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3. PRZEZNACZENIE TERENU: teren zabudowy mieszkaniowo  us³ugowej/MU/; wymagane us³ugi w parterach pierzei ulicy Armii Krajowej; zakres dopuszczalnych funkcji us³ugowych: biura, obs³uga turystyki,
ochrona zdrowia, hande1 do 100 m2 pow. u¿ytkowej,
gastronomia.
4. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWANIA
ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
4.1.linie zabudowy  jak na rysunku planu,
4.2.wysokoæ zabudowy  nie wy¿ej ni¿ budynek przy
ul. Armii Krajowej 116A,
4.3 dopuszczalna powierzchnia terenu przeznaczona
pod zabudowê  25% powierzchni dzia³ki,
4.4 minimalna powierzchnia biologicznie czynna  50%
powierzchni dzia³ki,
4.5.zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane 
zakaz wtórnych podzia³ów,
4.6 inne warunki:
 wymagane dachy spadziste o k¹cie nachylenia
po³aci 35o-45o lub mansardowe (obustronnie symetryczne) kryte dachówk¹ ceramiczn¹,
 wymagana zharmonizowana kompozycja dachów (jako pi¹tej elewacji budynków) eksponowanych z punktu widokowego przy ul, Okrê¿nej,
 wymagany akcent architektoniczny w postaci
wykusza lub wie¿y w miejscu jak na rysunku planu.
5. PARKINGI:
 min.2,5 stanowiska na 100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug,
dla funkcji mieszkaniowej min. 1 stanowisko na 1
mieszkanie dla zabudowy wielorodzinnej, w granicach dzia³ki.
6. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI:
6.1.dojazd  od ulicy Armii Krajowej (poza granic¹ planu),
6.2.woda  z sieci miejskiej na warunkach okrelonych
przez zarz¹dcê sieci,
6.3.elektrycznoæ  z sieci 15 kV poprzez stacje transformatorowe 15/0,4 kV na warunkach okrelonych
przez zarz¹dcê sieci,
6.4.gaz  z sieci rozdzielczej,
6.5.ogrzewanie  indywidualne  elektryczne, gazowe,
olejowe lub inne proekologiczne,
6.6.cieki sanitarne  do kanalizacji sanitarnej,
6.7.wody opadowe  sieci¹ kanalizacji deszczowej oraz
powierzchniowo, z ulic wewnêtrznych i parkingów
po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych,
6.8.utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko odpadów.
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
7.1 obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu zespo³u urbanistyczno  krajobrazowego Sopotu
wpisanego do rejestru zabytków województwa
decyzj¹ nr 771 z dnia 12.02.1979 r.,
7.2 teren 01 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy A pe³nej
ochrony historycznej struktury przestrzennej 
przedmiot ochrony stanowi¹:
 historyczny uk³ad przestrzenny miasta, czyli w
sytuacji terenu 01.MU nawi¹zanie do historycznego rozplanowania zabudowy, jej zasadniczych
proporcji i charakteru architektury, rozplanowania wnêtrz ulicznych, linii zabudowy,

8.
9.
10.
11.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

7.3.warunki konserwatorskie dla obiektów projektowanych:
 nowa zabudowa musi byæ dostosowana do historycznej kompozycji urbanistycznej w zakresie skali, bry³y, podzia³ów architektonicznych,
proporcji powierzchni cian i otworów,
 obowi¹zuje wymóg sporz¹dzania i uzgadniania
z w³aciwym konserwatorem zabytków studiów
krajobrazowo  architektonicznych, których zadaniem jest uzasadnienie koncepcji architektonicznej w kontekcie krajobrazu otoczenia w
tym wysokoci i szerokoci frontów,
 obowi¹zuje zachowanie panoramy widokowej
z punktu widokowego przy ul, Okrê¿nej obejmuj¹cej dachy zabudowy ul. Armii Krajowej,
7.4.warunki inne:
 zakaz stosowania agresywnych form reklamy
i umieszczania reklam wolnostoj¹cych,
 zakaz realizacji obiektów tymczasowych i substandardowych,
 obowi¹zuje stosowanie tradycyjnych materia³ów budowlanych (jak ceg³a ceramiczna, tynk,
piaskowiec, granit, wapieñ, dachówka ceramiczna, drewno, ¿elazo kute, mosi¹dz, mied,
cynk, o³ów itp.) oraz detali architektonicznych
wywodz¹cych siê z form historycznych.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA: nie ustala siê.
SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO: nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA: 30%
INNE ZAPISY:
11.1.wymagany wysoki poziom architektury i wykoñczenia ze szczególnym uwzglêdnieniem pierzei
ulicy Armii Krajowej oraz pi¹tej elewacji  dachów,
11.2.obowi¹zuje zakaz budowy gara¿y naziemnych
jako odrêbnych, niezale¿nych budowli, gara¿e
podziemne nie mog¹ wykraczaæ poza rzut pionowy zewnêtrznych krawêdzi budynku na powierzchniê terenu,
11.3.ustala siê mo¿liwoæ budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej, w tym
sieci teletechnicznych, informatycznych,
11.4.dopuszcza siê mo¿liwoæ lokalizacji ma³ych
obiektów infrastruktury technicznej,
11.5.posadowienie budynków zaprojektowaæ w oparciu o wyniki badañ geologicznych; w przypadku, gdy roboty budowlane bêd¹ powodowa³y
wytworzenie leja depresyjnego, powstanie naprê¿eñ dynamicznych w pod³o¿u gruntowym lub
obni¿enie lustra wody podziemnej mog¹cego
powodowaæ dodatkowe osiadanie, nale¿y wczeniej, tj. przed przyst¹pieniem do projektowania,
wykonaæ ekspertyzê geotechniczn¹ przewiduj¹c¹ skutki planowanych robót w stosunku do
obiektów s¹siednich, oraz wskazuj¹c¹ sposób
unikniêcia zagro¿eñ,
11.6.teren po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru B ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Sopot.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr C-2/02
1. NUMER TERENU: 02
2. POWIERZCHNIA: 0,17 ha.
3. PRZEZNACZENIE TERENU: teren zabudowy mieszkaniowo  us³ugowej/MU/; dopuszcza siê funkcje us³ugowe do 100% pow. u¿ytkowej budynku.
4. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWANIA
ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
4.1.linie zabudowy  nie ustala siê,
4.2.wysokoæ zabudowy  jak w stanie istniej¹cym,
4.3.dopuszczalna powierzchnia terenu przeznaczona
pod zabudowê  nie wiêcej ni¿ w stanie istniej¹cym,
4.4.minimalna powierzchnia biologicznie czynna  nie
ustala siê,
4.5.zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane 
zakaz wtórnych podzia³ów,
4.6.inne warunki: nie ustala siê.
5. PARKINGI:
 min. 2,5 stanowiska na 100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug,
dla funkcji mieszkaniowej min. 1 stanowisko na 1
mieszkanie.
6. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI:
6.1.dojazd  od ulicy dojazdowej 05.KD,
6.2.woda  z sieci miejskiej na warunkach okrelonych
przez zarz¹dcê sieci,
6.3.elektrycznoæ  z sieci 15 kV poprzez stacje transformatorowe 15/0,4 kV na warunkach okrelonych
przez zarz¹dcê sieci,
6.4.gaz  z sieci rozdzielczej,
6.5.ogrzewanie  indywidualne  elektryczne, gazowe,
olejowe lub inne proekologiczne,
6.6.cieki sanitarne  do kanalizacji sanitarnej,
6.7.wody opadowe  sieci¹ kanalizacji deszczowej oraz
powierzchniowo, z ulic wewnêtrznych i parkingów
po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych,
6.8.utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko odpadów.
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
7.3 obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu zespo³u urbanistyczno  krajobrazowego Sopotu
wpisanego do rejestru zabytków województwa
decyzj¹ nr 771 z dnia 12.02.1979 r.,
7.4 teren 02 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy A pe³nej
ochrony historycznej struktury przestrzennej 
przedmiot ochrony stanowi¹:
 historyczny uk³ad przestrzenny, czyli rozplanowanie zabudowy, jej zasadnicze proporcje i charakter architektury, podzia³y dzia³ek, rozplanowanie wnêtrz ulicznych, linie zabudowy,
 historyczna zabudowa:
 Al. Niepodleg³oci 836,
 Al. Niepodleg³oci 838,
 Al. Niepodleg³oci 840,
ochrona elewacji od strony Al. Niepodleg³oci,
k¹ta nachylenia po³aci dachowych, wysokoci,
7.3.warunki konserwatorskie dla obiektów projektowanych:
 nowa zabudowa musi byæ dostosowana do hi-

8.

9.

10.
11.

Poz. 2438

storycznej kompozycji urbanistycznej w zakresie
skali, bry³y, podzia³ów architektonicznych, proporcji powierzchni cian i otworów,
 w przypadku przebudowy lub rozbudowy istniej¹cych budynków wymagane jest zachowanie zasady kompozycji architektonicznej oraz
stosowanie materia³ów u¿ytych w obiekcie istniej¹cym,
 obowi¹zuje wymóg sporz¹dzania i uzgadniania
z w³aciwym konserwatorem zabytków studiów
krajobrazowo  architektonicznych, których
zadaniem jest uzasadnienie koncepcji architektonicznej w kontekcie krajobrazu otoczenia w
tym wysokoci i szerokoci frontów,
7.4.warunki inne:
 zakaz zabudowy loggii i balkonów i likwidacji
werand,
 ochrona stolarki okiennej i drzwiowej  w przypadku wymiany wymagana stolarka drewniana z rekonstrukcj¹ detali,
 zakaz stosowania agresywnych form reklamy
i umieszczania reklam wolnostoj¹cych,
 zakaz realizacji obiektów tymczasowych i substandardowych,
 obowi¹zuje stosowanie tradycyjnych materia³ów budowlanych (jak ceg³a ceramiczna, tynk,
piaskowiec, granit, wapieñ, dachówka ceramiczna, drewno, ¿elazo kute, mosi¹dz, mied,
cynk, o³ów itp.) oraz detali architektonicznych
wywodz¹cych siê z form historycznych.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
8.1.w granicach terenu znajduje siê daglezja zielona
do zachowania.
SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO:
9.1.do czasu budowy ulicy dojazdowej 05.KD dopuszcza siê dojazd jak w stanie istniej¹cym.
STAWKA PROCENTOWA: 0%
INNE ZAPISY:
11.1.obowi¹zuje zakaz budowy gara¿y naziemnych,
11.2.ustala siê mo¿liwoæ budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej, w tym
teletechnicznych, informatycznych,
11.3.posadowienie budynków zaprojektowaæ w oparciu o wyniki badañ geologicznych; w przypadku, gdy roboty budowlane bêd¹ powodowa³y
wytworzenie leja depresyjnego, powstanie naprê¿eñ dynamicznych w pod³o¿u gruntowym lub
obni¿enie lustra wody podziemnej mog¹cego
powodowaæ dodatkowe osiadanie, nale¿y wczeniej, tj. przed przyst¹pieniem do projektowania,
wykonaæ ekspertyzê geotechniczn¹ przewiduj¹c¹ skutki planowanych robót w stosunku do
obiektów s¹siednich, oraz wskazuj¹c¹ sposób
unikniêcia zagro¿eñ,
11.4.teren po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru B ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Sopot.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr C-2/02
1. NUMER TERENU: 03

Poz. 2438
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2. POWIERZCHNIA: 0,31 ha.
3. PRZEZNACZENIE TERENU: teren us³ug/U/z towarzysz¹c¹ zieleni¹; zakres dopuszczalnych funkcji us³ugowych: biura, obs³uga turystyki, ochrona zdrowia, gastronomia.
4. WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWANIA
ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
4.1.linie zabudowy  jak na rysunku planu,
4.2.wysokoæ zabudowy  nie wy¿ej ni¿ budynek przy
ul. Armii Krajowej 116A,
4.5 dopuszczalna powierzchnia terenu przeznaczona
pod zabudowê  zabudowê dopuszcza siê tylko w
zasiêgu okrelonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy,
4.6 minimalna powierzchnia biologicznie czynna  80%
powierzchni dzia³ki,
4.5.zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane 
zakaz wtórnych podzia³ów,
4.7 inne warunki  wymagane dachy spadziste o k¹cie nachylenia
po³aci 35o-45o lub mansardowe (obustronnie
symetryczne) kryte dachówk¹ ceramiczn¹,
 wymagana zharmonizowana kompozycja dachów (jako pi¹tej elewacji budynków) eksponowanych z punktu widokowego przy ul, Okrê¿nej,
 istniej¹cy zespó³ zieleni wraz z terenem nieczynnego, drena¿owego ujêcia wody zamieniæ na
park po niezbêdnych ciêciach sanitarnych i przewietlaj¹cych (miêdzy innymi w celu wiêkszego
ods³oniêcia pó³nocnej sylwety przysz³ego zespo³u zabudowy),
 wskazane utrzymanie wód powierzchniowych w
postaci odkrytego cieku, ew. zbiornika wodnego,
 dopuszcza siê budowê obiektów o charakterze
ogrodowym  altany, rzeby plenerowe, ³awki,
owietlenie itp.,
5. PARKINGI:
 min.2,5 stanowiska na 100 m2 pow. u¿ytkowej us³ug,
w granicach dzia³ki.
6. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI:
6.1.dojazd  od ulicy Armii Krajowej,
6.2.woda  z sieci miejskiej na warunkach okrelonych
przez zarz¹dcê sieci,
6.3.elektrycznoæ  z sieci 15 kV poprzez stacje transformatorowe 15/0,4 kV na warunkach okrelonych
przez zarz¹dcê sieci,
6.4.gaz  z sieci rozdzielczej,
6.5.ogrzewanie  indywidualne  elektryczne, gazowe,
olejowe lub inne proekologiczne,
6.6.cieki sanitarne  do kanalizacji sanitarnej,
6.7.wody opadowe  sieci¹ kanalizacji deszczowej oraz
powierzchniowo, z ulic wewnêtrznych i parkingów
po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych,
6.8.utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko odpadów.
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
7.5 obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu zespo³u urbanistyczno  krajobrazowego Sopotu
wpisanego do rejestru zabytków województwa
decyzj¹ nr 771 z dnia 12.02.1979 r.,

8.

9.
10.
11.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

7.6 teren 03 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy A pe³nej
ochrony historycznej struktury przestrzennej 
przedmiot ochrony stanowi¹:
 historyczny uk³ad przestrzenny miasta, czyli w
sytuacji terenu 03.U nawi¹zanie do historycznego rozplanowania zabudowy, jej zasadniczych proporcji i charakteru architektury, rozplanowania wnêtrz ulicznych, linii zabudowy,
7.3.warunki konserwatorskie dla obiektów projektowanych:
 nowa zabudowa musi byæ dostosowana do historycznej kompozycji urbanistycznej w zakresie skali, bry³y, podzia³ów architektonicznych,
proporcji powierzchni cian i otworów,
 obowi¹zuje wymóg sporz¹dzania i uzgadniania
z w³aciwym konserwatorem zabytków studiów
krajobrazowo  architektonicznych, których
zadaniem jest uzasadnienie koncepcji architektonicznej w kontekcie krajobrazu otoczenia w
tym wysokoci i szerokoci frontów,
 obowi¹zuje zachowanie panoramy widokowej
z punktu widokowego przy ul, Okrê¿nej obejmuj¹cej dachy zabudowy ul. Armii Krajowej,
7.4.warunki inne:
 zakaz stosowania agresywnych form reklamy
i umieszczania reklam wolnostoj¹cych,
 zakaz realizacji obiektów tymczasowych i substandardowych,
 obowi¹zuje stosowanie tradycyjnych materia³ów budowlanych (jak ceg³a ceramiczna, tynk,
piaskowiec, granit, wapieñ, dachówka ceramiczna, drewno, ¿elazo kute, mosi¹dz, mied,
cynk, o³ów itp.) oraz detali architektonicznych
wywodz¹cych siê z form historycznych.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
8.1.wymagane zachowanie cennego drzewostanu w
oparciu o inwentaryzacjê drzewostanu.
SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO: nie ustala siê.
STAWKA PROCENTOWA: 0%
INNE ZAPISY:
11.1.wymagany wysoki poziom architektury i wykoñczenia ze szczególnym uwzglêdnieniem pierzei
ulicy Armii Krajowej oraz pi¹tej elewacji  dachów,
11.2.obowi¹zuje zakaz budowy gara¿y naziemnych
jako odrêbnych, niezale¿nych budowli, gara¿e
podziemne nie mog¹ wykraczaæ poza rzut pionowy zewnêtrznych krawêdzi budynku na powierzchniê terenu,
11.3.ustala siê mo¿liwoæ budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej, w tym
sieci teletechnicznych, informatycznych,
11.4.dopuszcza siê mo¿liwoæ lokalizacji ma³ych
obiektów infrastruktury technicznej,
11.5.posadowienie budynków zaprojektowaæ w oparciu o wyniki badañ geologicznych; w przypadku, gdy roboty budowlane bêd¹ powodowa³y
wytworzenie leja depresyjnego, powstanie naprê¿eñ dynamicznych w pod³o¿u gruntowym lub
obni¿enie lustra wody podziemnej mog¹cego
powodowaæ dodatkowe osiadanie, nale¿y wczeniej, tj. przed przyst¹pieniem do projektowania,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

wykonaæ ekspertyzê geotechniczn¹ przewiduj¹c¹
skutki planowanych robót w stosunku do obiektów
s¹siednich, oraz wskazuj¹c¹ sposób unikniêcia zagro¿eñ,
11.6.teren po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru B ochrony
uzdrowiskowej uzdrowiska Sopot.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr C-2/02
1.
2.
3.
4.

Poz. 2438
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NUMER TERENU: 04
POWIERZCHNIA: 0,19 ha.
PRZEZNACZENIE TERENU: zieleñ (Z).
WARUNKI, ZASADY I STANDARDY KSZTA£TOWANIA
ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
4.1.linie zabudowy  nie dotyczy
4.2.wysokoæ zabudowy  nie dotyczy
4.3.dopuszczalna powierzchnia terenu przeznaczona
pod zabudowê  nie dotyczy,
4.4.minimalna powierzchnia biologicznie czynna  nie
ustala siê,
4.5.zasady i warunki podzia³u na dzia³ki budowlane 
zakaz wtórnych podzia³ów,
4.6.inne warunki:
 dopuszcza siê budowê obiektów o charakterze
ogrodowym  altany, rzeby plenerowe, ³awki,
owietlenie itp.,
 w naro¿niku ulic Armii Krajowej i Al. Niepodleg³oci wymagany skwer z akcentem w postaci
rzeby, fontanny lub innej formy plastycznej.
5. PARKINGI  zakaz parkowania.
6. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI:
6.1.dojazd  od ulicy Armii Krajowej i Al. Niepodleg³oci,
6.2.woda  z sieci miejskiej na warunkach okrelonych
przez zarz¹dcê sieci,
6.3.elektrycznoæ  z sieci 15 kV poprzez stacje transformatorowe 15/0,4 kV na warunkach okrelonych
przez zarz¹dcê sieci,
6.4.gaz  nie dotyczy,
6.5.ogrzewanie  nie dotyczy,
6.6.cieki sanitarne  nie dotyczy,
6.7.wody opadowe  powierzchniowo,
6.8.utylizacja odpadów sta³ych  wywóz na wysypisko odpadów.
7. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
7.1.obszar objêty planem po³o¿ony jest w zasiêgu zespo³u urbanistyczno  Krajobrazowego Sopotu
wpisanego do rejestru zabytków województwa
decyzj¹ nr 771 z dnia 12.02.1979 r.,
7.2.teren 04 po³o¿ony jest w zasiêgu strefy A pe³nej
ochrony historycznej struktury przestrzennej 
przedmiot ochrony stanowi zieleñ jako forma przeznaczenia terenu,
7.4.warunki inne:
 zakaz stosowania reklam wolnostoj¹cych,
 zakaz realizacji obiektów tymczasowych i substandardowych,
 obowi¹zuje stosowanie tradycyjnych materia³ów
budowlanych (jak ceg³a ceramiczna, tynk, piaskowiec, granit, wapieñ, dachówka ceramiczna,
drewno, ¿elazo kute, mosi¹dz, mied, cynk, o³ów

8.

9.
10.
11.

itp.) oraz detali architektonicznych wywodz¹cych siê
z form historycznych.
WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
8.1.wymagane zachowanie cennego drzewostanu w
oparciu o inwentaryzacjê drzewostanu.
SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO: nie ustala siê
STAWKA PROCENTOWA: 0%
INNE ZAPISY:
11.1.wymagany wysoki poziom estetyki wykoñczenia i zagospodarowania terenu,
11.2.w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ mo¿liwoæ budowy podziemnego przejcia pod Al.
Niepodleg³oci w osi ul. Goyki, poza granic¹ planu,
11.3.ustala siê mo¿liwoæ budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej, sieci
teletechnicznych, informatycznych,
11.4.dopuszcza siê mo¿liwoæ lokalizacji ma³ych
obiektów infrastruktury technicznej,
11.5.teren po³o¿ony jest w zasiêgu obszaru B ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Sopot.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Nr C-2/02
DLA DRÓG I ULIC
1. NUMER TERENU: 05
2. POWIERZCHNIA: 0,18 ha.
3. ULICA LUB DROGA WRAZ Z OKREÚLENIEM KLASYFIKUJÀCYM FUNKCJONALNO  TECHNICZNYM: ulica dojazdowa KD ½.
4. MINIMALNA SZEROKOÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH: na odcinku projektowanym 8 m.
5. PARKINGI: nie ustala siê.
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE: nie ustala siê.
7. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA:
7.1.odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni
utwardzonych  po podczyszczeniu w separatorach
ropopochodnych do kanalizacji deszczowej,
7.2.w granicach terenu znajduje siê okaz dêbu szypu³kowego do zachowania.
8. ZASADY U¯YTKOWANIA TYMCZASOWEGO:
8.1.do czasu zakoñczenia inwestycji na terenie 01.MU,
na odcinku przylegaj¹cym do dzia³ki 154/10 dopuszcza siê zamkniêcie fragmentu ulicy i ogólnodostêpnego przejcia pieszego do wy³¹cznego u¿ytku
w³aciciela dzia³ki 154/10.
9. INNE ZAPISY:
9.1.dopuszcza siê zachowanie gara¿y na dzia³kach 113/
5, 113/6, 113/7.
9.2.ustala siê mo¿liwoæ budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej, w tym
sieci teletechnicznych, informatycznych.
§4
1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy
Al. Niepodleg³oci 836-840 oraz naro¿nika ulic Al. Niepodleg³oci i Armii Krajowej w miecie Sopocie.
2. Na rysunku planu ustalono nastêpuj¹ce elementy:
1) granicê planu,
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2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) obowi¹zuj¹ce i nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) rejon wymaganej lokalizacji akcentu architektonicznego,
5) rejon wymaganej lokalizacji rzeby, fontanny lub innej
formy plastycznej,
6) budynki wskazane do ochrony,
7) oznaczenia identyfikacyjne oraz przeznaczenie terenów
wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi.
§5
Zobowi¹zuje siê Prezydenta Miasta do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny zgodnoci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miasta.
§6
Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego miasta Sopotu, zatwierdzony Uchwa³¹ LII/
491/94 Rady Miasta Sopotu z dnia 9 maja 1994 r. (Dz. Urz.
Woj. Gd. z 1994 r. Nr 16 poz. 74) we fragmencie objêtym
granicami niniejszego planu.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 5, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Sopotu
W. Augustyniak

2439
UCHWA£A Nr X/108/2003
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 22 sierpnia 2003 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc do handlu obwonego
i okrelenia przepisów porz¹dkowych, obowi¹zuj¹cych
podczas jego prowadzenia na terenie Gminy Miejskiej
Lêbork.
Na podstawie art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 ze zm.) art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja
2001 r. o warunkach zdrowotnych ¿ywienia i ¿ywnoci
(Dz. U. z 2001 r. Nr 63 poz. 634 ze zm.), w celu zapewnienia spokoju i porz¹dku publicznego, uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Wyznacza siê miejsca do handlu obwonego i okrela
przepisy porz¹dkowe, obowi¹zuj¹ce podczas jego prowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Lêbork.
§2
Miejsca do handlu obwonego i przepisy porz¹dkowe
obowi¹zuj¹ce podczas jego prowadzenia, stanowi za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
§3

Traci moc uchwa³a Nr XLIX/525/2001 Rady Miejskiej
w Lêborku z dnia 28 wrzenia 2001 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do handlu obwonego na terenie miasta
Lêborka i regulaminu ich funkcjonowania.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Lêborka.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Lêborku
M. Siebert-Bresler
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr X/108/2003
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 22 sierpnia 2003 r.
ROZDZIA£ I
MIEJSCA DO HANDLU OBWONEGO
I PRZEPISY PORZ¥DKOWE OBOWI¥ZUJ¥CE
PODCZAS JEGO PROWADZENIA
NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ LÊBORK
§1
Do prowadzenia handlu obwonego na terenie miasta
Lêborka wyznacza siê:
1. Sto³y bêd¹ce na wyposa¿eniu Centrum Handlowego przy ulicy Handlowej.
2. Obszar pasa drogowego ulicy Kaszubskiej, na odcinku od mostu na rzece Okalica, do granic terytorialnych miasta Lêborka.
3. Plac przy ulicy Aleja Niepodleg³oci bêd¹cy nieruchomoci¹ gruntow¹ po³o¿on¹ w obrêbie 9 miasta
Lêborka, stanowi¹cy dzia³kê nr 72.
§2
1. Miejsca o których mowa w § 1 pkt 1 i 2 zarz¹dzane s¹
przez Gminê Miasto Lêbork, zwan¹ dalej Zarz¹dc¹.
2. Miejsce o którym mowa w § 1 pkt 3 zarz¹dzane jest
przez Zarz¹d Stowarzyszenia Producentów P³odów Rolnych i Ogrodniczych Powiatu Lêborskiego i Okolic,
zwanym dalej Stowarzyszeniem Producentów.
§3
1. Sto³y bêd¹ce na wyposa¿eniu Centrum Handlowego
przy ulicy Handlowej przeznaczone s¹ do prowadzenia handlu obwonego, nastêpuj¹cych towarów:
 warzyw, owoców, kwiatów z upraw dzia³kowych
i szklarniowych,
 art. spo¿ywczych i przemys³owych, po spe³nieniu
warunków okrelonych przez Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lêborku,
 art. spo¿ywczych pochodzenia zwierzêcego, po spe³nieniu warunków okrelonych przez Pañstwowego
Powiatowego Inspektora Weterynaryjnego w Lêborku.
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2. Pas drogowy ulicy Kaszubskiej, przeznaczony jest do
prowadzenia handlu:
 zniczami,
 kwiatami,
 dewocjonaliami.
3. Plac przy ulicy Aleja Niepodleg³oci bêd¹cy nieruchomoci¹ gruntow¹ po³o¿on¹ w obrêbie 9 miasta Lêborka, stanowi¹cym dzia³kê nr 72, przeznaczony jest do
prowadzenia handlu towarami:
 okrelonymi w Regulaminie Funkcjonowania Targowiska P³odów Rolnych i Ogrodniczych, wydanych
przez  Stowarzyszenie Producentów.
§4
1. Uprawnionymi do prowadzenia handlu s¹:
 osoby fizyczne,
 osoby prawne,
 jednostki organizacyjne nie posiadaj¹ce osobowoci prawnej.
§5
Dzia³alnoæ okrelona w § 3, powinna byæ prowadzona zgodnie z ogólnie obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa,
stanowi¹cym w tym zakresie i przepisami porz¹dkowymi okrelonymi w niniejszej uchwale.
§6
Osoby prowadz¹ce hande1 w miejscach o których
mowa w § 1, s¹ zobowi¹zane do przestrzegania:
 przepisów higieniczno  sanitarnych,
 przepisów weterynaryjnych,
 przepisów bezpieczeñstwa pracy,
 przepisów przeciwpo¿arowych,
 przepisów ruchu drogowego,
 przepisów budowlanych itp.
 niniejszych przepisów porz¹dkowych.
§7
1. Osoby, o których mowa w § 4, maj¹ obowi¹zek uiszczenia op³aty targowej za ka¿dy dzieñ handlu, na rêce
inkasenta niezw³ocznie po rozpoczêciu handlu, wed³ug
zasad okrelonych odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Miasta Lêborka.
2. Inkasent wystawia ka¿dorazowo dowód wniesienia
op³aty z naniesion¹ dat¹ sprzeda¿y i jej wysokoci¹.
§8
W miejscach, o których mowa w § 1 zabroniona jest
sprzeda¿:
 napojów alkoholowych,
 materia³ów pêdnych,
 rodków leczniczych,
 kamieni i metali szlachetnych,
 zagranicznych monet i banknotów bêd¹cych aktualnie w obiegu,
 papierów wartociowych,
 broni, amunicji, materia³ów oraz artyku³ów pirotechnicznych i wybuchowych,
 przedmiotów i artyku³ów stosowanych w k³usownictwie, okrelonych w prawie ³owieckim oraz prawie
o rybactwie ródl¹dowym.
§9
1. Grzyby surowe, dziko rosn¹ce, zakwalifikowane do
sprzeda¿y przez klasyfikatora grzybów, wolno sprzedawaæ na sto³ach bêd¹cych na wyposa¿eniu Centrum

Handlowego, pod warunkiem umieszczenia w miejscu
sprzeda¿y informacji o gatunku grzybów oraz nazwiska i adresu sprzedawcy.
2. Grzyby suszone mog¹ byæ sprzedawane pod warunkiem, ¿e posiadaj¹ atest grzyboznawcy, oraz sprzedawane s¹ w jednostkowych opakowaniach, oznakowanych w sposób umo¿liwiaj¹cy identyfikacjê rodzaju
produktu i producenta.
§ 10
Sprzeda¿ towaru, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, ¿e jest on szkodliwy dla zdrowia, pochodzi z kradzie¿y lub nielegalnego ród³a, bêdzie wstrzymana przez Zarz¹dcê, który zobowi¹zany jest powiadomiæ
o stwierdzonych nieprawid³owociach, organy powo³ane do przestrzegania porz¹dku publicznego, Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Pañstwowego
Powiatowego Inspektora Weterynaryjnego, lub inny kompetentny organ.
§ 11
Do kontroli przestrzegania przez handluj¹cych, o którym mowa w § 1,przepisów porz¹dkowych okrelonych
niniejsz¹ uchwa³¹ s¹ uprawnieni, funkcjonariusze organów powo³anych do przestrzegania porz¹dku publicznego, upowa¿nieni pracownicy Zarz¹dcy o którym mowa
w § 2 pkt 1, oraz pracownicy innych instytucji i organów
uprawnionych na podstawie przepisów szczegó³owych.
§ 12
Uwagi i wnioski dotycz¹ce funkcjonowania, miejsc
wyznaczonych do handlu, nale¿y sk³adaæ Zarz¹dcy.
§ 13
Dopuszcza siê do:
1. Sprzeda¿y stoiskowej, prowadzonej przez w³acicieli
lub za³ogi sklepów, bezporednio przed ich lokalami
handlowymi, po uprzednim uzyskaniu zgody i pozwolenia w³aciciela gruntu, uprawnionego do wyznaczania takich miejsc.
2. Sprzeda¿y gazet, oraz prowadzenia handlu obwonego podczas imprez okazjonalnych typu jarmark, festyn,
odpust itp., po uzyskaniu zgody w³aciwych jednostek,
oraz spe³nieniu innych warunków okrelonych odrêbnymi przepisami prawa.
3. Sprzeda¿y truskawek, runa lenego, choinek, artyku³ów wi¹tecznych jako sprzeda¿ krótkotrwa³¹, okazjonaln¹, po uzyskaniu zgody w³aciwych jednostek, oraz
spe³nieniu innych warunków okrelonych odrêbnymi
przepisami prawa.
Rozdzia³ II
PRZEPISY KOÑCOWE
§ 14
Zabrania siê prowadzenia handlu obwonego w innych
miejscach ni¿ wyznaczone do tego celu.
PRZEPISY KARNE
§ 15
Kto wykracza przeciwko przepisom okrelonym w § 14
Za³¹cznika nr 1 do uchwa³y, ustanowionych w celu zapewnienia ³adu i porz¹dku publicznego, podlega karze
grzywny wymierzonej w trybie i zasadach okrelonych
w prawie o wykroczeniach.
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UCHWA£A Nr VI/60/2003
Rady Gminy w Subkowach
z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Subkowy, obejmuj¹cego obszar wsi Subkowy.
Na podstawie art. 7 i art. 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. Nr 15
z 1999 r., poz. 139, zm,: Nr 41 poz. 412, Nr 111, poz. 1279
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, z 2001 r. Nr 5,
poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115,
poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, oraz z 2002 r. Nr 113, poz.
984, Nr 130, poz. 1112) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) Rada Gminy
w Subkowach, po zasiêgniêciu opinii Komisji Rolnictwa,
Ochrony rodowiska i Porz¹dku Publicznego, uchwala,
co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Subkowy, stanowi¹cy zmianê do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Subkowy zatwierdzonego Uchwa³¹
Gminnej Rady Narodowej Nr XIV/81/86 z dnia 19 grudnia 1986 r. z pón. zm.
2. Granice terenu objêtego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedstawiono na za³¹czniku graficznym  Rysunku planu w skali 1:5000 (za³¹cznik nr 1 do Uchwa³y).
3. Z opracowania niniejszego planu s¹ wy³¹czone tereny
objête miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego uchwalonymi po 1995 r., opracowanymi
zgodnie z Ustaw¹ o zagospodarowaniu przestrzennym
z dnia 7 lipca 1994 r.  granice terenów wy³¹czonych
z niniejszego opracowania przedstawiono na za³¹czniku graficznym  Rysunku planu w skali 1:5000 (za³¹cznik nr 1 do Uchwa³y) oraz na Rysunku planu w skali
1:2000 (za³¹cznik nr 2 do niniejszej Uchwa³y).
§2
1. Ustalenia planu zawarte s¹ w czêci tekstowej i graficznej planu.
2. Ustalenia tekstowe dla terenów wydzielonych liniami
rozgraniczaj¹cymi przedstawiono w postaci kart dla poszczególnych terenów  § 4 niniejszej Uchwa³y, zawieraj¹cych 6 grup ustaleñ:
1) oznaczenie identyfikacyjne,
2) funkcja terenu,
3) zasady zagospodarowania terenu,
4) zasady podzia³u na dzia³ki,
5) zasady kszta³towania zabudowy,
6) warunki wynikaj¹ce z ochrony rodowiska przyrodniczego, rodowiska kulturowego i krajobrazu.
W przypadku braku ustaleñ w jednej z grup numeracja
ustaleñ staje siê nieci¹g³a.
3. Ustalenia tekstowe dla ca³ego obszaru opracowania
przedstawiono w § 5 niniejszej Uchwa³y zawieraj¹cym
ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej obszaru
planu i ustalenia dla terenów komunikacyjnych oraz w §
6 niniejszej Uchwa³y zawieraj¹cym ustalenia dotycz¹ce obs³ugi infrastrukturalnej obszaru planu
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4. Ustalenia graficzne zawarte s¹ na za³¹cznikach:
1) Rysunek planu w skali 1:5000 (ca³y obszar opracowania)  za³. nr 1,
2) Rysunek planu w skali 1:2000 (obszar zainwestowany wsi)  za³. nr 2,
3) Karty wytycznych do projektowania  za³. nr 3,
w tym:
a) za³. nr 3a. Zasady zagospodarowania nowych terenów inwestycyjnych,
b) za³. nr 3b. Zasady zagospodarowania dzia³ki,
c) za³. nr 3c. Zasady kszta³towania zabudowy,
4) Ideogram in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu w skali
1:10000 za³. nr 4.
5. Na za³¹czniku graficznym nr 1 do niniejszej Uchwa³y
obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu s¹:
1) granica opracowania,
2) obszar zainwestowany wsi, objêty rysunkiem planu
w skali 1:2000 (za³. nr 2 do niniejszej Uchwa³y),
3) tereny, dla których obowi¹zuj¹ plany miejscowe
uchwalone po 1995 r. wy³¹czone z niniejszego opracowania,
4) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
5) oznaczenia literowo  cyfrowe wydzielonych terenów, okrelaj¹ce podstawow¹ funkcjê terenu, w tym:
a) R  tereny gospodarki rolnej z zabudowa zagrodow¹,
b) S  tereny specjalistycznych upraw polowych 
sady,
c) Z1  tereny lasów,
d) ZP  tereny zieleni parkowej,
e) ZS  tereny zieleni sportowej,
f) ZC  tereny zieleni cmentarnej,
g) M  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
h) MW  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
i) UW  zabudowa us³ugowa  tereny wielofunkcyjne,
j) P  zabudowa produkcyjna, magazyny i sk³ady,
k) PK  us³ugi komunikacji  stacja paliw,,
l) NO  infrastruktura techniczna  oczyszczalnia
cieków
m) KL, KD  nowe po³¹czenie drogo,we,
n) KK  tereny kolejowe
o) tereny komunikacji drogowej: KGP  droga g³ówna ruchu przyspieszonego, KZ  droga zbiorcza,
K1  droga lokalna, KD  droga dojazdowa,
6) skrzy¿owania z droga krajow¹, wymagaj¹ce szczegó³owych rozwi¹zañ projektowych,
7) ropoci¹g naftowy wraz ze stref¹ bezpieczeñstwa,
8) planowane powiêkszenie strefy bezpieczeñstwa od
projektowanego ropoci¹gu naftowego,
9) strefa wymaganych uzgodnieñ inwestycji z PERN
P³ock,
10) linie elektroenergetyczne WN 110 kV wraz ze stref¹
zakazu zabudowy przeznaczonej na sta³y pobyt ludzi,
11) linie elektroenergetyczne N wraz ze stacjami transformatorowymi,
12) strefa ochrony obszaru zasobowego ujêæ wody
Tczew-Narkowy,
13) obszary i obiekty wpisane do rejestru zabytków województwa,
14) obszary i obiekty postulowane do wpisania do rejestru zabytków województwa,
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15) stanowiska archeologiczne do zachowania i ochrony, w tym strefy o szczególnych wartociach,
16) uk³ad ruralistyczny wsi Subkowy wraz z roz³ogiem,
do zachowania i ochrony,
17) cenne za³o¿enia ma³ych folwarków zwi¹zanych z
wsi¹, do zachowania tradycji formy uk³adu przestrzennego,
18) tereny o du¿ym znaczeniu ekologicznym, do zachowania i wzmocnienia,
19) zieleñ ekologiczna wzd³u¿ cieków wodnych, do
ochrony,
20) cenne aleje drzew przydro¿nych do ochrony,
21) pas zieleni izolacyjno-krajobrazowej wymagany w
urz¹dzeniu terenu,
22) planowany przebieg cie¿ek rowerowych
pozosta³e oznaczenia maja charakter informacyjny.
6. Na za³¹czniku graficznym nr 2 do niniejszej Uchwa³y,
obejmuj¹cym obszar zainwestowany wsi obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu s¹:
1) granica opracowania,
2) tereny, dla których obowi¹zuj¹ plany miejscowe
uchwalone po 1995 r. wy³¹czone z niniejszego opracowania,
3) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
5) oznaczenia literowo  cyfrowe wydzielonych terenów, okrelaj¹ce podstawow¹ funkcjê terenu, w tym:
a) R  grunt rolny,
b) W  wody otwarte,
c) ZE  zieleñ ekologiczna,
d) W/ZE  wody otwarte z zieleni¹ ekologiczn¹,
e) ZE/ZP  zieleñ ekologiczna i zieleñ parkowa,
f) ZZ  zieleñce i skwery,
g) RM  grunt rolny z prawem lokalizacji tzw. drugiego domu,
h) MN  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
i) MW  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
j) MU  zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa,
k) zabudowa us³ugowa: UO  us³ugi owiaty, UZ 
us³ugi zdrowia, UA  us³ugi administracji, UK 
us³ugi kultury i kultu religijnego, UI  us³ugi ró¿ne, UH  us³ugi handlu, UG  us³ugi gastronomii,
l) UI/P  us³ugi ró¿ne i produkcja,
m) P  przemys³ i produkcja,
n) RPO  produkcja rolnicza,
o) komunikacja drogowa: KGP  droga g³ówna ruchu przypieszonego, KZ- droga zbiorcza, KD 
droga dojazdowa, KX  ci¹g pieszo-jezdny, KXP 
ci¹g pieszy,
6) obszary wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa,
7) pojedyncze obiekty wpisane do rejestru zabytków
nieruchomych województwa,
8) zespo³y przestrzenne postulowane do wpisania do
rejestru zabytków województwa,
9) pojedyncze obiekty postulowane do wpisania do rejestru zabytków województwa,
10) cenne obiekty o wartociach historycznych do ochrony,
11) pas zieleni izolacyjno-krajobrazowej wymagany w urz¹dzeniu terenu,
12) pomniki przyrody  drzewa wraz ze strefa ochronn¹,
13) planowany przebieg cie¿ek rowerowych.

7. Na za³¹cznikach graficznych nr 3 do niniejszej Uchwa³y zawarte s¹:
1) ustalenia graficzne, dotycz¹ce zasad zagospodarowania nowych terenów inwestycyjnych  3a, zaznaczonych na Rysunku planu  za³. nr 1 do niniejszej
Uchwa³y symbolami 12.M, 21.M, 34.M, 38.M,
2) ustalenia graficzno  tekstowe, dotycz¹ce zasad zagospodarowania dzia³ki  3b,
3) ustalenia graficzno  tekstowe, dotycz¹ce zasad
kszta³towania zabudowy budynku g³ównego i zabudowy towarzysz¹cej dla nowych terenów mieszkaniowych, oznaczonych liter¹ M na Rysunku planu
 za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y.
8. Na za³¹czniku graficznym nr 4 do niniejszej Uchwa³y
pokazane s¹ przebiegi sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia
terenu (istniej¹ce i projektowane) oraz tereny lokalizacji urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
9. Za³¹czniki nr 3a, 3b, 3c, 4 do Uchwa³y maj¹ charakter
informacyjny, stanowi¹ wyjanienie za pomoc¹ schematów graficznych ustaleñ tekstowych okrelonych
w § 4 i § 6.
§3
1. Uchwala siê nastêpuj¹ce definicje pojêæ u¿ywanych w tekcie ustaleñ planu:
1) funkcje chronione  mieszkalnictwo oraz us³ugi nauki, kultury, owiaty, zdrowia i opieki spo³ecznej, rekreacji i wypoczynku,
2) nieprzekraczalne linie zabudowy  linie zabudowy
podstawowej bry³y budynku (dotyczy zabudowy
mieszkaniowej, us³ugowej, gospodarczej i gara¿y),
których nie mo¿na przekroczyæ; dopuszcza siê wysuniêcie przed liniê zabudowy maks. 1,5 m czêci
budynku (do 20% szerokoci frontu), zw³aszcza
schodów zewnêtrznych i zejæ do piwnic,
3) powierzchnia biologicznie  czynna  grunt rodzimy
pokryty rolinnoci¹ oraz wod¹ powierzchniow¹ na
dzia³ce budowlanej, a tak¿e 50% sumy nawierzchni
tarasów i stropodachów, urz¹dzonych jako sta³e
trawniki lub kwietniki na pod³o¿u zapewniaj¹cym ich
naturaln¹ wegetacjê o powierzchni nie mniejszej ni¿
10 m2 ,
4) powierzchnia zabudowy terenu  powierzchnia budynku po obrysie zewnêtrznym w stosunku do powierzchni dzia³ki, wyra¿ona w [%],
5) teren (przestrzeñ) ogólnodostêpny  teren do którego dostêp nie jest limitowany ¿adnymi ograniczeniami przedmiotowymi, np. ogrodzenie, bilet wstêpu, pora doby, itp., ani podmiotowymi,
6) uci¹¿liwoæ dla otoczenia  ka¿da dzia³alnoæ powoduj¹ca obni¿enie warunków zamieszkiwania, która
w normalnych warunkach powoduje przekroczenie
80% norm okrelonych prawem dla bezpieczeñstwa
ludzi, zwierz¹t, mienia i rodowiska przyrodniczego,
w szczególnoci powoduj¹ca zanieczyszczenie rodowiska oraz, np. emituj¹ca nieprzyjemny zapach,
dym, sk³ad odpadów na otwartej przestrzeni, itp. lub
w inny widoczny sposób pogarszaj¹ca warunki ¿ycia w najbli¿szym otoczeniu,
7) wysokoæ zabudowy  wysokoæ budynku mierzona od poziomu gruntu (rednia pod obrysem budynku) do najwy¿szego elementu pokrycia budynku (w przypadku dachu p³askiego  górna p³aszczyzna stropodachu, w przypadku dachu stromego 
najwy¿sza kalenica dachu),

 6411 

Poz. 2440

8) zespó³ zabudowy  zgrupowanie min. trzech dzia³ek
budowlanych po³o¿onych wzd³u¿ jednej drogi dojazdowej do nich.
Pojêcia u¿yte w znaczeniu powy¿szych definicji oznaczono w tekcie ustaleñ planu symbolem (*).
§4
1. Ustalenia tekstowe dla terenów wydzielonych liniami
rozgraniczaj¹cymi na za³¹czniku nr 1 do niniejszej
Uchwa³y  Rysunek planu 1:5 000 s¹ nastêpuj¹ce:
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
1.M, 2.M, 3.M, 5.M, 6.M, 8.M, 13.M, 17.M, 19.M, 22.M,
26.M, 39.M, 44.M, 48.M, 49.M, 57.M, 60.M, 63.M, 65.M,
66.M, 70.M, 75.M, 76.M, 77.M, 78.M, 81.M, 85.M, 88.M
2) FUNKCJA TERENU
a) funkcja podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zagrodowa wraz z towarzysz¹c¹ zabudow¹ gospodarcz¹ i gara¿ami dla potrzeb w³asnych
b) funkcja dopuszczalna  us³ugi wbudowane z zakresu us³ug podstawowych (np. hande1 detaliczny, gastronomia, drobne rzemios³o, gabinety lekarskie),
jako towarzysz¹ce funkcji podstawowej
c) funkcja wykluczona  wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ* dla otoczenia
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) obowi¹zuj¹ zasady zagospodarowania terenu (Dzia³ki okrelone w za³¹czniku nr 3b do niniejszej Uchwa³y
 Karty wytycznych do projektowania oraz w pkt 3
niniejszego paragrafu
b) zakaz lokalizacji budynków obowi¹zuje:
 w strefie 5 m w ka¿d¹ stronê od linii elektroenergetycznych N  jak na rys. planu za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y
 w terenach o du¿ym znaczeniu ekologicznym 
jak na rys. planu  za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y
 w odleg³oci 5 m od istniej¹cych cieków wodnych
 jak na rys. planu  za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y
 wzd³u¿ dróg, w zale¿noci od rodzaju drogi, wg
zasad okrelonych w przepisach szczególnych jak
dla terenu poza obszarem zabudowy
c) uzgodnieniu z zarz¹dca ropoci¹gu naftowego (PERN
P³ock) podlegaj¹ wszystkie inwestycje w obszarze
100 m w ka¿d¹ stronê od ropoci¹gu  jak na rys.
planu za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y
d) dla terenów 2.M, 57.M, 75.M, 76.M, 77.M, 78.M
dodatkowo obowi¹zuje ustalenie: w przypadku lokalizowania zabudowy w strefie uci¹¿liwoci z tytu³u s¹siedztwa linii kolejowej lub drogi krajowej budowa urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed tymi uci¹¿liwociami nale¿y do inwestora terenu zabudowy lub
jego nastêpców prawnych
e) dla terenów 75.M, 76.M, 77.M, 78.M dodatkowo obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
 uzgodnieniu z zarz¹dc¹ terenów kolejowych podlegaj¹ wszystkie roboty ziemne w odleg³oci 20 m
od terenu kolejowego  jak na rys. planu za³. nr 1
do niniejszej Uchwa³y
 ustala siê zakaz lokalizowania budynków i budowli
w strefie 10 m od granicy obszaru kolejowego,
z tym ¿e odleg³oæ od osi skrajnego toru nie mo¿e
byæ mniejsza ni¿ 20 m
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 zakaz sadzenia drzew i krzewów obowi¹zuje w pasie 15 m od osi skrajnego toru kolejowego
4) ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
wielkoæ wydzielonych dzia³ek i zasady wydzieleñ okrela za³¹cznik nr 3b do niniejszej Uchwa³y  Karty wytycznych do projektowania  zasady zagospodarowania terenu/Dzia³ki oraz pkt 3 niniejszego paragrafu
5) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
zasady kszta³towania zabudowy okrelone s¹ w pkt 4
niniejszego paragrafu oraz graficznie na za³¹czniku nr 3c
do niniejszej Uchwa³y  Karty wytycznych do projektowania Zasady kszta³towania zabudowy
6) WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, RODOWISKA KULTUROWEGO
I KRAJOBRAZU
a) w obrêbie stref ochrony archeologicznej (zaznaczonych na rys. planu  za³. nr 1) ustala siê wymóg przeprowadzenia badañ ratowniczych w przypadku planowanej inwestycji oraz koniecznoæ nadzoru archeologicznego w przypadku zmiany dotychczasowego sposobu u¿ytkowania terenu, projektowane zmiany musz¹ byæ uzgadniane z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku i opiniowane przez Muzeum Archeologiczne w Gdañsku
b) w obrêbie stref ochrony archeologicznej o szczególnych wartociach (zaznaczonych na rys. planu  za³.
nr 1) dopuszcza siê zabudowê po wczeniejszym
przeprowadzeniu badañ ratowniczych i sporz¹dzeniu dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej,
projektowana zabudowa musi byæ uzgadniana z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
w Gdañsku i opiniowana przez Muzeum Archeologiczne w Gdañsku
c) teren 85.M po³o¿ony jest w obrêbie obszaru wpisanego do rejestru zabytków województwa, wszelkie
decyzje administracyjne uzgadniaæ z Pomorskim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku
d) tereny 65.M, 66.M i 70.M po³o¿one s¹ w obrêbie obszaru postulowanego do wpisania do rejestru zabytków województwa  jak na rys. planu za³. nr 1 do
niniejszej Uchwa³y, wszelkie decyzje administracyjne uzgadniaæ z Pañstwowym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku
e) teren 8.M po³o¿ony jest w obrêbie cennego za³o¿enia ma³ych folwarków zwi¹zanych z wsi¹ zaznaczonych na rys. planu za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y,
ustala siê wymóg ochrony sposobu zagospodarowania dzia³ki  decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projekt podzia³u nieruchomoci uzgodniæ z Pomorskim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
4.NO, 40.NO, 41.NO
2) FUNKCJA TERENU
a) funkcja podstawowa  lokalizacja urz¹dzeñ unieszkodliwiana cieków sanitarnych  projektowana wiejska oczyszczalnia cieków
b) funkcja dopuszczalna  lokalizacja pozosta³ych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i dróg wewnêtrznych
niezbêdnych dla funkcjonowania zabudowy
c) funkcja wykluczona  lokalizacja funkcji chronionych*
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3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) maks. powierzchnia zabudowy* 60% terenu lub ka¿dej wydzielonej z niego dzia³ki
b) wokó³ obiektu oczyszczalni cieków wprowadziæ zieleñ izolacyjno  krajobrazow¹  min% powierzchni
biologicznie-czynnej*  20%
c) ewentualn¹ uci¹¿liwoæ z tytu³u prowadzonej dzia³alnoci ograniczyæ do granic nieruchomoci, do której inwestor posiada tytu³ prawny
4) ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
5) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
maks. dopuszczalna wysokoæ zabudowy* (dotyczy
równie¿ wiat)  9 m
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
7.M, 11.M, 14.M, 15.M, 16.M, 30.M, 32.M, 37.M, 43.M,
45.M, 46.M, 50.M, 51.M, 52.M, 55.M, 56.M, 62.M, 68.M,
72.M, 79.M, 80.M, 84.M
2) FUNKCJA TERENU
a) funkcja podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zagrodowa wraz z towarzysz¹c¹ zabudow¹ gospodarcz¹ i gara¿ami dla potrzeb w³asnych
b) funkcja dopuszczalna  us³ugi wbudowane z zakresu us³ug podstawowych (np. hande1 detaliczny, gastronomia, drobne rzemios³o, gabinety lekarskie),
jako towarzysz¹ce funkcji podstawowej
c) funkcja wykluczona  wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ* dla otoczenia
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) obowi¹zuj¹ zasady zagospodarowania terenu (Dzia³ki okrelone w za³¹czniku nr 3b do niniejszej Uchwa³y
 Karty wytycznych do projektowania oraz w pkt 3
niniejszego paragrafu
b) zakaz lokalizacji budynków obowi¹zuje:
 w strefie 5 m w ka¿d¹ stronê od linii elektroenergetycznych N  jak na rys. planu za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y
 wzd³u¿ dróg, w zale¿noci od rodzaju drogi, wg
zasad okrelonych w przepisach szczególnych jak
dla terenu poza obszarem zabudowy
c) uzgodnieniu z zarz¹dca ropoci¹gu naftowego (PERN
P³ock) podlegaj¹ wszystkie inwestycje w obszarze
100 m w ka¿d¹ stronê od ropoci¹gu  jak na rys.
planu za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y
d) dla terenów 43.M, 45.M, 46.M dodatkowo obowi¹zuje ustalenie: w przypadku lokalizowania zabudowy w strefie uci¹¿liwoci z tytu³u s¹siedztwa linii
kolejowej lub drogi krajowej budowa urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed tymi uci¹¿liwociami nale¿y
do inwestora terenu zabudowy lub jego nastêpców
prawnych
e) dla terenu 68.M dodatkowo obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
 uzgodnieniu z zarz¹dc¹ terenów kolejowych podlegaj¹ wszystkie roboty ziemne w odleg³oci 20
m od terenu kolejowego  jak na rys. planu za³.
nr 1 do niniejszej Uchwa³y
 ustala siê zakaz lokalizowania budynków i budowli
w strefie 10 m od granicy obszaru kolejowego,
z tym ¿e odleg³oæ od osi skrajnego toru nie mo¿e
byæ mniejsza ni¿ 20 m
 zakaz sadzenia drzew i krzewów obowi¹zuje w pasie 15 m od osi skrajnego toru kolejowego
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4) ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
zasady podzia³u okrelono w pkt 3 niniejszego paragrafu oraz graficznie na za³¹czniku nr 3b do niniejszej
Uchwa³y  Karty wytycznych do projektowania Zasady zagospodarowania terenu/dzia³ki
5) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
zasady kszta³towania zabudowy okrelone s¹ w pkt 4
niniejszego paragrafu oraz graficznie na za³¹czniku nr 3c
do niniejszej Uchwa³y  Karty wytycznych do projektowania Zasady kszta³towania zabudowy
6) WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, RODOWISKA KULTUROWEGO
I KRAJOBRAZU
a) w obrêbie stref ochrony archeologicznej (zaznaczonych na rys. planu  za³. nr 1) ustala siê wymóg
przeprowadzenia badañ ratowniczych w przypadku
planowanej inwestycji oraz koniecznoæ nadzoru
archeologicznego w przypadku zmiany dotychczasowego sposobu u¿ytkowania terenu, projektowane zmiany musz¹ byæ uzgadniane z Pomorskim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku i opiniowane przez Muzeum Archeologiczne w
Gdañsku
b) w obrêbie stref ochrony archeologicznej o szczególnych wartociach (zaznaczonych na rys. planu  za³.
nr 1) dopuszcza siê zabudowê po wczeniejszym
przeprowadzeniu badañ ratowniczych i sporz¹dzeniu dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej,
projektowana zabudowa musi byæ uzgadniana z
Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku i opiniowana przez Muzeum Archeologiczne w Gdañsku
c) cz. terenu 72.M po³o¿ona jest w obrêbie obszaru postulowanego do wpisania do rejestru zabytków województwa  jak na rys. planu za³. nr 1 do niniejszej
Uchwa³y, wszelkie decyzje administracyjne uzgadniaæ z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków w Gdañsku
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
9.S, 10.S, 61.S, 82.S
2) FUNKCJA TERENU
a) funkcja podstawowa  teren specjalistycznych upraw
ogrodniczych  sad
b) funkcja dopuszczalna  teren upraw polowych, zabudowa us³ugowa i produkcyjna  magazyny, sk³ady, przetwórstwo i obs³uga rolnictwa zwi¹zane
z funkcj¹ podstawow¹, lokalizacja urz¹dzeñ infrastruktury technicznej niezbêdnych dla funkcjonowania zabudowy, komunikacja niezbêdna dla obs³ugi
terenu
c) funkcja wykluczona  zabudowa mieszkaniowa
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) dopuszcza siê lokalizacjê dróg niezbêdnych dla prowadzenia upraw
b) maks. powierzchnia terenu wydzielonego dla potrzeb
zabudowy towarzysz¹cej  0,5 ha, w tym min 20%
powierzchni biologicznie  czynnej*
c) zakaz lokalizacji budynków obowi¹zuje:
 w strefie 5 m w ka¿d¹ stronê od linii elektroenergetycznych N  jak na rys. planu za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y
 wzd³u¿ dróg, w zale¿noci od rodzaju drogi, wg
zasad okrelonych w przepisach szczególnych jak
dla terenu poza obszarem zabudowy
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 w strefie 57 m od ropoci¹gu naftowego (osi¹ strefy
jest istniej¹cy ropoci¹g)  jak na rys. planu za³.
nr 1 do niniejszej Uchwa³y
d) uzgodnieniu z zarz¹dca ropoci¹gu naftowego (PERN
P³ock) podlegaj¹ wszystkie inwestycje w obszarze
100 m w ka¿d¹ stronê od ropoci¹gu  jak na rys.
planu za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y
e) dla terenu 10.S dodatkowo obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
ustalenia:
 uzgodnieniu z zarz¹dc¹ terenów kolejowych podlegaj¹ wszystkie roboty ziemne w odleg³oci 20
m od terenu kolejowego  jak na rys. planu za³.
nr 1 do niniejszej Uchwa³y
 ustala siê zakaz lokalizowania budynków i budowli
w strefie 10 m od granicy obszaru kolejowego,
z tym ¿e odleg³oæ od osi skrajnego toru nie mo¿e
byæ mniejsza ni¿ 20 m
 zakaz sadzenia drzew i krzewów obowi¹zuje w pasie 15 m od osi skrajnego toru kolejowego
4) ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
dopuszcza siê dalszy podzia³ dzia³ek, wy³¹cznie na potrzeby prowadzonej gospodarki  normy obszarowej
nowych podzia³ów nie okrela siê
5) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
maks. dopuszczalna wysokoæ zabudowy* 12 m
6) WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, RODOWISKA KULTUROWEGO
I KRAJOBRAZU
w obrêbie stref ochrony archeologicznej o szczególnych wartociach (zaznaczonych na rys. planu  za³.
nr 1) dopuszcza siê zabudowê po wczeniejszym przeprowadzeniu badañ ratowniczych i sporz¹dzeniu dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej, projektowana zabudowa musi byæ uzgadniane z Pomorskim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku
i opiniowana przez Muzeum Archeologiczne w Gdañsku
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
12.M, 21.M, 31.M, 33.M, 34.M, 38.M
2) FUNKCJA TERENU
a) funkcja podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z towarzysz¹c¹ zabudow¹ gospodarcz¹ i gara¿ami dla potrzeb w³asnych
b) funkcja dopuszczalna  us³ugi wbudowane z zakresu us³ug podstawowych (np. hande1 detaliczny, gastronomia, drobne rzemios³o, gabinety lekarskie),
jako towarzysz¹ce funkcji podstawowej; komunikacja wewnêtrzna, zieleñ urz¹dzona, zabudowa us³ugowa  wydzielenie terenów pod okrelone funkcje
zwi¹zane z terenem mieszkaniowym jak na za³¹czniku graficznym nr 3a  Zasady zagospodarowania
nowych terenów inwestycyjnych
c) funkcja wykluczona  wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ* dla otoczenia
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) obowi¹zuj¹ zasady zagospodarowania terenu (Dzia³ki okrelone w za³¹czniku nr 3b do niniejszej Uchwa³y
 Karty wytycznych do projektowania oraz w pkt 3
niniejszego paragrafu
b) zakaz lokalizacji budynków obowi¹zuje w strefie 5 m
w ka¿d¹ stronê od linii elektroenergetycznych N 
jak na rys. planu za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y
c) uzgodnieniu z zarz¹dca ropoci¹gu naftowego (PERN
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P³ock) podlegaj¹ wszystkie inwestycje w obszarze 100
m w ka¿d¹ stronê od ropoci¹gu  jak na rys. planu za³.
nr 1 do niniejszej Uchwa³y
4) ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
a) dla terenów 31.M i 33.M zakaz dalszych podzia³ów
na dzia³ki, dopuszcza siê scalenie s¹siednich dzia³ek
b) dla terenów 12.M, 21.M, 34.M, 38.M podzia³ na dzia³ki wg schematu graficznego  zasady zagospodarowania nowych terenów inwestycyjnych  za³¹cznik
graficzny nr 3a do niniejszej Uchwa³y
5) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
zasady kszta³towania zabudowy okrelone s¹ w pkt 4
niniejszego paragrafu oraz graficznie na za³¹czniku nr
3c do niniejszej Uchwa³y  Karty wytycznych do projektowania Zasady kszta³towania zabudowy
6) WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, RODOWISKA KULTUROWEGO
I KRAJOBRAZU
w obrêbie stref ochrony archeologicznej (zaznaczonych
na rys. planu  za³. nr 1) ustala siê wymóg przeprowadzenia badañ ratowniczych w przypadku planowanej
inwestycji oraz koniecznoæ nadzoru archeologicznego w przypadku zmiany dotychczasowego sposobu
u¿ytkowania terenu, projektowane zmiany musz¹ byæ
uzgadniane z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku i opiniowane przez Muzeum
Archeologiczne w Gdañsku
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
18.ZP/ZC
2) FUNKCJA TERENU
funkcja podstawowa  zieleñ parkowa, dawny cmentarz ewangelicki
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) teren ogólnodostêpny*
b) zakaz lokalizacji budynków
c) dopuszcza siê na terenie lokalizacjê urz¹dzeñ rekreacji, obiektów ma³ej architektury,
4) ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
zakaz dalszych podzia³ów
5) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
a) dla urz¹dzeñ rekreacji, obiektów ma³ej architektury
obowi¹zuje:
b) maks. wysokoæ zabudowy* 4 m
c) konstrukcja niezwi¹zana trwale z pod³o¿em
6) WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, RODOWISKA KULTUROWEGO
I KRAJOBRAZU
a) ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych drzew, za wyj¹tkiem drzew owocowych
b) wprowadzenie nowej rolinnoci pod warunkiem
stosowania gatunków adekwatnych siedliskowo
i geograficznie
c) teren postulowany do wpisania do rejestru zabytków województwa, wszelkie decyzje administracyjne uzgadniaæ z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
20.UW, 25.UW, 53.UW, 54.UW, 58.UW, 74.UW
2) FUNKCJA TERENU
a) funkcja podstawowa  us³ugi ró¿ne z zakresu handlu, gastronomii, rzemios³a, obs³ugi rekreacji  hotel, motel, produkcji, magazyny i sk³ady, itp.  teren
wielofunkcyjny
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b) funkcja dopuszczalna  parkingi i gara¿e, lokalizacja
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i dróg wewnêtrznych niezbêdnych dla funkcjonowania zabudowy,
zabudowa mieszkaniowa jako towarzysz¹ca funkcji
podstawowej
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) od strony istniej¹cych i projektowanych terenów
mieszkaniowych ustala siê wymóg urz¹dzenia pasa
zieleni izolacyjno-krajobrazowej szerokoci min.
10 m  jak na rys. planu za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y
b) obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne linie zabudowy* od
dróg wg przepisów szczególnych jak dla obszaru
poza terenem zabudowy
c) maks. powierzchnia zabudowy* terenu lub ka¿dej
wydzielonej z niego dzia³ki  50%
d) ustala siê minimalny% powierzchni biologicznie czynnej* terenu lub ka¿dej wydzielonej z niego dzia³ki
 20%
e) ewentualn¹ uci¹¿liwoæ z tytu³u prowadzonej dzia³alnoci ograniczyæ do granic nieruchomoci, do której inwestor posiada tytu³ prawny
f) w terenie 25.UW obowi¹zuje zakaz zabudowy fragmentu terenu, bêd¹cego gleb¹ pochodzenia organicznego  ustala siê wymóg zachowania zieleni ekologicznej w tym fragmencie
g) dojazd do terenu 53.UW od strony drogi 47.K1 poprzez teren 54.UW
h) dla terenów 20.UW, 25.UW, 53.UW, 58.UW, 74.UW
dodatkowo obowi¹zuje ustalenie: w przypadku lokalizowania zabudowy w strefie uci¹¿liwoci z tytu³u s¹siedztwa linii kolejowej lub drogi krajowej budowa urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed tymi uci¹¿liwociami nale¿y do inwestora terenu zabudowy lub
jego nastêpców prawnych
i) dla terenu 74.UW dodatkowo obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
 uzgodnieniu z zarz¹dc¹ terenów kolejowych podlegaj¹ wszystkie roboty ziemne w odleg³oci 20
m od terenu kolejowego  jak na rys. planu za³.
nr 1 do niniejszej Uchwa³y
 ustala siê zakaz lokalizowania budynków i budowli
w strefie 10 m od granicy obszaru kolejowego,
z tym ¿e odleg³oæ od osi skrajnego toru nie mo¿e
byæ mniejsza ni¿ 20 m
 zakaz sadzenia drzew i krzewów obowi¹zuje w pasie 15 m od osi skrajnego toru kolejowego
ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
dopuszcza siê podzia³ wy³¹cznie na potrzeby prowadzonej dzia³alnoci, normy obszarowej nowych podzia³ów nie ustala siê
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
a) maks. dopuszczalna wysokoæ zabudowy* (dotyczy
równie¿ wiat)  12 m
b) w przypadku lokalizowania zabudowy mieszkaniowej zastosowaæ rodki zabezpieczaj¹ce przed szkodliwym dzia³aniem uci¹¿liwoci z tytu³u s¹siedztwa
prowadzonej dzia³alnoci  budowa urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych nale¿y do inwestora terenu zabudowy
lub jego nastêpców prawnych
WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, RODOWISKA KULTUROWEGO
I KRAJOBRAZU
zieleñ w pasie izolacyjno-krajobrazowym mieszana 
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rednia i wysoka, z³o¿ona z gatunków adekwatnych siedliskowo
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
23.MW, 64.MW, 67.MW, 71.MW
2) FUNKCJA TERENU
a) funkcja podstawowa  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z towarzysz¹c¹ zabudow¹ gospodarcz¹ i gara¿ami dla potrzeb w³asnych
b) funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu handlu, gastronomii i rzemios³a; lokalizacja
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
c) funkcja wykluczona  wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ* dla otoczenia
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) powierzchnia biologicznie  czynna* terenu  min
40%
b) w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ 15% terenu na plac zabaw dla dzieci z zieleni¹ towarzysz¹ca
c) dla terenu 67.MW dodatkowo obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
 uzgodnieniu z zarz¹dc¹ terenów kolejowych podlegaj¹ wszystkie roboty ziemne w odleg³oci 20 m
od terenu kolejowego  jak na rys. planu za³. nr 1
do niniejszej Uchwa³y
 ustala siê zakaz lokalizowania budynków i budowli
w strefie 10 m od granicy obszaru kolejowego,
z tym ¿e odleg³oæ od osi skrajnego toru nie mo¿e
byæ mniejsza ni¿ 20 m
 zakaz sadzenia drzew i krzewów obowi¹zuje w pasie 15 m od osi skrajnego toru kolejowego
4) ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
zakaz dalszych podzia³ów
5) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
a) maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy*
12 m
b) ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego
dwuspadowego (dopuszcza siê naczó³ki) o k¹cie
nachylenia po³aci dachowej 35o-45o
c) stosowaæ materia³y wykoñczeniowe: ciany  tynk,
ok³adzina ceglana-licówka, (zalecana podmurówka
kamienna), pokrycie dachu  dachówka ceramiczna, blachodachówka bez po³ysku lub dachówka bitumiczna w kolorach czerwieni, br¹zu lub czerni z
wykluczeniem jaskrawej czerwieni
6) WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, RODOWISKA KULTUROWEGO
I KRAJOBRAZU
teren 67.MW po³o¿ony jest w obrêbie obszaru postulowanego do wpisania do rejestru zabytków województwa  jak na rys. planu za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y,
wszelkie decyzje administracyjne uzgadniaæ z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
24.P, 28.P, 29.P, 42.P, 73.P
2) FUNKCJA TERENU
a) funkcja podstawowa  zabudowa produkcyjna, magazyny i sk³ady, obs³uga rolnictwa
b) funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu handlu, gastronomii, rzemios³a, parkingi i gara¿e, lokalizacja urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
i dróg wewnêtrznych niezbêdnych dla funkcjonowania zabudowy
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c) funkcja wykluczona  lokalizacja funkcji chronionych*
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne linie zabudowy* od
dróg wg przepisów szczególnych jak dla obszaru
poza terenem zabudowy
b) maks. powierzchnia zabudowy* (dotyczy równie¿
wiat) 70% terenu lub ka¿dej wydzielonej z niego
dzia³ki
c) min powierzchnia biologicznie -czynna* terenu lub
ka¿dej wydzielonej dzia³ki  10%
d) ustala siê wymóg urz¹dzenia pasa zieleni izolacyjno-krajobrazowej szer. min 10 m od strony zabudowy mieszkaniowej w terenach s¹siednich (istniej¹cej i projektowanej)  jak na rys. planu za³. nr 1 do
niniejszej Uchwa³y
e) ewentualn¹ uci¹¿liwoæ z tytu³u prowadzonej dzia³alnoci ograniczyæ do granic nieruchomoci, do której inwestor posiada tytu³ prawny
f) dla terenu 73.P dodatkowo obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
ustalenia:
 uzgodnieniu z zarz¹dc¹ terenów kolejowych podlegaj¹ wszystkie inwestycje w odleg³oci 20 m od
terenu kolejowego  jak na rys. planu za³. nr 1 do
niniejszej Uchwa³y
 ustala siê zakaz lokalizowania budynków i budowli
w strefie 10 m od granicy obszaru kolejowego,
z tym ¿e odleg³oæ od osi skrajnego toru nie mo¿e
byæ mniejsza ni¿ 20 m
 zakaz sadzenia drzew i krzewów obowi¹zuje w pasie 15 m od osi skrajnego toru kolejowego
4) ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
dopuszcza siê podzia³ wy³¹cznie na potrzeby prowadzonej dzia³alnoci, normy obszarowej nowych podzia³ów nie ustala siê
5) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
maks. dopuszczalna wysokoæ zabudowy* (dotyczy
równie¿ wiat)  12 m
6) WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, RODOWISKA KULTUROWEGO
I KRAJOBRAZU
zieleñ w pasie izolacyjno-krajobrazowym mieszana 
rednia i wysoka, z³o¿ona z gatunków adekwatnych siedliskowo
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
27.ZL
2) FUNKCJA TERENU
las i tereny lene
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) dopuszcza siê lokalizacjê dróg niezbêdnych dla prowadzenia gospodarki lenej
b) dopuszcza siê lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
c) zakaz lokalizacji budynków obowi¹zuje w strefie
57 m od ropoci¹gu naftowego (osi¹ strefy jest istniej¹cy ropoci¹g)  jak na rys. planu za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y
d) uzgodnieniu z zarz¹dca ropoci¹gu naftowego (PERN
P³ock) podlegaj¹ wszystkie inwestycje w obszarze
100 m w ka¿d¹ stronê od ropoci¹gu  jak na rys.
planu za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y
4) ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
dopuszcza siê dalszy podzia³ dzia³ek, wy³¹cznie na po-
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trzeby prowadzonej gospodarki lenej  normy obszarowej nowych podzia³ów nie okrela siê
5) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
dopuszcza siê lokalizacjê wy³¹cznie obiektów niezbêdnych
dla prowadzenia gospodarki lenej, zasad kszta³towania zabudowy nie okrela siê
6) WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, RODOWISKA KULTUROWEGO
I KRAJOBRAZU
a) kompleks leny stanowi element osnowy ekologicznej gminy
b) w obrêbie stref ochrony archeologicznej o szczególnych wartociach (zaznaczonych na rys. planu  za³.
nr 1) dopuszcza siê zabudowê po wczeniejszym
przeprowadzeniu badañ ratowniczych i sporz¹dzeniu dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej,
projektowana zabudowa musi byæ uzgadniane z
Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku i opiniowana przez Muzeum Archeologiczne w Gdañsku
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
35.ZC
2) FUNKCJA TERENU
a) funkcja podstawowa  cmentarz
b) funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu handlu, kultu religijnego  kapliczka cmentarna
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) ustala siê wymóg ogrodzenia terenu
b) powierzchnia parkingu maks. 10% powierzchni terenu
c) docelowo ustala siê zakaz bezporedniego zjazdu z
drogi krajowej nr 1, obs³uga komunikacyjna terenu
poprzez ci¹g pieszo-jezdny w ramach terenu 36.ZS
(po zachodniej stronie) oraz dojcie piesze wzd³u¿
drogi krajowej nr od planowanego parkingu przy
zjedzie z drogi krajowej w kierunku miejscowoci
Brzuce
4) ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
zakaz dalszych podzia³ów
5) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
a) dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy w postaci kaplicy cmentarnej, przy zachowaniu zasad:
 nieprzekraczalna linia zabudowy od krawêdzi jezdni drogi krajowej 10 m
 maks. dopuszczalna wysokoæ zabudowy* 12 m
 g³ównej bry³y budynku (nie dotyczy ewentualnej wie¿y, dzwonnicy, itp.)
 dopuszczalna powierzchnia zabudowy 200 m2
b) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury, przy zachowaniu zasady maks. wysokoci zabudowy* 4 m
6) WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, RODOWISKA KULTUROWEGO
I KRAJOBRAZU
czêæ istniej¹ca cmentarza postulowana do wpisania
w rejestr zabytków województwa, zasiêg jak na rys.
planu  za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y, wszelkie decyzje administracyjne uzgadniaæ z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
36.ZS
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2) FUNKCJA TERENU
funkcja podstawowa  zieleñ sportowa, zieleñce i skwery
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) teren ogólnodostêpny*
b) min% powierzchni biologicznie  czynnej* 80%
c) dopuszcza siê lokalizacjê jednego budynku dla obs³ugi terenu, maksymalna powierzchnia zabudowy
 250 m2 ,
d) obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy od krawêdzi jezdni drogi krajowej 10 m, dotyczy równie¿
urz¹dzeñ rekreacji, obiektów ma³ej architektury
i urz¹dzeñ reklamowych
e) wzd³u¿ zachodniej granicy terenu ustala siê wymóg
urz¹dzenia ci¹gu pieszo-jezdnego, jako docelowy
dojazd do terenu cmentarza 35.ZC  jak na rys. planu za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y
f) dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ rekreacji i obiektów ma³ej architektury
g) dopuszcza siê ogrodzenie terenu
4) ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
5) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
a) maksymalna wysokoæ zabudowy* 5 m
b) dla urz¹dzeñ rekreacji i obiektów ma³ej architektury
obowi¹zuje:
 maks. wysokoæ zabudowy* 4 m,
 konstrukcja niezwi¹zana trwale z pod³o¿em
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
47.KL
2) FUNKCJA TERENU
funkcja podstawowa  ulica lokalna
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) szerokoæ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych 20 m 
jak na rys. planu  za³¹cznik nr 1 do niniejszej Uchwa³y,
b) docelowo ustala siê wymóg rozdzielenia ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego
c) przebieg cie¿ki rowerowej jak na rys. planu za³. nr 1
do niniejszej Uchwa³y
d) dopuszcza siê lokalizacjê przystanków komunikacji
zbiorowej
e) dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
59.PK
2) FUNKCJA TERENU
a) funkcja podstawowa  obs³uga komunikacji  stacja
paliw
b) funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu handlu, gastronomii, rzemios³a, parkingi i gara¿e, lokalizacja urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
i dróg wewnêtrznych niezbêdnych dla funkcjonowania zabudowy
c) funkcja wykluczona  lokalizacja funkcji chronionych*
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) maks. powierzchnia zabudowy* (dotyczy równie¿
wiat) 80% terenu i
b) min powierzchnia biologicznie -czynna* terenu 10%
c) ewentualn¹ uci¹¿liwoæ z tytu³u prowadzonej dzia³alnoci ograniczyæ do granic nieruchomoci, do której inwestor posiada tytu³ prawny
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4) ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
5) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
maks. dopuszczalna wysokoæ zabudowy* (dotyczy
równie¿ wiat)  12 m
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
69.KK
2) FUNKCJA TERENU
a) funkcja podstawowa  teren kolejowy  dworzec kolejowy, us³ugi ró¿ne, bazy, sk³ady zwi¹zane z obs³ug¹ ruchu kolejowego
b) funkcja dopuszczalna  lokalizacja urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i dróg wewnêtrznych niezbêdnych dla funkcjonowania zabudowy
c) funkcja wykluczona  lokalizacja funkcji chronionych*
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) maks. powierzchnia zabudowy* 80% terenu
b) min% powierzchni biologicznie -czynnej*  10%
c) ewentualn¹ uci¹¿liwoæ z tytu³u prowadzonej dzia³alnoci ograniczyæ do granic nieruchomoci, do której inwestor posiada tytu³ prawny
4) ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
5) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
maks. dopuszczalna wysokoæ zabudowy* (dotyczy
równie¿ wiat)  12 m
6) WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, RODOWISKA KULTUROWEGO
I KRAJOBRAZU
czêæ terenu po³o¿ona jest w obrêbie obszaru postulowanego do wpisania do rejestru zabytków województwa  jak na rys. planu za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y,
wszelkie decyzje administracyjne uzgadniaæ z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
83.ZP, 86.ZP
2) FUNKCJA TERENU
funkcja podstawowa  zieleñ parkowa dawne za³o¿enie parków dworskich
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) teren ogólnodostêpny*
b) zakaz lokalizacji budynków
c) dopuszcza siê na terenie parku lokalizacjê urz¹dzeñ
rekreacji, obiektów ma³ej architektury,
4) ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
zakaz dalszych podzia³ów
5) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
a) dla urz¹dzeñ rekreacji, obiektów ma³ej architektury
obowi¹zuje:
b) maks. wysokoæ zabudowy* 4 m
c) konstrukcja niezwi¹zana trwale z pod³o¿em
6) WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, RODOWISKA KULTUROWEGO
I KRAJOBRAZU
a) ustala siê wymóg zachowania istniej¹cego ukszta³towania powierzchni
b) ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych drzew, za wyj¹tkiem drzew owocowych
c) wprowadzenie nowej rolinnoci pod warunkiem
stosowania gatunków adekwatnych siedliskowo
i geograficznie
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d) teren 86.ZP i czêæ terenu 83.ZP po³o¿one s¹ w obrêbie obszarów wpisanych do rejestru zabytków województwa  jak na rys. planu za³. nr 1 do niniejszej
Uchwa³y, wszelkie decyzje administracyjne uzgadniaæ
z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
w Gdañsku
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
87.KD
2) FUNKCJA TERENU
funkcja podstawowa  ulica dojazdowa
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) szerokoæ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych min.
12 m, jak na rys. planu za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y
b) dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
c) ustala siê wymóg rozdzielenia ruchu samochodowego od pieszego
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE R
2) FUNKCJA TERENU
a) funkcja podstawowa  teren upraw polowych
b) funkcja dopuszczalna  zabudowa mieszkaniowa zagrodowa wraz z zabudow¹ gospodarcz¹ towarzysz¹c¹ (siedliska rolnicze), lokalizacja urz¹dzeñ infrastruktury technicznej niezbêdnych dla funkcjonowania zabudowy
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) dopuszcza siê lokalizacjê dróg niezbêdnych dla prowadzenia gospodarki rolnej
b) dopuszcza siê lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej niezbêdnych dla funkcjonowania zabudowy
c) zakaz lokalizacji budynków obowi¹zuje:
 w strefie 57 m od ropoci¹gu naftowego (osi¹ strefy
jest istniej¹cy ropoci¹g)  jak na rys. planu za³.
nr 1 do niniejszej Uchwa³y
 w strefie 14,5 m w ka¿d¹ stronê od linii elektroenergetycznych WN  jak na rys. planu za³. nr 1
do niniejszej Uchwa³y
 w strefie 5 m w ka¿d¹ stronê od linii elektroenergetycznych N  jak na rys. planu za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y
 w terenach o du¿ym znaczeniu ekologicznym 
jak na rys. planu  za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y
 w odleg³oci 5 m od istniej¹cych cieków wodnych
 jak na rys. planu  za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y
 w strefie 10 m od granicy obszaru kolejowego,
z tym ¿e odleg³oæ od osi skrajnego toru nie mo¿e
byæ mniejsza ni¿ 20 m
 wzd³u¿ dróg, w zale¿noci od rodzaju drogi, wg
zasad okrelonych w przepisach szczególnych jak
dla terenu poza obszarem zabudowy
d) uzgodnieniu z zarz¹dca ropoci¹gu naftowego (PERN
P³ock) podlegaj¹ wszystkie inwestycje w obszarze
100 m w ka¿d¹ stronê od ropoci¹gu  jak na rys.
planu za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y
e) uzgodnieniu z zarz¹dc¹ terenów kolejowych podlegaj¹ wszystkie roboty ziemne w odleg³oci 20 m od
terenu kolejowego  jak na rys. planu za³. nr 1 do
niniejszej Uchwa³y
f) ustala siê wymóg urz¹dzenia pasa zieleni izolacyj-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

no-krajobrazowej wzd³u¿ linii kolejowej  jak na rys.
planu  za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y, z tym ¿e zakaz
sadzenia drzew i krzewów obowi¹zuje w pasie 15 m
od osi skrajnego toru kolejowego
4) ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
dopuszcza siê dalszy podzia³ dzia³ek, wy³¹cznie na potrzeby prowadzonej gospodarki rolnej  normy obszarowej nowych podzia³ów nie okrela siê
5) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
w przypadku lokalizacji zabudowy mieszkaniowej zagrodowej obowi¹zuj¹ zasady zagospodarowania dzia³ki
i zasady kszta³towania zabudowy  budynku g³ównego na dzia³ce okrelone w pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu oraz na za³¹cznikach nr 3b i 3c do niniejszej
Uchwa³y  Karty wytycznych do projektowania
6) WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, RODOWISKA KULTUROWEGO
I KRAJOBRAZU
a) w terenach o du¿ym znaczeniu ekologicznym ustala
siê:
 zakaz osuszania lokalnych podmok³oci
 pozostawienie dotychczasowego u¿ytkowania
 zakaz lokalizacji budynków
b) cenne aleje drzew przydro¿nych do ochrony  jak
na rys. planu za³¹cznik nr 1 do niniejszej Uchwa³y;
ustala siê wymóg zachowania istniej¹cych drzew,
za wyj¹tkiem drzew owocowych oraz drzew rosn¹cych w strefie widocznoci skrzy¿owañ dróg
c) w obrêbie stref ochrony archeologicznej (zaznaczonych na rys. planu  za³. nr 1) ustala siê wymóg przeprowadzenia badañ ratowniczych w przypadku planowanej inwestycji oraz koniecznoæ nadzoru archeologicznego w przypadku zmiany dotychczasowego sposobu u¿ytkowania terenu, projektowane zmiany musz¹ byæ uzgadniane z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku i opiniowane przez Muzeum Archeologiczne w Gdañsku
d) w obrêbie stref ochrony archeologicznej o szczególnych wartociach (zaznaczonych na rys. planu  za³.
nr 1) dopuszcza siê zabudowê po wczeniejszym
przeprowadzeniu badañ ratowniczych i sporz¹dzeniu dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej,
projektowana zabudowa musi byæ uzgadniane z
Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku i opiniowana przez Muzeum Archeologiczne w Gdañsku
e) w obrêbie uk³adu ruralistycznego wsi Subkowy
(owalnicy) wraz z roz³ogiem  jak na rys. planu  za³.
nr 1 do niniejszej Uchwa³y obowi¹zuje wymóg sporz¹dzenia przedprojektowego studium krajobrazowo-architektonicznego dla planowanej inwestycji na
terenach do³¹czonego do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
f) w obrêbie cennych za³o¿eñ ma³ych folwarków zwi¹zanych z wsi¹ zaznaczonych na rys. planu za³. nr 1
do niniejszej Uchwa³y ustala siê wymóg ochrony
sposobu zagospodarowania dzia³ki  decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz
projekt podzia³u nieruchomoci uzgodniæ z Pañstwowym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
2. Ustalenia tekstowe dla terenów wydzielonych liniami
rozgraniczaj¹cymi na za³¹czniku nr 2 do niniejszej
Uchwa³y  Rysunek planu 1:2 000 s¹ nastêpuj¹ce:
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1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
1.R, 7.R, 53.R, 64.R
2) FUNKCJA TERENU
a) funkcja podstawowa  funkcja podstawowa  teren
upraw polowych
b) funkcja dopuszczalna  lokalizacja urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i dróg wewnêtrznych
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) dopuszcza siê lokalizacjê dróg niezbêdnych dla prowadzenia gospodarki rolnej
b) dopuszcza siê lokalizacjê sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej niezbêdnych dla funkcjonowania zabudowy
c) zakaz lokalizacji budynków
d) ustala siê wymóg urz¹dzenia pasa zieleni izolacyjno-krajobrazowej szer. min 10 m wzd³u¿ terenów
mieszkaniowych w s¹siedztwie  jak na rys. planu 
za³. nr 2 do niniejszej Uchwa³y
4) ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
dopuszcza siê dalszy podzia³, wy³¹cznie na potrzeby
prowadzonej gospodarki rolnej  normy obszarowej
nowych podzia³ów nie okrela siê
6) WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, RODOWISKA KULTUROWEGO
I KRAJOBRAZU
zieleñ w pasie izolacyjno-krajobrazowym mieszana 
rednia i wysoka, z³o¿ona z gatunków adekwatnych siedliskowo
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
2.MN, 3.MN, 5.MN, 6.MN, 9.MN, 13.MN, 14.MN, 15.MN,
17.MN, 20.MN, 25.MN, 26.MN, 27.MN, 29.MN, 33.MN,
38.MN, 42.MN, 56.MN, 59.MN, 63.MN
2) FUNKCJA TERENU
a) funkcja podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
b) funkcja dopuszczalna  us³ugi wbudowane z zakresu us³ug podstawowych (np. hande1 detaliczny, gastronomia, drobne rzemios³o, gabinety lekarskie),
jako towarzysz¹ce funkcji podstawowej, komunikacja wewnêtrzna i urz¹dzenia infrastruktury technicznej niezbêdne dla funkcjonowania zabudowy, zabudowa gospodarcza i gara¿e dla potrzeb w³asnych
c) funkcja wykluczona  wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ* dla otoczenia
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) nieprzekraczalne linie zabudowy* obowi¹zuj¹:
 od strony cieku wodnego Drybok jak na rys. planu za³. nr 2 do niniejszej Uchwa³y
 od dróg wg przepisów szczególnych jak dla obszaru w terenie zabudowanym
b) maksymalna powierzchnia zabudowy* ka¿dej dzia³ki  50%
c) minimalna powierzchnia biologicznie  czynna* ka¿dej dzia³ki  30%
d) dla terenów 29.MN, 59.MN dodatkowo obowi¹zuje
ustalenie: w przypadku lokalizowania zabudowy w
strefie uci¹¿liwoci z tytu³u s¹siedztwa drogi krajowej budowa urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed tymi
uci¹¿liwociami nale¿y do inwestora terenu zabudowy lub jego nastêpców prawnych
4) ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
5) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
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w przypadku budowy nowych obiektów, przebudowy,
rozbudowy i wymiany istniej¹cej zabudowy obowi¹zuj¹ zasady okrelone w pkt 4 niniejszego paragrafu
oraz graficznie na za³¹czniku nr 3c do niniejszej Uchwa³y
 Wytyczne projektowe Zasady kszta³towania zabudowy
6) WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, RODOWISKA KULTUROWEGO
I KRAJOBRAZU
a) w terenie 33.MN znajduje siê obiekt postulowany
do wpisania do rejestru zabytków województwa na
rys. planu  za³. nr 2 do niniejszej Uchwa³y; wszelkie
decyzje administracyjne uzgadniaæ z Pañstwowym
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku
b) w obrêbie obiektów o walorach historycznych, zaznaczonych na rys. planu  za³. nr 2 do niniejszej
Uchwa³y wszelkie decyzje administracyjne uzgadniaæ z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków w Gdañsku
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
4.W/ZE, 18.W/ZE, 34.W/ZE
2) FUNKCJA TERENU
funkcja podstawowa  wody p³yn¹ce wraz z zieleni¹
ekologiczn¹ otaczajac¹
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) ustala siê wymóg zachowania istniej¹cego sposobu u¿ytkowania i zagospodarowania terenu
b) wszelkie dzia³ania w obrêbie terenu uzgadniaæ z w³aciwym Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
c) ustala siê 100% powierzchni biologicznie  czynnej
d) zakaz lokalizacji budynków
4) ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
6) WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, RODOWISKA KULTUROWEGO
I KRAJOBRAZU
a) ustala siê wymóg zachowania istniej¹cego ukszta³towania terenu,
b) ochrona istniej¹cej rolinnoci, a wprowadzenie nowej pod warunkiem zachowania gatunków adekwatnych siedliskowo
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
8.ZZ, 36.ZZ
2) FUNKCJA TERENU
funkcja podstawowa  zieleñ zieleñców i skwerów
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) ustala siê 100% powierzchni biologicznie  czynnej
b) teren ogólnodostêpny*
c) zakaz lokalizacji budynków
4) ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
6) WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, RODOWISKA KULTUROWEGO
I KRAJOBRAZU
wprowadzenie zieleni pod warunkiem zachowania gatunków adekwatnych siedliskowo
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
10.UI, 46.UI, 61.UI
2) FUNKCJA TERENU
a) funkcja podstawowa  zabudowa us³ugowa  us³u-
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gi ró¿ne z zakresu handlu, gastronomii, rzemios³a,
us³ug rekreacji i wypoczynku, us³ug administracji,
us³ug kultury, us³ug zdrowia, owiaty i opieki spo³ecznej, komunikacja wewnêtrzna i urz¹dzenia infrastruktury technicznej niezbêdne dla funkcjonowania
zabudowy
b) funkcja dopuszczalna  zabudowa mieszkaniowa
i gospodarcza towarzysz¹ca funkcji podstawowej
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) nieprzekraczalne linie zabudowy* obowi¹zuj¹ od
dróg wg przepisów szczególnych jak dla obszaru w
terenie zabudowanym
b) maksymalna powierzchnia zabudowy* terenu  70%
c) minimalna powierzchnia biologicznie  czynna* terenu  20%
d) ewentualn¹ uci¹¿liwoæ z tytu³u prowadzonej dzia³alnoci ograniczyæ do granic nieruchomoci, do której inwestor posiada tytu³ prawny
e) dla teren 61.UI dodatkowo obowi¹zuje ustalenie: w
przypadku lokalizowania zabudowy w strefie uci¹¿liwoci z tytu³u s¹siedztwa drogi krajowej budowa
urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed tymi uci¹¿liwociami nale¿y do inwestora terenu zabudowy lub
jego nastêpców prawnych
4) ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
5) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
a) w przypadku budowy nowych obiektów, przebudowy, rozbudowy i wymiany istniej¹cej zabudowy obowi¹zuj¹ zasady okrelone w pkt 4 niniejszego paragrafu oraz graficznie na za³¹czniku nr 3c do niniejszej Uchwa³y  Wytyczne projektowe Zasady kszta³towania zabudowy, w zakresie formy zabudowy;
b) maksymaln¹ dopuszczaln¹ wysokoæ zabudowy
mo¿na zwiêkszyæ do 10,5 m w stosunku do ustaleñ
zawartych w pkt 4 niniejszego paragrafu
c) w przypadku lokalizowania zabudowy mieszkaniowej zastosowaæ rodki zabezpieczaj¹ce przed szkodliwym dzia³aniem uci¹¿liwoci z tytu³u s¹siedztwa
prowadzonej dzia³alnoci  budowa urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych nale¿y do inwestora terenu zabudowy
lub jego nastêpców prawnych
6) WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, RODOWISKA KULTUROWEGO
I KRAJOBRAZU
a) w terenie 61.UI budynek spichlerza postulowany do
wpisania do rejestru zabytków województwa jak na
rys. planu  za³. nr 2 do niniejszej Uchwa³y; wszelkie
decyzje administracyjne uzgadniaæ z Pomorskim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku
b) w terenie 46.UI budynek dawnego m³yna o walorach historycznych  jak na rys. planu  za³. nr 2 do
niniejszej Uchwa³y; wszelkie decyzje administracyjne uzgadniaæ z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
11.RPO
2) FUNKCJA TERENU
a) funkcja podstawowa  teren produkcji rolniczej
b) funkcja dopuszczalna  us³ugi ró¿ne z zakresu handlu, gastronomii, rzemios³a, obs³ugi rekreacji  hotel, motel, produkcji, magazyny, itp., lokalizacja urz¹-
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dzeñ infrastruktury technicznej i dróg wewnêtrznych
niezbêdnych dla funkcjonowania zabudowy, zabudowa mieszkaniowa jako towarzysz¹ca funkcji podstawowej
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne linie zabudowy* od
dróg wg przepisów szczególnych jak dla obszaru w
terenie zabudowanym
b) maks. powierzchnia zabudowy* (dotyczy równie¿
wiat) 70% terenu
c) min powierzchnia biologicznie -czynna* terenu 10%
d) ewentualn¹ uci¹¿liwoæ z tytu³u prowadzonej dzia³alnoci ograniczyæ do granic nieruchomoci, do której inwestor posiada tytu³ prawny
4) ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
5) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
a) maks. dopuszczalna wysokoæ zabudowy* (dotyczy
równie¿ wiat)  12 m
b) w przypadku lokalizowania zabudowy mieszkaniowej zastosowaæ rodki zabezpieczaj¹ce przed szkodliwym dzia³aniem uci¹¿liwoci z tytu³u s¹siedztwa
prowadzonej dzia³alnoci  budowa urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych nale¿y do inwestora terenu zabudowy
lub jego nastêpców prawnych
6) WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, RODOWISKA KULTUROWEGO
I KRAJOBRAZU
w terenie znajduje siê budynek o walorach historycznych  jak na rys. planu  za³. nr 2 do niniejszej Uchwa³y; wszelkie decyzje administracyjne uzgadniaæ z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
w Gdañsku
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
12.RM, 20.RM, 28.RM, 39.RM
2) FUNKCJA TERENU
a) funkcja podstawowa  teren upraw polowych
b) funkcja dopuszczalna  zabudowa mieszkaniowa
wraz z zabudow¹ gospodarcz¹ towarzysz¹c¹, poszerzenie zasiêgu terenu mieszkaniowego  lokalizacja
tzw. drugiego domu;
c) funkcja wykluczona  wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ* dla otoczenia
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) dojazd do poszczególnych dzia³ek poprzez tereny
mieszkaniowe i mieszkaniowo  us³ugowe  6.MN,
13.MN, 23.MU, 38.MN
b) maksymalna powierzchnia zabudowy* ka¿dej dzia³ki  50%
c) minimalna powierzchnia biologicznie  czynna* ka¿dej dzia³ki  30%
4) ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
5) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
w przypadku lokalizacji zabudowy mieszkaniowej zasady kszta³towania zabudowy okrelone s¹ w pkt 4 niniejszego paragrafu oraz graficznie na za³¹czniku nr 3c
do niniejszej Uchwa³y  Karty wytycznych do projektowania Zasady kszta³towania zabudowy
6) WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, RODOWISKA KULTUROWEGO
I KRAJOBRAZU
w terenie 20.RM znajduje siê budynek o walorach hi-
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storycznych  jak na rys. planu  za³. nr 2 do niniejszej
Uchwa³y; wszelkie decyzje administracyjne uzgadniaæ
z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
w Gdañsku
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
16.MU, 21.MU, 23.MU, 24.MU, 37.MU, 40 MU, 45.MU,
50.MU, 60.MU
2) FUNKCJA TERENU
a) funkcja podstawowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa us³ugowa zakresu handlu, gastronomii i rzemios³a, us³ug rekreacji i wypoczynku, us³ug administracji, us³ug kultury, us³ug zdrowia, owiaty i opieki spo³ecznej
b) funkcja dopuszczalna  komunikacja wewnêtrzna
i urz¹dzenia infrastruktury technicznej niezbêdne dla
funkcjonowania zabudowy, zabudowa gospodarcza,
gara¿e dla potrzeb w³asnych
c) funkcja wykluczona wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ* dla otoczenia
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) nieprzekraczalne linie zabudowy* obowi¹zuj¹:
b) od strony cieku wodnego Drybok jak na rys. planu
za³. nr 2 do niniejszej Uchwa³y
c) od dróg wg przepisów szczególnych jak dla obszaru w terenie zabudowanym
d) maksymalna powierzchnia zabudowy* ka¿dej dzia³ki  50%
e) minimalna powierzchnia biologicznie  czynna* ka¿dej dzia³ki  30%
f) dla terenu 60.MU dodatkowo obowi¹zuje ustalenie:
w przypadku lokalizowania zabudowy w strefie uci¹¿liwoci z tytu³u s¹siedztwa drogi krajowej budowa
urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed tymi uci¹¿liwociami nale¿y do inwestora terenu zabudowy lub
jego nastêpców prawnych
4) ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
5) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
a) w przypadku budowy nowych obiektów, przebudowy, rozbudowy i wymiany istniej¹cej zabudowy obowi¹zuj¹ zasady okrelone w pkt 4 niniejszego paragrafu oraz graficznie na za³¹czniku nr 3c do niniejszej Uchwa³y  Wytyczne projektowe Zasady kszta³towania zabudowy, w zakresie formy zabudowy;
b) maksymaln¹ dopuszczaln¹ wysokoæ zabudowy*
mo¿na zwiêkszyæ do 10,5 m w stosunku do ustaleñ
zawartych w pkt 4 niniejszego paragrafu
6) WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, RODOWISKA KULTUROWEGO
I KRAJOBRAZU
w obrêbie obiektów o walorach historycznych (teren
40.MU), zaznaczonych na rys. planu  za³. nr 2 do niniejszej Uchwa³y wszelkie decyzje administracyjne
uzgadniaæ z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków w Gdañsku
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
19.MW
2) FUNKCJA TERENU
a) funkcja podstawowa  zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna wraz z towarzysz¹c¹ zabudow¹ gospodarcz¹ i gara¿ami dla potrzeb w³asnych
b) funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z za-
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kresu handlu, gastronomii i rzemios³a; lokalizacja
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
c) funkcja wykluczona  wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ* dla otoczenia
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) obowi¹zuje nieprzekraczalna linia zabudowy od strony cieku wodnego jak na rys. planu za³. nr 2 do niniejszej Uchwa³y
b) powierzchnia biologicznie  czynna* terenu  min
40%
c) w zagospodarowaniu terenu uwzglêdniæ 15% terenu na plac zabaw dla dzieci z zieleni¹ towarzysz¹ca
4) ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
zakaz dalszych podzia³ów
5) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
a) w przypadku rozbudowy, dobudowy, wymiany istniej¹cego budynku:
b) maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy*
12 m
c) ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego
dwuspadowego (dopuszcza siê naczó³ki) o k¹cie
nachylenia po³aci dachowej 35o  45o
d) stosowaæ materia³y wykoñczeniowe: ciany  tynk,
ok³adzina ceglana-licówka, pokrycie dachu  dachówka ceramiczna, blachodachówka bez po³ysku
lub dachówka bitumiczna w kolorach czerwieni, br¹zu lub czerni z wykluczeniem jaskrawej czerwieni
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
22.UA, 47.UA, 51.UA, 58.UA
2) FUNKCJA TERENU
a) funkcja podstawowa  zabudowa us³ugowa z zakresu administracji
b) funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu kultury, owiaty i wychowania, s³u¿by zdrowia i opieki spo³ecznej lub handlu oraz zabudowa
mieszkaniowa i gospodarcza towarzysz¹ca funkcji
podstawowej
c) funkcja wykluczona  wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ* dla otoczenia
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) nieprzekraczalne linie zabudowy* obowi¹zuj¹:
 od strony cieku wodnego Drybok jak na rys. planu za³. nr 2 do niniejszej Uchwa³y (22.UA)
 od dróg wg przepisów szczególnych jak dla obszaru w terenie zabudowanym
b) maksymalna powierzchnia zabudowy* ka¿dego terenu  70%
c) minimalna powierzchnia biologicznie  czynna* ka¿dego terenu  20%
d) dla teren 58.UA dodatkowo obowi¹zuje ustalenie:
w przypadku lokalizowania zabudowy w strefie uci¹¿liwoci z tytu³u s¹siedztwa drogi krajowej budowa
urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed tymi uci¹¿liwociami nale¿y do inwestora terenu zabudowy lub
jego nastêpców prawnych
4) ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
5) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
a) w przypadku budowy nowych obiektów, przebudowy, rozbudowy i wymiany istniej¹cej zabudowy obowi¹zuj¹ zasady okrelone w pkt 4 niniejszego paragrafu oraz graficznie na za³¹czniku nr 3c do niniejszej Uchwa³y  Wytyczne projektowe Zasady kszta³towania zabudowy, w zakresie formy zabudowy;
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b) maksymaln¹ dopuszczaln¹ wysokoæ zabudowy* mo¿na zwiêkszyæ do 10,5 m w stosunku do ustaleñ zawartych w pkt 4 niniejszego paragrafu
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
30.UI/P
2) FUNKCJA TERENU
a) funkcja podstawowa  us³ugi ró¿ne z zakresu handlu, gastronomii, rzemios³a, obs³ugi rekreacji oraz
produkcji i magazynów  teren wielofunkcyjny
b) funkcja dopuszczalna  parkingi i gara¿e, lokalizacja
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i dróg wewnêtrznych niezbêdnych dla funkcjonowania zabudowy,
zabudowa mieszkaniowa jako towarzysz¹ca funkcji
podstawowej
c) funkcja wykluczona  sk³ady na otwartej przestrzeni
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne linie zabudowy* od
dróg wg przepisów szczególnych jak dla obszaru w
terenie zabudowanym
b) maks. powierzchnia zabudowy* (dotyczy równie¿
wiat) 70% terenu
c) min powierzchnia biologicznie -czynna* terenu 10%
d) ewentualn¹ uci¹¿liwoæ z tytu³u prowadzonej dzia³alnoci ograniczyæ do granic nieruchomoci, do której inwestor posiada tytu³ prawny
e) w przypadku lokalizowania zabudowy w strefie uci¹¿liwoci z tytu³u s¹siedztwa drogi krajowej budowa
urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych przed tymi uci¹¿liwociami nale¿y do inwestora terenu zabudowy lub
jego nastêpców prawnych
4) ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
5) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
a) maks. dopuszczalna wysokoæ zabudowy* (dotyczy
równie¿ wiat)  12 m
b) w przypadku lokalizowania zabudowy mieszkaniowej zastosowaæ rodki zabezpieczaj¹ce przed szkodliwym dzia³aniem uci¹¿liwoci z tytu³u s¹siedztwa
prowadzonej dzia³alnoci  budowa urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych nale¿y do inwestora terenu zabudowy
lub jego nastêpców prawnych
6) WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, RODOWISKA KULTUROWEGO
I KRAJOBRAZU
w obrêbie obiektu o walorach historycznych zaznaczonego na rys. planu  za³. nr 2 do niniejszej Uchwa³y
wszelkie decyzje administracyjne uzgadniaæ z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
31.UK, 32.UK
2) FUNKCJA TERENU
a) funkcja podstawowa  zabudowa us³ugowa z zakresu us³ug kultu religijnego, cmentarz przykocielny
b) funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu administracji, kultury, owiaty i wychowania,
s³u¿by zdrowia i opieki spo³ecznej lub handlu oraz
zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza towarzysz¹ca funkcji podstawowej
c) funkcja wykluczona  wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ* dla otoczenia
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

a) maksymalna powierzchnia zabudowy* ka¿dego terenu  60%
b) minimalna powierzchnia biologicznie  czynna* ka¿dego terenu  25%
4) ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
5) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
a) dla istniej¹cych obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa kszta³towanie zabudowy
zgodnie z wytycznymi Pañstwowego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
b) w przypadku budowy nowych obiektów, przebudowy, rozbudowy i wymiany istniej¹cej zabudowy obowi¹zuj¹ zasady okrelone w pkt 4 niniejszego paragrafu oraz graficznie na za³¹czniku nr 3c do niniejszej Uchwa³y  Wytyczne projektowe Zasady kszta³towania zabudowy, w zakresie formy zabudowy;
6) WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, RODOWISKA KULTUROWEGO
I KRAJOBRAZU
a) teren 32.UK oraz pojedyncze obiekty w terenie 32.UK
wpisane do rejestru zabytków województwa jak na
rys. planu  za³. nr 2 do niniejszej Uchwa³y  wszelkie decyzje administracyjne uzgadniaæ z Pomorskim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku
b) pojedyncze obiekty o walorach historycznych w terenie 31.UK zaznaczone na rys. planu  za³. nr 2 do
niniejszej Uchwa³y wszelkie decyzje administracyjne uzgadniaæ z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdañsku
c) ustala siê wymóg ochrony istniej¹cych drzew,
d) wprowadzenie nowej rolinnoci pod warunkiem
stosowania gatunków adekwatnych siedliskowo
i geograficznie
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
35.UH
2) FUNKCJA TERENU
a) funkcja podstawowa  us³ugi handlu, plac targowy
b) funkcja dopuszczalna  zieleñce i skwery, lokalizacja
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej niezbêdnych dla
funkcjonowania zabudowy
c) funkcja wykluczona  wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ* dla otoczenia
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) zakaz lokalizacji budynków
b) dopuszcza siê lokalizacjê budynków tymczasowych
i obiektów ma³ej architektury
c) minimalna powierzchnia biologicznie  czynna* terenu  10%
4) ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
5) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
zakaz lokalizacji budynków trwale zwi¹zanych z gruntem
maksymalna wysokoæ* obiektów ma³ej architektury
i budynków tymczasowych 4 m
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
41.UK, 49.UK
2) FUNKCJA TERENU
a) funkcja podstawowa  zabudowa us³ugowa z zakresu kultury
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b) funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu administracji, kultury, owiaty i wychowania,
s³u¿by zdrowia i opieki spo³ecznej lub handlu oraz
zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza towarzysz¹ca funkcji podstawowej, lokalizacja urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i dróg wewnêtrznych niezbêdnych dla funkcjonowania zabudowy
c) funkcja wykluczona  wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ* dla otoczenia
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) maksymalna powierzchnia zabudowy* ka¿dego terenu  70%
b) minimalna powierzchnia biologicznie  czynna* ka¿dego terenu  20%
ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
a) w przypadku budowy nowych obiektów, przebudowy, rozbudowy i wymiany istniej¹cej zabudowy obowi¹zuj¹ zasady okrelone w pkt 4 niniejszego paragrafu oraz graficznie na za³¹czniku nr 3c do niniejszej Uchwa³y  Wytyczne projektowe Zasady kszta³towania zabudowy, w zakresie formy zabudowy;
b) maksymaln¹ dopuszczaln¹ wysokoæ zabudowy*
mo¿na zwiêkszyæ do 10,5 m w stosunku do ustaleñ
zawartych w pkt 4 niniejszego paragrafu
WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, RODOWISKA KULTUROWEGO
I KRAJOBRAZU
w obrêbie obiektów o walorach historycznych (teren
49.UK), zaznaczonych na rys. planu  za³. nr 2 do niniejszej Uchwa³y wszelkie decyzje administracyjne
uzgadniaæ z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków w Gdañsku

1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
43.UH/UG
2) FUNKCJA TERENU
a) funkcja podstawowa  zabudowa us³ugowa z zakresu handlu i gastronomii
b) funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu rzemios³a, us³ug rekreacji i wypoczynku, us³ug
administracji, us³ug kultury, us³ug zdrowia, owiaty
i opieki spo³ecznej, lokalizacja urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i dróg wewnêtrznych niezbêdnych
dla funkcjonowania zabudowy
c) funkcja wykluczona  wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ* dla otoczenia
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) nieprzekraczalne linie zabudowy* obowi¹zuj¹ od
dróg wg przepisów szczególnych jak dla obszaru w
terenie zabudowanym
b) maksymalna powierzchnia zabudowy* terenu  70%
c) minimalna powierzchnia biologicznie  czynna* terenu  20%
4) ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
5) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
a) w przypadku budowy nowych obiektów, przebudowy, rozbudowy i wymiany istniej¹cej zabudowy obowi¹zuj¹ zasady:
b) maksymalna dopuszczalna wysokoæ zabudowy*
10,5 m
c) ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego
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dwuspadowego o k¹cie nachylenia po³aci dachowych
od 15o do 45o
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
44.ZE/ZP
2) FUNKCJA TERENU
a) funkcja podstawowa  zieleñ ekologiczna wzd³u¿ cieku wodnego i zieleñ parkowa na skarpie
b) funkcja dopuszczalna  lokalizacja urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i dróg wewnêtrznych niezbêdnych dla funkcjonowania zabudowy
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) ustala siê 80% powierzchni biologicznie  czynnej
b) teren ogólnodostêpny*
c) zakaz lokalizacji budynków
d) dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury i urz¹dzeñ rekreacji
4) ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
5) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
dla urz¹dzeñ rekreacji i obiektów ma³ej architektury
ustala siê maksymaln¹ wysokoæ zabudowy*  5 m
6) WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, RODOWISKA KULTUROWEGO
I KRAJOBRAZU
a) ustala siê wymóg zachowania istniej¹cego ukszta³towania terenu,
b) ochrona istniej¹cej rolinnoci, a wprowadzenie nowej pod warunkiem zachowania gatunków adekwatnych siedliskowo
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
48.UO, 62.UO
2) FUNKCJA TERENU
a) funkcja podstawowa  us³ugi z zakresu owiaty i wychowania
b) funkcja dopuszczalna  us³ugi z zakresu administracji, zdrowia i opieki spo³ecznej, parkingi i gara¿e,
lokalizacja urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i dróg
wewnêtrznych niezbêdnych dla funkcjonowania zabudowy, zabudowa mieszkaniowa jako towarzysz¹ca funkcji podstawowej
c) funkcja wykluczona  wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ* dla otoczenia
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) maksymalna powierzchnia zabudowy* ka¿dego terenu  60%
b) minimalna powierzchnia biologicznie  czynna* ka¿dego terenu  25%
4) ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
5) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
a) maksymalna wysokoæ zabudowy*  12 m
b) ustala siê wymóg zastosowania dachu stromego o
nachyleniu po³aci dachowych od 30o do 45o
6) WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, RODOWISKA KULTUROWEGO
I KRAJOBRAZU
dla terenu 48.UO obowi¹zuje zachowanie odleg³oci
min 5 m zabudowy od strony cieku wodnego Drybok;
pas terenu zagospodarowaæ zieleni¹ o funkcji ekologicznej
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
52.UZ
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2) FUNKCJA TERENU
a) funkcja podstawowa  zabudowa us³ugowa z zakresu s³u¿by zdrowia
b) funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu kultury, owiaty i wychowania, opieki spo³ecznej lub handlu oraz zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza towarzysz¹ca funkcji podstawowej, lokalizacja urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i dróg
wewnêtrznych niezbêdnych dla funkcjonowania zabudowy
c) funkcja wykluczona  wszelka dzia³alnoæ powoduj¹ca uci¹¿liwoæ* dla otoczenia
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) nieprzekraczalne linie zabudowy* obowi¹zuj¹ od
dróg (02.KZ) wg przepisów szczególnych jak dla
obszaru w terenie zabudowanym
b) maksymalna powierzchnia zabudowy* terenu  70%
c) minimalna powierzchnia biologicznie  czynna* terenu  20%
4) ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
5) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
a) w przypadku budowy nowych obiektów, przebudowy, rozbudowy i wymiany istniej¹cej zabudowy obowi¹zuj¹ zasady okrelone w pkt 4 niniejszego paragrafu oraz graficznie na za³¹czniku nr 3c do niniejszej Uchwa³y  Wytyczne projektowe Zasady kszta³towania zabudowy, w zakresie formy zabudowy;
b) maksymaln¹ dopuszczaln¹ wysokoæ zabudowy
mo¿na zwiêkszyæ do 10,5 m w stosunku do ustaleñ
zawartych w pkt 4 niniejszego paragrafu
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
54.W, 65.W
2) FUNKCJA TERENU
funkcja podstawowa  wody p³yn¹ce
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) ustala siê wymóg zachowania istniej¹cego sposobu u¿ytkowania i zagospodarowania terenu
b) wszelkie dzia³ania w obrêbie terenu uzgadniaæ z w³aciwym Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
55.ZE
2) FUNKCJA TERENU
funkcja podstawowa  zieleñ ekologiczna na skarpie
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) ustala siê 100% powierzchni biologicznie  czynnej
b) zakaz lokalizacji budynków
4) ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
6) WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, RODOWISKA KULTUROWEGO
I KRAJOBRAZU
a) ustala siê wymóg zachowania istniej¹cego ukszta³towania terenu,
b) ochrona istniej¹cej rolinnoci, a wprowadzenie nowej pod warunkiem zachowania gatunków adekwatnych siedliskowo
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
57.P
2) FUNKCJA TERENU
a) funkcja podstawowa  zabudowa produkcyjna, magazyny i sk³ady, obs³uga rolnictwa

Dziennik Urzêdowy
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b) funkcja dopuszczalna  zabudowa us³ugowa z zakresu handlu, gastronomii, rzemios³a, parkingi
i gara¿e, lokalizacja urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i dróg wewnêtrznych niezbêdnych dla
funkcjonowania zabudowy
c) funkcja wykluczona  lokalizacja funkcji chronionych*
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) obowi¹zuj¹ nieprzekraczalne linie zabudowy* od
dróg wg przepisów szczególnych jak dla obszaru
w terenie zabudowanym
b) maks. powierzchnia zabudowy* (dotyczy równie¿
wiat) 70% terenu
c) min powierzchnia biologicznie -czynna* terenu 
10%
d) ewentualn¹ uci¹¿liwoæ z tytu³u prowadzonej dzia³alnoci ograniczyæ do granic nieruchomoci, do
której inwestor posiada tytu³ prawny
4) ZASADY PODZIA£U NA DZIA£KI
zakaz dalszych podzia³ów na dzia³ki
5) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
maks. dopuszczalna wysokoæ zabudowy* (dotyczy
równie¿ wiat)  12 m
6) WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO, RODOWISKA KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
w terenie znajduje siê budynek o walorach historycznych  jak na rys. planu  za³. nr 2 do niniejszej
Uchwa³y; wszelkie decyzje administracyjne uzgadniaæ z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków w Gdañsku
3. Zasady zagospodarowania terenu (Dzia³ki obowi¹zuj¹ce w terenach projektowanej zabudowy mieszkaniowej s¹ nastêpuj¹ce:
1) podzia³ nowych terenów inwestycyjnych na dzia³ki
budowlane i mniejsze tereny o okrelonych funkcjach (drogi wewnêtrzne-ci¹gi pieszo-jezdne, zieleñ
urz¹dzon¹) wg zasad okrelonych na za³¹czniku nr 3a
 wytyczne projektowe Zasady podzia³u nowych terenów inwestycyjnych,
2) w obszarze projektowanej zabudowy mieszkaniowej
lub siedliskowej wzd³u¿ dróg, obowi¹zuje zasada pozostawienia wgl¹dów w krajobraz rolniczy tzn., ka¿dy zespó³ zabudowy (maks. 3 dzia³ki) musi byæ oddzielony od nastêpnego pasem terenu niezabudowanego szerokoci min 50 m,
3) dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej i dróg wewnêtrznych niezbêdnych dla
funkcjonowania zabudowy,
4) min% powierzchni biologicznie-czynnej* terenu
i ka¿dej wydzielonej z niego dzia³ki  30%,
5) ustala siê wymóg lokalizacji na dzia³ce min dwóch
lub trzech budynków, za wyj¹tkiem nowych terenów
inwestycyjnych,
6) nieprzekraczalne* linie zabudowy obowi¹zuj¹ od
strony dróg dojazdowych jak na schemacie graficznym  za³¹cznik nr 3b do niniejszej Uchwa³y Wytyczne projektowe Zasady zagospodarowania dzia³ki,
7) lokalizacja budynku g³ównego  mieszkalnego w obszarze 2/5 d³ugoci dzia³ki, licz¹c od strony drogi dojazdowej do dzia³ki  ustalenie dotyczy nowych terenów mieszkaniowych wzd³u¿ dróg,
8) usytuowanie budynku g³ównego  mieszkalnego kalenicowo (kalenica równolegle) lub szczytowo (ka-
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lenica prostopadle do drogi dojazdowej), ale obowi¹zuje zasada jednakowego usytuowania budynku mieszkalnego w zespole zabudowy*,
9) ustala siê wymóg lokalizacji ogrodu ozdobnego od
strony dróg dojazdowych, zabudowê gospodarcz¹
i ogrody u¿ytkowe lokalizowaæ za budynkiem mieszkalnym, jak na schematach graficznych  za³¹cznik
nr 3b do niniejszej Uchwa³y Wytyczne projektowe
Zasady zagospodarowania dzia³ki.
4. Zasady kszta³towania zabudowy w terenach projektowanej zabudowy mieszkaniowej s¹ nastêpuj¹ce:
1) ustala siê wymóg zachowania proporcji budynku
w zale¿noci od typu zabudowy okrelonych w tab.
1 ppk 6) poprzez:
a) dopuszczalne wielkoci rzutu budynku i stosunek
boków  a:b,
b) maks. dopuszczaln¹ wysokoæ zabudowy  h,
c) k¹t nachylenia g³ównych po³aci dachowych  ß,
d) maks. poziom pod³ogi parteru,
proporcje zabudowy w poszczególnych typach
przedstawia schemat 1  za³. nr 3c do Uchwa³y 
Wytyczne projektowe Zasady kszta³towania zabudowy,

2) ustala siê wymóg zastosowania dachu dwuspadowego dla g³ównych po³aci dachu  dopuszcza siê dach
naczó³kowy, wg tab. 1ppk 6),
3) ustala siê wymóg symetrii po³aci dachowych,
4) dopuszcza siê zastosowanie elementów budynku takich jak: wystawka, weranda, ganek w poszczególnych
typach zabudowy  zgodnie z tab. 1ppk 6),
5) jako materia³y wykoñczeniowe stosowaæ:
a) wykoñczenie cian nieotynkowany mur z ceg³y ceramicznej w kolorze czerwonym lub ¿ó³tym albo
tynk, dopuszcza siê deskowanie szczytów budynku,
b) stolarka okienna i drzwiowa dowolnego koloru w
kszta³cie prostok¹ta, podzia³ wewnêtrzny symetryczny, zakaz stosowania jednoprzestrzennych po³aci
szklanych,
c) dach z dowolnego materia³u, w kolorze grafitowym,
br¹zowym i czerwonym z wykluczeniem jaskrawej
czerwieni,
6) Tab.1. Zasady kszta³towania zabudowy  graficzne
okrelenie poni¿szych zasad za³. nr 3c do Uchwa³y 
Wytyczne projektowe Zasady kszta³towania zabudowy:

Budynek g³ówny na dzia³ce
(mieszkaniowy lub mieszkaniowo-us³ugowy)

zabudowa
pomocnicza

Typ budynku

A

B1

B2

C

Plan budynku (axb)

a = 8÷11m
b = (1,4÷1,7) a

a = 10÷12 m
b = (1,5÷1,8) a

a = 10÷12 m
b = (1,5÷1,8) a

a = 8÷11m
b = (1,0÷1,3) a

Maksymalna
wysokoæ budynku (h)

h=7 ÷ 8 m

h=8 ÷ 9 m

h=8 ÷ 9 m

h=8 ÷ 9 m

Forma i kszta³t dachu

dwuspadowy, symetryczny
o k¹cie nachylenia po³aci 400 ÷ 500,
dopuszcza siê okna po³aciowe

dwuspadowy,
symetryczny o k¹cie
nachylenia po³aci
150 ÷ 300, dopuszcza
siê okna po³aciowe

dwuspadowy,
symetryczny o k¹cie
nachylenia po³aci
150 ÷ 500

Maksymalna ró¿nica
poziomów miêdzy
terenem a pod³og¹
parteru budynku

+ 0.50 m

+ 0.70 m

nie ustala siê

dopuszczalne
elementy budynku

ganek,
rozbudowa
korpusu,
wg schematu
graficznego
mo¿liwa
rozbudowa”

+ 0.70 m

wystawka, ganek, rozbudowa korpusu,
wg schematu graficznego mo¿liwa rozbudowa

rozbudowa korpusu,
dobudówki, wystawki
wg schematu
graficznego mo¿liwa
rozbudowa”

materia³y
wykoñczeniowe kolorystyka

wykoñczenie cian: tynk, ok³adzina
ceglana-licówka, (zalecana podmurówka
kamienna), dopuszczalne deskowanie
szczytów, pokrycie dachu: dachówka
ceramiczna, blachodachówka bez po³ysku
lub dachówka bitumiczna w kolorach
czerwieni, br¹zu lub czerni
z wykluczeniem jaskrawej czerwieni

wykoñczenie cian: tynk, ok³adzina ceglanalicówka, pokrycie dachu: papa, blachodachówka
bez po³ysku lub dachówka bitumiczna
w kolorach czerwieni, czerni, granacie i szarym

otwory okienne
i drzwiowe

dopuszcza siê nadwietle drzwi; dopuszcza
siê okna po³aciowe, zaleca siê podzia³
wewnêtrzny na 6 lub 8 kwater i monta¿
w zewnêtrznym licu cian

dopuszcza siê okna po³aciowe i okna
w ciankach kolankowych
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§5

1. Ustalenia dotycz¹ce obs³ugi komunikacyjnej obszaru
planu s¹ nastêpuj¹ce:
1) ustala siê obs³ugê terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi z ogólnodostêpnych dróg dojazdowych KD, lokalnych KL i zbiorczych KZ,
2) droga g³ówna ruchu przypieszonego KGP ogólnodostêpna z ograniczeniami: powi¹zania istniej¹cych
i projektowanych terenów poprzez uk³ad dróg dojazdowych i lokalnych  miejsca wjazdów na drogê
wy³¹cznie na skrzy¿owaniach zaznaczonych na rysunku planu za³. nr 1 do niniejszej Uchwa³y, zakaz
lokalizowania zjazdów bezporednich (za wyj¹tkiem
istniej¹cych),
3) istniej¹ce tereny zabudowy mieszkaniowej w terenach rolnych, projektowana zabudowa siedliskowa
zwi¹zana z prowadzeniem gospodarki rolnej oraz
dzia³ki wydzielone w zainwestowanych terenach
obs³ugiwane s¹ równie¿ z dróg wewnêtrznych,
4) szerokoæ dróg w liniach rozgraniczaj¹cych wg istniej¹cych wydzieleñ geodezyjnych.
2. Zasady dotycz¹ce polityki parkingowej w obszarze planu s¹ nastêpuj¹ce (podane poni¿ej iloci mp s¹ wartociami minimalnymi, które trzeba zapewniæ w obrêbie
w³asnych terenów):
1) w terenach mieszkaniowych:
a) 1mp/mieszkanie,
b) zakaz parkowania samochodów ciê¿arowych i autobusów,
2) w terenach us³ug o charakterze publicznym, np.
owiata, administracja, zdrowie:
a) w zale¿noci od programu u¿ytkowego,
b) zapewniæ 10 mp dla rowerów,
3) w terenach zieleni publicznej:
a) zakaz parkowania pojazdów samochodowych,
b) zapewniæ 5 mp dla rowerów,
4) w terenach us³ugowych o charakterze komercyjnym
(UW, UI):
w zale¿noci od programu u¿ytkowego, lecz nie
mniej ni¿ 2 mp/100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug
lub 10 mp/100 zatrudnionych
5) w terenach przemys³owych (P):
a) w zale¿noci od programu u¿ytkowego, lecz nie
mniej ni¿ 2 mp/100 m2 powierzchni u¿ytkowej
us³ug lub 10 mp/100 zatrudnionych,
b) w ka¿dym terenie lub wydzielonej z niego dzia³ki
2mp dla samochodów ciê¿arowych.
3. Ustalenia dla terenów komunikacyjnych okrelonych
na za³¹czniku nr 1 do niniejszej Uchwa³y  Rysunek planu 1:5000 s¹ nastêpuj¹ce:
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE KGP
2) FUNKCJA TERENU
ulica g³ówna ruchu przyspieszonego (droga krajowa
nr 1)
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) szerokoæ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych 40 m,
za wyj¹tkiem terenu gdzie obecne zagospodarowanie uniemo¿liwia zachowanie wymaganych parametrów drogi
b) ustala siê wymóg rozdzielenia ruchu samochodowego, pieszego i rowerowego,
c) dopuszcza siê lokalizacjê przystanków komunikacji
zbiorowej z zatokami autobusowymi,
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d) zakaz sytuowania w liniach rozgraniczaj¹cych nowych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu,
e) cie¿kê rowerow¹ lokalizowaæ poza pasem drogowym  orientacyjny przebieg jak na rys. planu za³.
nr 1 do niniejszej Uchwa³y,
f) w projekcie skrzy¿owania z drog¹ gminn¹ w kierunku miejscowoci Brzuce uwzglêdniæ planowany
parking dla cmentarza .
6) WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, RODOWISKA KULTUROWEGO
I KRAJOBRAZU
ustala siê wymóg zachowania istniej¹cych drzew, za
wyj¹tkiem drzew owocowych oraz drzew rosn¹cych
w strefie widocznoci skrzy¿owañ dróg
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE KZ
2) FUNKCJA TERENU
ulica zbiorcza
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) szerokoæ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych 20 m,
za wyj¹tkiem terenu gdzie obecne zagospodarowanie uniemo¿liwia zachowanie wymaganych parametrów drogi
b) docelowo ustala siê wymóg rozdzielenia ruchu samochodowego i pieszego
c) przebieg cie¿ek rowerowych jak na rys. planu za³.
nr 1 do niniejszej Uchwa³y
d) dopuszcza siê lokalizacjê przystanków komunikacji
zbiorowej
e) dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
f) ustala siê wymóg parkowania pojazdów wy³¹cznie
poza jezdni¹
6) WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, RODOWISKA KULTUROWEGO
I KRAJOBRAZU
cenne aleje drzew przydro¿nych do ochrony  jak na
rys. planu za³¹cznik nr 1 do niniejszej Uchwa³y; ustala
siê wymóg zachowania istniej¹cych drzew, za wyj¹tkiem drzew owocowych oraz drzew rosn¹cych w strefie widocznoci skrzy¿owañ dróg
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE KL
2) FUNKCJA TERENU
ulica lokalna
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) szerokoæ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych min 15
m, za wyj¹tkiem terenu gdzie obecne zagospodarowanie uniemo¿liwia zachowanie wymaganych parametrów drogi
b) docelowo ustala siê wymóg rozdzielenia ruchu samochodowego i pieszego
c) dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
6) WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, RODOWISKA KULTUROWEGO
I KRAJOBRAZU
ustala siê wymóg zachowania istniej¹cych drzew, za
wyj¹tkiem drzew owocowych oraz drzew rosn¹cych
w strefie widocznoci skrzy¿owañ dróg
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE KD
2) FUNKCJA TERENU
droga dojazdowa
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3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) szerokoæ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych min.
12 m, za wyj¹tkiem terenów gdzie obecne zagospodarowanie uniemo¿liwia zachowanie wymaganych parametrów drogi
b) dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
c) dopuszcza siê wspólne prowadzenie ruchu samochodowego, pieszego i rowerowego,
6) WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA PRZYRODNICZEGO, RODOWISKA KULTUROWEGO I KRAJOBRAZU
ustala siê wymóg zachowania istniej¹cych drzew,
za wyj¹tkiem drzew owocowych oraz drzew rosn¹cych w strefie widocznoci skrzy¿owañ dróg
4. Ustalenia dla terenów komunikacyjnych okrelonych
na za³¹czniku nr 2 do niniejszej Uchwa³y  Rysunek planu 1:2000  obszar zainwestowany wsi Subkowy s¹
nastêpuj¹ce:
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE 01.KGP
2) FUNKCJA TERENU
ulica g³ówna ruchu przyspieszonego (droga krajowa
nr 1)
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) szerokoæ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych 40 m,
za wyj¹tkiem terenu gdzie obecne zagospodarowanie uniemo¿liwia zachowanie wymaganych parametrów drogi  jak na rys, planu za³. nr 2 do niniejszej
Uchwa³y
b) ustala siê wymóg rozdzielenia ruchu samochodowego pieszego i rowerowego
c) zakaz sytuowania w liniach rozgraniczaj¹cych nowych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
6) WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, RODOWISKA KULTUROWEGO
I KRAJOBRAZU
w liniach rozgraniczaj¹cych drogi znajduje siê drzewopomnik przyrody nr 725 (wg rejestru Wojewódzkiego
Konserwatora Przyrody)  w strefie ochronnej drzewa
(15 m jak na rys. planu za³. nr 2 do niniejszej Uchwa³y)
obowi¹zuje zakaz wznoszenia jakichkolwiek budowli,
urz¹dzeñ i instalacji, zakazane jest wszelkie oddzia³ywanie na drzewo w sposób inny ni¿ zwi¹zany z jego
ochron¹
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
02.KZ, 03.KZ
2) FUNKCJA TERENU
ulica zbiorcza
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) szerokoæ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych 20 m,
za wyj¹tkiem terenu gdzie obecne zagospodarowanie uniemo¿liwia zachowanie wymaganych parametrów drogi  jak na rys. planu za³. nr 2 do niniejszej
Uchwa³y
b) dopuszcza siê ruch pieszy i rowerowy, docelowo
ustala siê wymóg rozdzielenia ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego
c) przebieg cie¿ek rowerowych  jak na rys. planu za³.
nr 2 do niniejszej Uchwa³y
d) dopuszcza siê lokalizacjê przystanków komunikacji
zbiorowej
e) ustala siê wymóg modernizacji skrzy¿owania dróg
02.KZ i 03.KZ

f) dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
6) WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, RODOWISKA KULTUROWEGO
I KRAJOBRAZU
ustala siê wymóg zachowania istniej¹cych drzew, za
wyj¹tkiem drzew owocowych oraz drzew rosn¹cych
w strefie widocznoci skrzy¿owañ dróg
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
04.KD
2) FUNKCJA TERENU
droga dojazdowa
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) szerokoæ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych min 12
m, za wyj¹tkiem terenów gdzie obecne zagospodarowanie uniemo¿liwia zachowanie wymaganych
parametrów drogi (jak na rys. planu  za³. nr 2 do
niniejszej Uchwa³y)
b) dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
c) dopuszcza siê ruch pieszy i rowerowy, docelowo
ustala siê wymóg rozdzielenia ruchu samochodowego od rowerowego i pieszego
d) dopuszcza siê stosowanie elementów uspokojenia
ruchu
6) WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO, RODOWISKA KULTUROWEGO
I KRAJOBRAZU
ustala siê wymóg zachowania istniej¹cych drzew, za
wyj¹tkiem drzew owocowych oraz drzew rosn¹cych
w strefie widocznoci skrzy¿owañ dróg
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
05.KX, 06.KX, 07.KX
2) FUNKCJA TERENU
ci¹g pieszo jezdny
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  jak na rys.
planu  za³. nr 2 do niniejszej Uchwa³y
b) dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
c) typ przekroju  dopuszcza siê jednoprzestrzenny 
wspólna przestrzeñ ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego
d) dopuszcza siê stosowanie elementów uspokojenia
ruchu
1) OZNACZENIE IDENTYFIKACYJNE
08.KXP, 09.KXP
2) FUNKCJA TERENU
ci¹g pieszy
3) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych  jak na rys.
planu  za³. nr 2 do niniejszej Uchwa³y
b) dopuszcza siê sytuowanie w liniach rozgraniczaj¹cych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu
c) zakaz ruchu i parkowania pojazdów samochodowych
§6
1. Zasady obs³ugi infrastrukturalnej obszaru planu s¹ nastêpuj¹ce:
1) zaopatrzenie w wodê:
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a) prawie ca³y obszar opracowania planu po³o¿ony jest
w strefie ochrony obszaru zasobowego ujêæ wody
Tczew-Narkowy  granica na Rysunku Planu  za³.
nr 1 do niniejszej Uchwa³y,
b) istniej¹cy teren ujêcia wody do adaptacji (teren WZ
w ramach terenu 21.M  jak na Rysunku Planu za³.
nr 1 do niniejszej Uchwa³y),
c) zaopatrzenie w wodê:
 istniej¹ce tereny zabudowy wsi z istniej¹cej sieci
wodoci¹gowej,
 tereny projektowanej zabudowy z projektowanej
sieci wodoci¹gowej zaopatrywanej z wodoci¹gu
grupowego Subkowy-Narkowy-Ma³a S³oñca ,
2) odprowadzenie cieków sanitarnych:
a) projektowana wiejska oczyszczalnia cieków w terenie 4.NO dla ca³ego obszaru planu lub, w rozwi¹zaniu wariantowym, projektowane oczyszczalnie
cieków w terenach 4.NO i 40.NO,
b) teren 41.NO projektowana rezerwa pod wiejsk¹
oczyszczalniê cieków dla miejscowoci Radostowo,
c) odprowadzenie cieków z istniej¹cej i projektowanej zabudowy w obszarze planu, poprzez system
projektowanych przepompowni cieków do projektowanej wiejskiej oczyszczalni cieków w terenie
4.NO,
d) lub odprowadzenie cieków z istniej¹cej i projektowanej zabudowy w obszarze zainwestowanym wsi
(za³. nr 2 do niniejszej Uchwa³y) oraz z terenów od
5.M do 39.M oraz 88.M  za³. nr 1 do niniejszej
Uchwa³y do projektowanej wiejskiej oczyszczalni
cieków w terenie 4.NO a z pozosta³ych terenów do
projektowanej oczyszczalni cieków w terenie 40.NO,
e) orientacyjn¹ lokalizacjê przepompowni cieków pokazano na za³¹czniku graficznym  Ideogram in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu 1:10000, za³. nr 4 do
niniejszej Uchwa³y,
f) tymczasowo  do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê odprowadzenie cieków do
szczelnych zbiorników bezodp³ywowych z wywozem
do oczyszczalni cieków,
g) po wybudowaniu oczyszczalni cieków i sieci kanalizacji sanitarnej ustala siê wymóg likwidacji zbiorników bezodp³ywowych.
h) z terenów zabudowy zagrodowej w terenach R oraz
z terenów 1M, 2.M, 3.M, 75.M, 76.M, 77.M, 78.M,
79.M, 80.M, 81.M, 84.M, 85.M dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych z wywozem do oczyszczalni cieków,
3) odprowadzenie wód opadowych:
a) z terenów nieutwardzonych zagospodarowaæ na
w³asnej dzia³ce,
b) z terenów utwardzonych wody opadowe odprowadziæ do gruntu lub innego odbiornika po oczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych
i piaskownikach,
c) z terenów utwardzonych  produkcyjnych magazynowych, sk³adowych odprowadziæ do odcinków
kanalizacji deszczowej (stanowi¹cej element zagospodarowania terenu okrelony na etapie projektu
budowlanego inwestycji) i dalej przez separatory
zanieczyszczeñ (podczyszczone w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie wymagañ okrelonych w obowi¹zuj¹cych przepisach) do wód p³yn¹cych lub gruntu,
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d) z dróg i parkingów oraz pozosta³ych terenów
utwardzonych odprowadziæ do gruntu lub innego odbiornika po oczyszczeniu w separatorach
substancji ropopochodnych i piaskownikach,
4) zaopatrzenie w gaz:
z projektowanego gazoci¹gu redniego cinienia zaopatrywanego od projektowanego gazoci¹gu redniego cinienia w miejscowoci Narkowy zasilanego ze stacji redukcyjnej Io na obszarze gminy Tczew,
5) zaopatrzenie w ciep³o:
z lokalnych niskoemisyjnych lub nieemisyjnych róde³,
6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:
ca³y obszar planu z istniej¹cych i projektowanych linii kablowych i napowietrznych NN zasilanych z istniej¹cych i projektowanych stacji transformatorowych na warunkach uzgodnionych z Zarz¹dc¹ sieci
7) Gospodarka odpadami sta³ymi
a) gromadziæ w szczelnych pojemnikach umo¿liwiaj¹cych wstêpn¹ segregacjê odpadów, w obrêbie
w³asnych dzia³ek,
b) wywóz na wysypisko odpadów wg zasad obowi¹zuj¹cych na terenie gminy.
2. Przebieg istniej¹cych i projektowanych sieci in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu oraz lokalizacjê istniej¹cych
i projektowanych urz¹dzeñ niezbêdnych do obs³ugi infrastrukturalnej obszaru planu przedstawia Ideogram
in¿ynieryjnego uzbrojenia terenu  za³¹cznik 4 do niniejszej Uchwa³y (skala 1:10 000).
§7
1. Ustala siê procentow¹ stawkê, o której mowa w art. 36
ust. 3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty w zwi¹zku ze wzrostem wartoci nieruchomoci po uchwaleniu miejscowego planu
zagospodarowania w wysokoci:
1) 30% dla nowych terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹, us³ugi wielofunkcyjne, przemys³, produkcje i sk³ady, które w
dotychczasowym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego by³y terenami rolnymi, tj: 6.M,
7.M, 8.M, 11.M, cz. 12.M, 14.M, 15.M, 16.M, cz. 17.M,
20.UW, 21.M, cz. 24.P, 25.UW, 28.P, cz. 30.M, cz. 32.M,
37.M, 42.P, 43.M, 45.M, 46.M, 50.M, 51.M, 52.M, cz.
53.UW, 54.UW, 55.M, 56.M, cz.58.UW, cz.60.M, 62.M,
79.M, 80.M, 84.M, 88.M (patrz: rysunek planu  za³¹cznik nr 1 do niniejszej Uchwa³y),
2) 0% dla pozosta³ych terenów.
2. Terenami dla realizacji celów publicznych s¹ tereny o
podstawowej funkcji:
1) UO  us³ugi owiaty,
2) UA  us³ugi administracji,
3) UK  us³ugi kultury i kultu religijnego,
4) UZ  us³ugi zdrowia,
5) ZS  zieleni sportowej,
6) ZC  zieleni cmentarnej,
7) ZP  zieleni parkowej,
8) ZE  zieleni ekologicznej,
9) ZZ  zieleni zieleñców i skwerów,
10) tereny infrastruktury technicznej NO,
11) tereny komunikacji drogowe KGP, KZ, KL, KD, KX,
KXP,
12) teren komunikacji kolejowej KK.
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§8

§3

1. Wykonanie niniejszej Uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Subkowy.
2. Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Subkowy 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 Subkowach,
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydania tych
dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okrelonych w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
4) nale¿ytego uwidocznienia w rysunku obowi¹zuj¹cego planu gminy Subkowy granic obszaru objêtego
ustaleniami niniejszego planu.

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

§9
W granicach objêtych ustaleniami niniejszego planu
traci moc Miejscowy plan ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Subkowy zatwierdzony Uchwa³¹
Gminnej Rady Narodowej Nr XIV/81/86 z dnia 19 grudnia
1986 r. (Dz. Urz. Woj. Gd. z 1987 r Nr 3, poz. 26) z pón.
zm.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od daty
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 8 ust. 2, pkt 1) i 2), który
wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia Uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Subkowach
S. Kata
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UCHWA£A Nr III/28/2002
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania cieków.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984)
i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu
cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 i z 2002 r. Nr 113 poz. 984)
Rada Gminy Sulêczyno uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków obowi¹zuj¹cy na obszarze Gminy Sulêczyno w brzmieniu jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Gawin
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr III/28/2002
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 23 grudnia 2002 r.
REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA CIEKÓW
Sulêczyno, grudzieñ 2002 r.
SPIS TRECI
ROZDZIA£ I Postanowienia ogólne.
ROZDZIA£ II Warunki przy³¹czenia do sieci.
ROZDZIA£ III Szczegó³owe warunki i tryb zawierania
umów.
ROZDZIA£ IV Obowi¹zki Us³ugodawcy.
ROZDZIA£ V Obowi¹zki Us³ugobiorcy.
ROZDZIA£ VI Sposób rozliczeñ.
ROZDZIA£ VII Prawa Us³ugobiorcy.
ROZDZIA£ VIII Prawa Us³ugodawcy.
ROZDZIA£ IX Postanowienia koñcowe
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Niniejszy regulamin dotyczy zbiorowego zaopatrzenia
w wodê oraz zbiorowego odprowadzania cieków, realizowanych przez Urz¹d Gminy w Sulêczynie.
2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodê rozumie siê dzia³alnoæ Urzêdu Gminy w Sulêczynie polegaj¹c¹ na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.
3. Przez zbiorowe odprowadzanie cieków rozumie siê
dzia³alnoæ Urzêdu Gminy w Sulêczynie polegaj¹c¹ na
odbiorze i oczyszczaniu cieków.
4. Ilekroæ w Regulaminie niniejszym u¿ywa siê okrelenia ustawa nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747).
§2
1. Odbiorc¹ us³ug w znaczeniu niniejszego Regulaminu
jest ka¿dy, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowo  kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê
lub zbiorowego odprowadzania cieków na podstawie
zawartej umowy, zwany dalej Us³ugobiorc¹.
2. Us³ugodawc¹ w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest Urz¹d Gminy w Sulêczynie.
§3
Celem niniejszego Regulaminu jest okrelenie praw
i obowi¹zków Us³ugodawcy i Us³ugobiorcy wynikaj¹cych
z ustawy i innych przepisów wykonawczych oraz okrelenie wzajemnych relacji pomiêdzy Us³ugodawc¹ a w³acicielem instalacji wodoci¹gowej i kanalizacyjnej.

 6429 

Poz. 2441

Dziennik Urzêdowy
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§4

§ 11

Dostarczanie wody lub odprowadzanie cieków odbywaæ siê bêdzie wy³¹cznie na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzanie cieków, zawartej
miêdzy Us³ugodawc¹, a Us³ugobiorc¹.

Do wniosku ubiegaj¹cy siê o przy³¹czenie do sieci za³¹cza aktualn¹ mapê sytuacyjn¹, okrelaj¹c¹ usytuowanie nieruchomoci wzglêdem istniej¹cych sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urz¹dzeñ
uzbrojenia terenu.

ROZDZIA£ II
Warunki przy³¹czenia do sieci
§5
Us³ugodawca jest obowi¹zany przy³¹czyæ nieruchomoæ osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie do sieci, je¿eli istniej¹ techniczne mo¿liwoci wiadczenia us³ug. Mo¿liwoci te warunkowane s¹ usytuowaniem nieruchomoci oraz zdolnociami dostawczymi istniej¹cej sieci wodoci¹gowej oraz zdolnociami przepustowymi istniej¹cej sieci kanalizacyjnej.
§6
W przypadku gdy nieruchomoæ Us³ugobiorcy usytuowana jest w miejscu dla którego, w momencie realizacji
przy³¹cza, plany rozwoju i modernizacji nie przewiduj¹
wyposa¿enia w urz¹dzenia wodoci¹gowo-kanalizacyjne
w najbli¿szym okresie czasu, Us³ugobiorca mo¿e je wybudowaæ na w³asny koszt, po wczeniejszym uzgodnieniu w umowie o przy³¹czenie z Us³ugodawc¹, warunków
technicznych oraz warunków ich przekazania Us³ugodawcy.
§7
Us³ugodawca zapewnia realizacjê budowy i rozbudowê urz¹dzeñ wodoci¹gowo  kanalizacyjnych, ustalonych
przez Gminê Sulêczyno w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju
i modernizacji.
§8
Realizacjê budowy przy³¹cza do sieci wodoci¹gowej,
przy³¹cza do sieci kanalizacyjnej na odcinku ³¹cz¹cym
wewnêtrzn¹ instalacjê kanalizacyjn¹ w nieruchomoci
Us³ugobiorcy z pierwsz¹ studzienk¹, licz¹c od strony budynku, a w przypadku jej braku, od granic nieruchomoci, budowy studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza g³ównego i urz¹dzenia pomiarowego, zapewnia na w³asny koszt osoba
ubiegaj¹ca o przy³¹czenie do sieci.
§9
Przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej
nastêpuje na podstawie umowy o przy³¹czenie i po spe³nieniu technicznych warunków przy³¹czenia, okrelonych
przez Us³ugodawcê, zwanych dalej warunkami technicznymi.
§ 10
1. Z wnioskiem o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej lub
kanalizacyjnej oraz okrelenie warunków technicznych
mo¿e wyst¹piæ osoba posiadaj¹ca tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, która ma byæ przy³¹czona
do sieci.
2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 ustala Us³ugodawca.

§ 12
1. Us³ugodawca okrela warunki przy³¹czenia i przekazuje
je wnioskodawcy w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni
od dnia z³o¿enia wniosku.
2. Warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne dwa lata od dnia ich
wydania.
3. Warunki przy³¹czenia okrelaj¹:
a) miejsce i sposób przy³¹czenia instalacji Us³ugobiorcy do sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej,
b) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór
wody,
c) miejsce zainstalowania wodomierza g³ównego oraz
miejsce zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego licz¹cego iloæ odprowadzanych cieków,
d) dopuszczaln¹ iloæ i jakoæ odprowadzanych cieków.
ROZDZIA£ III
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania umów
§ 13
Dostarczanie wody lub odprowadzanie cieków odbywa siê na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodê lub
odprowadzanie cieków zawartej miêdzy Us³ugodawc¹
a Us³ugobiorc¹.
§ 14
Zawarcie umowy o dostarczenie wody lub odprowadzenie cieków nastêpuje z osob¹, której nieruchomoæ
zosta³a przy³¹czona do sieci i która wyst¹pi³a o to z pisemnym wnioskiem.
§ 15
Umowa mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada tytu³ prawny do korzystania z obiektu budowlanego do którego dostarczana jest woda i z którego odprowadzane
s¹ cieki, albo z osob¹, która korzysta z nieruchomoci
o nieuregulowanym stanie prawnym.
§ 16
Je¿eli nieruchomoæ zabudowana jest budynkiem wielolokalowym, umowa zawierana jest z dysponentami poszczególnych lokali.
§ 17
1. Umowa mo¿e byæ zawarta na czas okrelony lub nieokrelony.
2. Umowa okrela mo¿liwoci jej rozwi¹zania w przypadkach okrelonych przepisami kodeksu cywilnego oraz
zaprzestania wiadczenia us³ug na zasadach okrelonych art. 8 ustawy.
3. Umowa dopuszcza jej rozwi¹zanie przez Us³ugobiorcê
za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.
4. Rozwi¹zanie lub wyganiêcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Us³ugodawcê rodków technicznych
uniemo¿liwiaj¹cych dalsze korzystanie z us³ug.
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§ 18
Umowa o której mowa w § 16 zawiera postanowienia
dotycz¹ce:
a) iloci i jakoæ wiadczonych us³ug wodoci¹gowych
lub kanalizacyjnych oraz warunków ich wiadczenia,
b) sposobu i terminów rozliczeñ,
c) praw i obowi¹zków stron umowy,
d) procedur i warunków kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych lub urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
e) okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoci stron za niedotrzymanie warunków umowy,
w tym warunków wypowiedzenia.

godziny, Us³ugodawca zapewnia zastêpczy punkt poboru wody i informuje Us³ugobiorcê o jej lokalizacji.
§ 24
O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obni¿eniu jej jakoci
Us³ugodawca informuje Us³ugobiorców w sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na dwa dni przed ich wyst¹pieniem.
§ 25

Zmiana Us³ugobiorcy powoduje wyganiêcie dotychczasowej umowy i wymaga zawarcia nowej umowy. Obowi¹zek ten ci¹¿y na nowym Us³ugobiorcy.

1. Zawór za wodomierzem g³ównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak równie¿ miejscem rozdzia³u sieci i instalacji wewnêtrznej.
2. Miejscem odbioru cieków jest miejsce po³¹czenia sieci
wewnêtrznej instalacji kanalizacyjnej z sieci¹ kanalizacyjn¹ tj. pierwsza studzienka licz¹c od strony budynku
a w przypadku jej braku, granica nieruchomoci.

§ 20

§ 26

1. Us³ugodawca mo¿e odci¹æ dostawê wody lub zamkn¹æ
przy³¹cze kanalizacyjne, je¿eli:
a) przy³¹cze wodoci¹gowe lub kanalizacyjne zosta³o
wykonane niezgodnie z przepisami prawa,
b) Us³ugobiorca nie uici³ op³aty za pe³ne dwa okresy
obrachunkowe nastêpuj¹ce po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaleg³ej op³aty,
c) jakoæ wprowadzanych cieków nie spe³nia wymogów okrelonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominiêcie urz¹dzenia
pomiarowego,
d) zosta³ stwierdzony nielegalny pobór lub nielegalne
odprowadzanie cieków, to jest bez zawarcia umowy, jak równie¿ przy celowo uszkodzonych albo
pominiêtych wodomierzach lub urz¹dzeniach pomiarowych.
2. Us³ugodawca, który odci¹³ dostawê wody, jest obowi¹zany do równoczesnego udostêpnienia zastêpczego punktu poboru wody przeznaczonej do spo¿ycia
przez ludzi i poinformowania o mo¿liwociach korzystania z tego punktu.
3. Us³ugodawca, o zamiarze odciêcia dostawy wody lub
zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego oraz o miejscach
i sposobie udostêpniania zastêpczych punktów poboru wody zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego oraz odbiorcê us³ug co najmniej na 20 dni przez
planowanym terminem odciêcia dostaw wody lub zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego.

Us³ugodawca zawiadamia Us³ugobiorcê o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia
w wodê lub odprowadzania cieków z co najmniej 12 miesiêcznym wyprzedzeniem, umo¿liwiaj¹cym dostosowanie instalacji do nowych warunków.

§ 19

ROZDZIA£ IV
Obowi¹zki Us³ugodawcy
§ 21
Us³ugodawca zapewnia zdolnoæ posiadanych urz¹dzeñ wodoci¹gowo-kanalizacyjnych do realizacji dostaw
wody w wymaganej iloci, jakoci i pod odpowiednim
cinieniem oraz odprowadzania cieków w sposób ci¹g³y i niezawodny.
§ 22

ROZDZIA£ V
Obowi¹zki Us³ugobiorcy
§ 27
Osoba zamierzaj¹ca korzystaæ z us³ug zaopatrzenia w
wodê lub odprowadzania cieków winna wyst¹piæ z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy do Us³ugodawcy.
§ 28
1. Us³ugobiorca zapewnia niezawodne dzia³anie wodomierzy i urz¹dzeñ pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi, skutkami niskich temperatur, przed dostêpem do
nich osób nieuprawnionych, a tak¿e za prawid³owe
utrzymanie studzienki lub pomieszczenia w którym s¹
one zamontowane.
2. Us³ugobiorca ponosi odpowiedzialnoæ za szkody
wynik³e z nie wywi¹zywania siê z obowi¹zków okrelonych w ust. 1.
§ 29
Us³ugobiorca natychmiast powiadamia Us³ugodawcê
o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza
g³ównego lub urz¹dzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby lub jej uszkodzeniu.
§ 30
Us³ugobiorca powiadamia Us³ugodawcê o wszelkich
zamierzonych zmianach technicznych w instalacji wewnêtrznej, które mog¹ mieæ wp³yw na dzia³anie sieci.
§ 31

Us³ugodawca zapewnia prawid³ow¹ eksploatacjê posiadanej sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej.

Dostarczaj¹cy cieki powiadamia natychmiast Us³ugodawcê o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakoci cieków odbiegaj¹cych od warunków umowy.

§ 23

§ 32

W razie przerwy w dostawie wody przekraczaj¹cej 24

Us³ugobiorca jest zobowi¹zany do terminowego regu-
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lowania nale¿noci za dostawê wody i odprowadzanie
cieków.
§ 33
Us³ugobiorca zobowi¹zuje siê do racjonalnego gospodarowania wod¹ i zu¿ywania jej zgodnie z przeznaczeniem.
§ 34
Us³ugobiorcy zobowi¹zani s¹ do korzystania z zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powoduj¹cy pogorszenia
jakoci us³ug wiadczonych przez Us³ugodawcê oraz nie
utrudniaj¹cych dzia³alnoci Us³ugodawcy, a w szczególnoci do:
a) U¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób eliminuj¹cy mo¿liwoæ wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na skutek cofniêcia siê wody z instalacji
wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,
b) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie
powoduj¹cy zak³ócenia jej funkcjonowania,
c) informowania Us³ugodawcy o w³asnych ujêciach
wody,
d) wykorzystania wody z sieci wodoci¹gowej oraz korzystania z przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie w
celu okrelonym w warunkach przy³¹czenia do sieci.
ROZDZIA£ VI
Sposób rozliczeñ
§ 35
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê lub zbiorowe odprowadzanie cieków prowadzone s¹ na podstawie okrelonych w taryfach cen i stawek op³at oraz
iloci dostarczanej wody i odprowadzanych cieków.
§ 36
1. Iloæ dostarczonej wody ustala siê na podstawie odczytu wodomierza g³ównego.
2. W przypadku zawarcia umowy z u¿ytkownikami lokali
w budynkach wielolokalowych iloæ dostarczonej wody
ustala siê na podstawie zainstalowanych wodomierzy
indywidualnych.
§ 37
W przypadku braku wodomierza g³ównego, iloæ zu¿ytej wody okrela siê na podstawie przeciêtnych norm
zu¿ycie okrelonych zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.
§ 38
W przypadku awarii wodomierza do rozliczeñ stosuje
siê rednie zu¿ycie z ostatnich 3 miesiêcy przed awari¹.
§ 39
1. Iloæ odprowadzanych cieków ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych.
2. W razie braku urz¹dzeñ pomiarowych iloæ odprowadzanych cieków ustala siê jako równ¹ iloci wody dostarczonej przez Us³ugodawcê oraz pobran¹ z innych
róde³.
§ 40
1. Strony okrelaj¹ w umowie okres obrachunkowy oraz
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skutki niedotrzymania terminu zap³aty jak równie¿ sposób jej uiszczenia.
2. Wniesienie przez Us³ugobiorcê reklamacji nie wstrzymuje obowi¹zku uregulowania naliczonej nale¿noci.
§ 41
Przy rozliczaniu z Us³ugobiorcami, Us³ugodawca obowi¹zany jest stosowaæ taryfê zatwierdzon¹ uchwa³¹ Rady
Gminy, b¹d wprowadzon¹ w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.
§ 42
Taryfa wymaga og³oszenia w miejscowej prasie, co
najmniej na 7 dni przez jej wejciem w ¿ycie.
§ 43
1. Taryfa obowi¹zuje przez 1 rok.
2. Zmiana taryfy nie wymaga zamiany umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie cieków.
ROZDZIA£ VII
Prawa Us³ugobiorcy
§ 44
Us³ugodawca na wniosek Klienta udziela informacji
dotycz¹cych realizacji us³ugi oraz informacji o obowi¹zuj¹cych cenach.
§ 45
Potencjalni odbiorcy mog¹ uzyskaæ informacje na temat dostêpnoci do us³ug wodoci¹gowo  kanalizacyjnych u Us³ugodawcy, który udostêpnia nieodp³atnie
wgl¹d w:
 studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
 regulamin wiadczenia us³ug,
 wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,
 plany inwestycyjne.
§ 46
1. Us³ugobiorca ma prawo zg³aszania reklamacji dotycz¹cych iloci i jakoci wiadczonych us³ug oraz wysokoci op³at za us³ugi.
2. Us³ugodawca zobowi¹zany jest do powiadomienia
zainteresowanego o sposobie za³atwienia reklamacji
w terminie 14 dni od daty wp³ywu.
§ 47
Us³ugobiorca ma prawo domagaæ siê od Us³ugodawcy, w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenia kontroli prawid³owoci wskazañ wodomierza. Sposób reklamacji okrela umowa. W przypadku potwierdzenia prawid³owoci dzia³ania wodomierza przez Urz¹d Miar i Wag
koszty przeprowadzenia postêpowania reklamacyjnego
ponosi Us³ugobiorca.
ROZDZIA£ VIII
Prawa Us³ugodawcy
§ 48
Us³ugodawca mo¿e odmówiæ przy³¹czenia do sieci je¿eli przy³¹cze zosta³o wykonane bez uzyskania jego zgody, b¹d zosta³o wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.
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§ 49

§ 54

Us³ugodawca mo¿e odmówiæ zawarcia umowy na
dostawê wody lub odprowadzanie cieków, gdy wnioskodawca nie spe³ni warunków okrelonych w § 13-16
niniejszego Regulaminu.

Us³ugodawca ma prawo ¿¹dania op³aty za dokonanie
odbioru przy³¹cza wodoci¹gowego, kanalizacyjnego,
oplombowania nowego urz¹dzenia pomiarowego jak
równie¿ za dokonanie ponownego oplombowania wodomierza lub urz¹dzenia pomiarowego, których oplombowanie zosta³o naruszone w wyniku niedope³nienia
przez Us³ugobiorcê obowi¹zków okrelonych w § 28 Regulaminu. Wysokoæ op³aty ustala Us³ugodawca.

§ 50
Us³ugodawca mo¿e odci¹æ dostawê wody lub zamkn¹æ
przy³¹cze kanalizacyjne w przypadku i na warunkach okrelonych w art. 8 ustawy.
§ 51
Us³ugodawca mo¿e odmówiæ ponownego zawarcia
umowy na dostawê wody lub odprowadzanie cieków,
je¿eli nie zosta³y usuniête przeszkody bêd¹ce przyczyn¹
zaprzestania wiadczenia us³ug.
§ 52
1. Uprawnieni przedstawiciele Us³ugodawcy maj¹ prawo
wstêpu na teren nieruchomoci lub do pomieszczeñ
ka¿dego, kto korzysta z jego us³ug lub posiada jego
urz¹dzenia w celu przeprowadzenia kontroli urz¹dzenia pomiarowego, wodomierza g³ównego lub innych
wodomierzy, dokonania odczytu ich wskazañ, dokonania badañ i pomiarów, przeprowadzenia przegl¹dów
i napraw, demonta¿u urz¹dzeñ posiadanych przez Us³ugodawcê, a tak¿e sprawdzenia iloci i jakoci cieków
wprowadzanych do sieci.
2. Us³ugodawca wyda swoim przedstawicielom sta³e lub
czasowe pisemne upowa¿nienia, które z dowodem
osobistym nadaj¹ uprawnienia do wykonywania czynnoci okrelonych w ust. 1.
§ 53
1. Us³ugodawca ma prawo bez odpowiedzialnoci odszkodowawczej do przerwania dostawy wody spowodowanej:
a) brakiem wody na ujêciu lub awari¹,
b) niezawinionym przez Us³ugodawcê, niebezpiecznym
dla zdrowia zanieczyszczeniem wody na ujêciu,
c) w razie po¿aru potrzeb¹ zwiêkszenia dostaw wody
do hydrantów przeciwpo¿arowych,
d) koniecznoci przeprowadzenia niezbêdnych napraw
urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê,
e) uszkodzeniem instalacji Us³ugobiorcy,
f) przerwami w zasilaniu energetycznym urz¹dzeñ wodoci¹gowych.
2. Us³ugodawca ma prawo bez odpowiedzialnoci odszkodowawczej do przerw w odbiorze cieków spowodowanych:
a) awari¹,
b) koniecznoci¹ przeprowadzenia niezbêdnych napraw urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
c) uszkodzeniem instalacji Us³ugobiorcy,
d) przerwami w zasilaniu energetycznym urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
e) uszkodzeniami spowodowanymi wy¿szymi si³ami
(np. gwa³towne i obfite opady deszczu).
3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
cieków, o których mowa w ust. 1 i 2, Us³ugodawca
niezw³ocznie informuje Us³ugobiorców, w sposób zwyczajowo przyjêty (og³oszenia, telefon do so³tysów).

ROZDZIA£ IX
Postanowienia koñcowe
§ 55
Regulamin niniejszy zosta³ zatwierdzony Uchwa³¹
Nr III/28/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. Rady Gminy Sulêczyno i obowi¹zuje od dnia 21 listopada 2003 r.
§ 56
W sprawach nie objêtych niniejszym Regulaminem stosowane s¹ przepisy prawa, a w szczególnoci ustawa
z dnia 7 czerwca 2002 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72,
poz. 747).

2442
UCHWA£A Nr VI/72/2003
Rady Gminy Sulêczyno
z dnia 23 kwietnia 2003 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie wysokoci op³at za cieki wprowadzane do gminnych urz¹dzeñ kanalizacyjnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 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),
art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43)
i art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu
cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 i z 2002 r. Nr 113, poz. 984)
Rada Gminy Sulêczyno uchwala, co nastêpuje:
§1
Ust. 2 w § 1 uchwa³y Nr XXII/241/2001 Rady Gminy
Sulêczyno z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia
wysokoci op³at za cieki wprowadzane do gminnych
urz¹dzeñ kanalizacyjnych otrzymuje brzmienie:
2. Iloæ odprowadzanych cieków okrela siê wed³ug
wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych, a w przypadku
ich braku iloæ ustala siê jako równ¹ iloci wody
pobranej z urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê i innych
ujêæ, za w przypadku zrzutu cieków bezporednio do oczyszczalni przez podmiot posiadaj¹cy stosowne zezwolenie na podstawie faktycznej iloci
zrzucanych ka¿dorazowo cieków.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
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obowi¹zuj¹c¹ od dnia wejcia w ¿ycie uchwa³y Nr III/28/
2002 Rady Gminy Sulêczyno z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania cieków.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Gawin

2443
UCHWA£A Nr IX/61/2003
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30 wrzenia 2003 r.
w sprawie zmian w Statucie Powiatu Nowodworskiego.

3. Sprzeda¿ organizowana w ramach imprez takich jak:
targi, okolicznociowe kiermasze, jarmarki, Dni ¯u³aw,
imprezy kulturalno-sportowe mo¿e odbywaæ siê za
uprzednim zezwoleniem Burmistrza wydanym organizatorowi imprezy, na jego pisemny wniosek. We wniosku organizator zobowi¹zany jest okreliæ: rodzaj imprezy, miejsce i czas dokonywania sprzeda¿y, iloæ
punktów sprzeda¿y.
4. Sprzeda¿ dokonywana w miejscach wyznaczonych
podlega op³acie targowej okrelonej odrêbn¹ uchwa³¹ Rady Miejskiej.
§2
Zakazuje siê prowadzenia handlu w miejscach innych
ni¿ wymienione w § 1.
§3

Na podstawie art. 12 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorz¹dzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.
1592 z pó. zm.), uchwala siê, co nastêpuje:

Sankcje za naruszenie przepisów niniejszej uchwa³y
okrela kodeks wykroczeñ.

§1

§4

W Uchwale Nr IV/23/2003 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 12 lutego 2003 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W § 45 pkt 1 po s³owie Wicestarosta dodaje siê
zwrot: jako jego wiceprzewodnicz¹cy.
2. Dotychczasowy § 56 pkt 8 ppkt 2 skrela siê.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§2

§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Cz. £ukaszewicz

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu Nowodworskiego
E. Wyrzykowski

2444
UCHWA£A Nr 81/X/2003
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdañskim
z dnia 24 padziernika 2003 r.
w sprawie ustalenia miejsc targowych na terenie Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdañski.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718
z pón. zm.) uchwala siê co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê nastêpuj¹ce miejsca targowe na terenie Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdañski:
1) teren w Nowym Dworze Gdañskim po³o¿ony w obrêbie ulic Gdañska, Rynek, Brzask stanowi¹cy dzia³kê Nr 267,
2) czêæ dzia³ki Nr 487/10 po³o¿onej w Nowym Dworze Gdañskim przy ul. Wejhera przy k³adce pieszej
do sprzeda¿y obnonej ma³ych iloci warzyw, owoców oraz kwiatów z dzia³ek pracowniczych oraz
ogródków przydomowych.
2. Sprzeda¿ w innych miejscach mo¿e siê odbywaæ wy³¹cznie za uprzednim zezwoleniem Burmistrza, wydanym na czas cile okrelony z zastrze¿eniem ust. 3.

2445
UCHWA£A IVk/XIII/134/2003
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 28 padziernika 2003 r.
w sprawie ustalenia op³at za przewozy rodkami miejskiej komunikacji pasa¿erskiej w Wejherowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
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. 34
ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.  Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50 poz. 601 z pón. zm.) , art. 8
ust. 1 ustawy z dnia 05 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U.
z 2001 r. Nr 97 poz. 1050 z pón. zm.) oraz poz. 64 za³¹cznika Nr 3 do ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od
towarów i us³ug oraz podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r.
Nr 11 poz. 50 z pón. zm.) Rada Miasta Wejherowa uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê op³aty za jednorazowe przejazdy osób rodkami komunikacji pasa¿erskiej w Wejherowie o nastêpuj¹cych wysokociach:

Rodzaj linii
Zwyk³a
Specjalna
i Pospieszna

Przejazdy w obrêbie sieci komunikacyjnej
NORMALNY
2,00 z³

ULGOWY
1,00 z³

2,60 z³

1,30 z³
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2. Za przewóz baga¿u, wózka lub psa ustala siê op³atê
w wysokoci biletu normalnego obowi¹zuj¹cego na danym rodzaju linii.
3. Ustala siê bilety czteroprzejazdowe o nomina³ach:
1) normalny  8,00 z³,
2) ulgowy  4,00 z³.

§2
1. Ustala siê op³aty za bilety o niekontrolowanej liczbie
przejazdów w nastêpuj¹cych wysokociach:

Bilet miesiêczny imienny
wa¿ny od poniedzia³ku
wa¿ny codzienne
do pi¹tku
NORNORULGOWY
ULGOWY
MALNY
MALNY

Rodzaj
linii

Zwyk³e
w granicach
miasta i gminy
Wejherowo i Redy
z Rumi¹
Zwyk³e
w granicach
miasta i gminy
Wejherowo
i gminy Luzino
Zwyk³e
w obrêbie sieci
komunikacyjnej
Zwyk³e, specjalne
i pospieszne
w obrêbie sieci
komunikacyjnej

Bilet na okaziciela
wa¿ny codziennie
PRZEZ
MIESI¥C

PRZEZ
10 DNI

PRZEZ
5 DNI

64 z³

32 z³

74 z³

37 z³

97 z³

34 z³

18 z³

66 z³

33 z³

78 z³

39 z³

98 z³

35 z³

18 z³

80 z³

40 z³

84 z³

42 z³

99 z³

36 z³

18 z³

86 z³

43 z³

96 z³

48 z³

100 z³

38 z³

-

§3
1. Op³aty ustalone w § 1 i 2 uchwa³y zawieraj¹ 7% podatek VAT.
§4
Op³aty dodatkowe.
1. Za przejazd bez wa¿nego biletu op³ata dodatkowa wynosi 100,00 z³.
2. Za przewóz wózka, zwierz¹t i baga¿u objêtych op³at¹
taryfow¹ bez wa¿nego biletu, lub przewo¿enie rzeczy
wy³¹czonych z przewozu rodkami transportu miejskiego op³ata dodatkowa wynosi 40,00 z³.
3. Za spowodowanie zatrzymania lub zmianê trasy rodka transportu op³ata dodatkowa wynosi 300,00 z³.
4. Op³ata manipulacyjna za anulowanie op³aty dodatkowej 9,00 z³.
5. Wysokoæ op³aty dodatkowej wymienionej w punkcie
1 i 2 obni¿a siê o 50% w przypadku natychmiastowego uiszczenia nale¿noci bezporednio osobie kontroluj¹cej.
6. Wysokoæ op³aty dodatkowej wymienionej w punkcie
1 i 2 obni¿a siê o 30% w przypadku uregulowania nale¿noci w terminie do 7 dni od daty wystawienia dokumentu nak³adaj¹cego obowi¹zek uiszczenia tej op³aty.
7. Do pobierania op³at, o których mowa w punktach 1, 2,
3 i 5 upowa¿nia siê kontrolerów Miejskiego Zak³adu
Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.
§5
1. Uprawnieni do korzystania z przejazdów bezp³atnych:
1) senatorowie i pos³owie na Sejm;
2) dzieci w wieku do 4-ch lat;
3) inwalidzi wojenni i wojskowi oraz towarzysz¹cy opiekunowie inwalidów wojennych i wojskowych zaliczonych do I grupy inwalidztwa lub do osób o znacznym stopniu niepe³nosprawnoci;

4) osoby ca³kowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji oraz osoby zaliczone do znacznego
stopnia niepe³nosprawnoci oraz towarzysz¹cy im
opiekunowie,
5) ociemniali i towarzysz¹cy im przewodnicy;
6) osoby, które ukoñczy³y 70 rok ¿ycia;
7) pracownicy, rencici i emeryci jednostek organizacyjnych komunikacji miejskiej oraz cz³onkowie ich
rodzin  w zakresie okrelonym w uk³adzie zbiorowym pracy;
8) dzieci i m³odzie¿ dotkniêta inwalidztwem lub niepe³nosprawna ruchowo oraz towarzysz¹cy im opiekunowie,
9) umundurowani ¿o³nierze s³u¿by zasadniczej;
10) osoby posiadaj¹ce legitymacjê Zas³u¿onego Honorowego Dawcy Krwi PCK I stopnia,
11) osoby, którym nadano Honorowe Obywatelstwo
Miasta Wejherowa.
2. Uprawnieni do korzystania z przejazdów na podstawie
biletów ulgowych:
1) kombatanci;
2) studenci szkó³ wy¿szych;
3) uczniowie szkó³ podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych do dnia 31 grudnia roku ukoñczenia 21 lat;
4) dzieci w wieku od 4 do 7 lat;
5) emeryci i rencici nie pozostaj¹cy w stosunku pracy powoduj¹cym zawieszenie wiadczeñ emerytalnych b¹d rentowych oraz ich wspó³ma³¿onkowie,
na których emeryci i rencici otrzymuj¹ dodatki rodzinne  na podstawie legitymacji i ostatniego odcinka wyp³aty wiadczenia emerytalnego lub rentowego;
6) inwalidzi s³uchu (g³uchoniemi)  cz³onkowie Polskiego Zwi¹zku G³uchych.
§6
Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y trac¹ moc:
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1) uchwa³a Rady Miasta Wejherowa Nr IV k/III/39/2002 z
dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia op³at za
przewozy rodkami miejskiej komunikacji pasa¿erskiej
w Wejherowie,
2) uchwa³a Rady Miasta Wejherowa Nr IV k/VI/70/2003 z
dnia 18 marca 2003 r. o zmianie uchwa³y Rady Miasta
Wejherowa Nr IV k/III/39/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia op³at za przewozy rodkami miejskiej komunikacji pasa¿erskiej w Wejherowie.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego  nie wczeniej jednak ni¿ z dniem 1 styczna 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa
L. Glaza

dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón.
zm.) w zwi¹zku z art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego
(Dz. U. Nr 71 poz. 733 z pón. zm.) Rada Miasta uchwala,
co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê Wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Wejherowa na
lata 2003- 2007 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Zobowi¹zuje siê Prezydenta Miasta do realizacji celów
okrelonych w wieloletnim programie, o którym mowa
w § 1.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

2446
UCHWA£A Nr IVk/XIII/148/2003
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 28 padziernika 2003 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa
L. Glaza

w sprawie przyjêcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na lata 20032007.

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IVk/XIII/148/2003
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 28 padziernika 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹-

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA ZASOBEM MIESZKANIOWYM
GMINY MIASTA WEJHEROWA NA LATA 2003-2007
1. Prognoza dotycz¹ca wielkoci oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach,
z podzia³em na lokale socjalne i pozosta³e lokale mieszkalne.
Tabela Nr 1
Obecnie na terenie Gminy Miasta Wejherowa istnieje 108 wspólnot mieszkaniowych z udzia³em gminy (wg stanu
na dzieñ 2003-06-30).

L.p.

ADRES
WSPÓLNOTY

Iloæ lokali Gminy
w tym
u¿ytk.
4

Razem
1

3

Pow. ogó³em
(m2)

Pow.
sprzedana
(m2)

Pow.
udzia³u
Gminy (m2)

Udzia³
Gminy

5

6

7

8

1

2
10 Lutego 7

11

578.37

119.75

458.62

79.30%

2

12 Marca 186

8

572.50

245.45

327.05

57.13%

3

12 Marca 190

8

422.96

105.01

317.95

75.17%

4

12 Marca 206

4

307.60

131.25

176.35

57.33%

5

12 Marca 208

1

455.00

412.21

42.79

9.40%

6

12 Marca 209

8

804.32

452.83

351.49

43.70%

7

12 Marca 211

13

2

1157.35

244.02

913.33

78.92%

8

12 Marca 213

13

2

1430.88

345.32

1085.56

75.87%

9

12 Marca 226, 226A

6

302.40

64.80

237.6

78.57%

10

12 Marca 238

2

367.81

307.70

60.11

16.34%

11

12 Marca 192

9

413.79

90.82

322.97

78.05%

1

1
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12

3 Maja 1

7

1036.35

629.28

407.07

39.28%

13

3 Maja 5

5

531.96

275.45

256.51

48.22%

14

3 Maja 18

6

382.40

59.61

322.79

84.41%

15

3 Maja 26

14

742.20

38.05

704.15

94.87%

16

3 Maja 36

3

363.06

119.97

243.09

66.96%

17

Bukowa 1

7

466.10

49.11

416.99

89.46%

18

Bukowa 2

5

473.34

261.55

211.79

44.74%

19

Bukowa 3

3

562.10

418.59

143.51

25.53%

20

Bukowa 4

7

550.07

50.67

499.4

90.79%

21

Bukowa 4B

3

358.45

221.08

137.37

38.32%

22

Bukowa 5

7

555.66

51.22

504.44

90.78%

23

Bukowa 6

1

333.28

300.68

32.6

9.78%

24

D¹browskiego 2

3

579.30

461.86

117.44

20.27%

25

D¹browskiego 5

7

1131.33

752.55

378.78

33.48%

26

12 Marca 194

6

403.19

204.56

198.63

49.26%

27

Dworcowa 3

5

692.00

168.00

524

75.72%

28

Dworcowa 8

2

507.98

393.51

114.47

22.53%

29

Dworcowa 1

5

801.07

596.01

205.06

25.60%

30

Dworcowa 2B,
Sobieskiego 326

14

1032.39

181.29

851.1

82.44%

31

Graniczna 7

14

1175.53

593.45

582.08

49.52%

32

Harcerska 4

20

1814.08

1081.39

732.69

40.39%

33

Harcerska 8

20

2246.00

1462.27

783.73

34.89%

34

Harcerska 10

1

655.57

620.42

35.15

5.36%

35

Harcerska 11

21

2241.50

1382.57

858.93

38.32%

36

Harcerska 13

8

1389.54

894.70

494.84

35.61%

37

Harcerska 14

5

843.71

600.51

243.2

28.83%

38

J.Hallera 6

3

372.01

108.37

263.64

70.87%

39

J.Hallera 19

4

370.40

107.89

262.51

70.87%

40

J.Hallera 25

5

575.59

220.59

355

61.68%

41

Judyckiego 1

4

418.30

242.32

175.98

42.07%

42

Judyckiego 5

8

513.04

132.53

380.51

74.17%

43

Kalwaryjska 6

11

838.66

259.65

579.01

69.04%

44

Kalwaryjska 8

23

1814.02

874.87

939.15

51.77%

45

Karnowskiego 4,
Graniczna 5

24

2045.40

526.50

1518.9

74.26%

46

Klasztorna 24

9

777.91

305.65

472.26

60.71%

17

3735.42

2766.14

969.28

25.95%

1

1

48

Kochanowskiego
19A
Kopernika 8

9

526.79

112.13

414.66

78.71%

49

Kopernika 9

2

222.50

134.3

88.2

39.64%

50

Kopernika 11

3

537.70

328.58

209.12

38.89%

51

Kociuszki 9

2

279.80

178.41

101.39

36.24%

52

Kociuszki 10/12

17

955.77

258.37

697.4

72.97%

53

Kociuszki 13

1

257.78

211.18

46.6

18.08%

54

Kociuszki 15A

1

90.48

48.79

41.69

46.08%

55

Kociuszki 18

5

464.21

231.98

232.23

50.03%

47
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56

Kociuszki 28

6

740.31

157.83

582.48

78.68%

57

Kwiatowa 6

1

372.16

250.19

121.97

32.77%

58

Mickiewicza 1,
Klasztorna 10-12

7

654.20

403.23

250.97

38.36%

59

Os. 1000-lecia 9

24

1788.10

838.00

950.1

53.13%

60

Os. Kaszubskie 14

31

2608.91

1236.93

1371.98

52.59%

61

Os. Kaszubskie 15

46

2604.78

603.13

2001.65

76.85%

62

Piotra Skargi 2

48

3100.84

100.81

3000.03

96.75%

63

pl.J Wejhera 3

2

1

734.93

570.36

164.57

22.39%

64

pl.J. Wejhera 17

8

3

1099.22

469.81

629.41

57.26%

65

pl.J.Wejhera 20A

3

1046.40

906.42

139.98

13.38%

66

pl. J.Wejhera 2, 2A
i oficyna

9

903.28

374.79

528.49

58.51%

67

Podgórna 3

1

202.38

166.63

35.75

17.66%

68

Przemys³owa 25

5

353.20

68.00

285.2

80.75%

69

Przemys³owa 40

4

252.50

66.80

185.7

73.54%

70

Przemys³owa 5B

10

231.70

47.20

184.5

79.63%

71

Pucka 14

14

4

718.19

30.28

687.91

95.78%

72

Pucka 9

8

1

1349.20

764.85

584.35

43.31%

73

Rzenicka 1

5

345.25

193.68

151.57

43.90%

74

Rzenicka 3

1

462.70

422.23

40.47

8.75%

75

Rzenicka 7

14

732.00

20.30

711.7

97.23%

76

Sienkiewicza 3, 3A

4

675.18

437.96

237.22

35.13%

77

Sobieskiego 215

13

2

886.50

45.80

840.7

94.83%

78

Sobieskiego 223

7

3

736.63

296.93

439.7

59.69%

79

Sobieskiego 229

7

2

1219.97

887.50

332.47

27.25%

80

Sobieskiego 231

4

1

731.54

238.55

492.99

67.39%

81

Sobieskiego 268

17

2

722.10

44.30

677.8

93.87%

82

Sobieskiego 278

3

1

318.03

128.35

189.68

59.64%

83

Sobieskiego 306

10

1

738.10

249.90

488.2

66.14%

84

Sobieskiego 308

8

1

760.44

392.86

367.58

48.34%

85

Sobieskiego 314

3

1105.90

902.91

202.99

18.36%

86

Sobieskiego 316

5

278.24

50.40

227.84

81.89%

87

Sobieskiego 318

4

812.53

624.34

188.19

23.16%

88

Sobieskiego 320

2

567.07

456.67

110.4

19.47%

89

Sobieskiego 330

4

317.50

89.90

227.6

71.69%

90

Staszica 1

18

2410.36

1674.11

736.25

30.55%

91

Staszica 2

31

3028.73

1699.24

1329.49

43.90%

92

Strzelecka 1

20

1800.99

989.45

811.54

45.06%

93

Strzelecka 7

4

892.20

744.57

147.63

16.55%

94

w.Jacka 11

6

369.12

137.50

231.62

62.75%

95

w.Jacka 22

6

435.14

167.36

267.78

61.54%

96

w.Jana 4

10

526.90

39.19

487.71

92.56%

97

w. Jana 6

7

610.90

253.00

357.9

58.59%

98

w.Jana 7

9

561.43

70.92

490.51

87.37%

99

w.Jana 12

2

254.77

164.10

90.67

35.59%

1

3

1
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100

Wa³owa 2

1

163.96

144.59

19.37

11.81%

101

Wa³owa 3

1

145.18

110.30

34.88

24.03%

102

Wa³owa 5

3

218.70

110.30

108.4

49.57%

2066.70

433.90

1632.8

79.01%

5

497.27

86.07

411.2

82.69%

7

518.73

203.47

315.26

60.78%

9

440.19

109.37

330.82

75.15%

106

12 Marca 179,
Wniebowst¹pienia nr
1, 1A, 3, 3A, 5, 5A
Wniebowst¹pienia
19
Wniebowst¹pienia
22 i 22A
Wybickiego 2

107

Wybickiego 6

2

267.70

203.70

64

23.91%

108

Zamkowa 3

6

486.95

82.19

362

74.34%

89342.82

41396.93

47903.13

103
104
105

39

954

1

36

Tabela Nr 2
Wykaz budynków komunalnych  wg stanu na dzieñ 2003-06-30.

L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ADRES
10 Lutego 3
10 Lutego 8
12 Marca 159
12 Marca 185
12 Marca 187
12 Marca 187 A
12 Marca 226 B
12 Marca 234 A
12 Marca 250
3 Maja 20
3 Maja 25
3 Maja 29
3 Maja 47
3 Maja 49 A
3 Maja 49 B
Bukowa 7
Bukowa 8
Bukowa 9
Bukowa 10
Bukowa 11
Drzewiarza 3
Dworcowa 3a
Gniewowska 14
Gniewowska 16
Iwaszkiewicza 6
Iwaszkiewicza 6 A
Iwaszkiewicza 27
Iwaszkiewicza 29
Iwaszkiewicza 31
Iwaszkiewicza 33

Iloæ lokali
mieszk.

Iloæ lokali
u¿ytk.
12
6
3
10
5
2
4
12
5
15
9
5
2
2
3
9
6
9
6
8
16
3
12
5
6
6
8
8
8
4

Pow. lokali
mieszk.

1

2

1

511.55
262.02
102.56
328.59
170.63
60.31
90.62
369.23
260.35
636.5
441.86
267.21
89.8
115.65
103.35
447.38
302.89
510.62
392.59
477.52
691.79
86.53
352.4
156.49
155.24
258
348.42
348.42
346.98
236.25

Pow. lokali
u¿ytk.

47.8

233.12

22.07

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
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Judyckiego 9
Judyckiego 10
Judyckiego 14
Judyckiego 12
Kalwaryjska 2a
Karnowskiego 1
Klasztorna 2
Klasztorna 4
Klasztorna 7
Klasztorna 22
Klasztorna 22 A
Kopernika 1
Kopernika 13
Kopernika 13A
Kopernika 22
Kociuszki 15
Kot³owskiego 4A
Kot³owskiego 4 B
Krzy¿owa 3
Marynarki Wojennej 54
Mickiewicza 3
Ofiar Piasnicy 1 E
Piotra Skargi 12
Pl J. Wejhera 18
Pl. J. Wejhera 20 C
Przemys³owa 34
Przemys³owa 38
Przemys³owa 42
Przemys³owa 44
Reformatów 2
Reformatów 11
Reformatów 13/13A
Sienkiewicza 6
Sienkiewicza 7
Sienkiewicza 8
Sienkiewicza 9
Sobieskiego 257
Sobieskiego 263
Sobieskiego 282 i Wa³owa 5A
Sobieskiego 288 A
Sobieskiego 296
Sobieskiego 306 a
Sobieskiego 328
Sobieskiego 328 A
Sobieskiego 338
Sobieskiego 338 A
Sportowa 6
Sportowa 8
Strzelecka 13
Strzelecka 17
miechowska 8
miechowska 25
w. Jacka 1

16
5
6
5
6
5
4
3
5
10
1
10
3
2
5
5
4
4
4
4
7
1
40
5
7
11
7
8
1
3
6
11
9
3
3
4
6
11
3
2
2
1
5
4
6
13
1
2
5
8
12
3
5

1

2
3
1

1
1
1

1

2

1
1

4
1

2

754.93
186.61
282
211.13
195.79
249.2
197.86
209.64
263.9
367.7
40.26
350.46
192.55
93.11
269.82
198.64
217.58
217.58
185.64
147.31
327.28
38.84
2856.9
304.87
253.76
762.06
293.85
457.96
53.29
154.56
237.31
500.66
374.31
226.85
275.83
156.81
257.11
445.1
148.88
74.22
122.27
37.32
254.09
198.29
275.41
611
139.93
86.22
247.17
411.03
454.89
72.84
131.13

47.44
66.64
61.65

113.44
39.04

15.48

115.86

130.83
69.43

267.5
147.25

163.29
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w. Jacka 1A
w.Jacka 8 i 8A
w. Jacka 9 i 9A
w.Jacka 18
w. Jacka 19
Wa³owa 2A
Wa³owa 2B
Wa³owa 15
Wa³owa 16
Wa³owa 27
Wniebowst¹pienia 5B
Wniebowst¹pienia 16
Wschodnia 18
Zamkowa 2
Zamkowa 4
Zamkowa 6
Zamkowa 8
Zamkowa 10
Zamkowa 12

1
6
9
5
3
1
1
4
11
2
6
8
3
3
2
3
5
15
3
622

1
1
1
1

30

47.88
334.11
517.65
244.34
143.7
138.64
53.5
127.93
480.23
107.6
2522.64
220.92
113.74
117.16
89.92
102.76
247.76
302.77
88.22
30996.97

83.86
82
33.69
39.6

1779.99

Tabela Nr 3
Wykaz budynków w samoistnym posiadaniu Gminy (o nieustalonym stanie prawnym)  wg stanu na dzieñ 2003-06-30.

L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ADRES
12 Marca 169
12 Marca 183
12 Marca 183A
12 Marca 222
3 Maja 33
3 Maja 45
Dworcowa 2
Dworcowa 2A
Dworcowa 12
Gdañska 149
Klasztorna 28
Kopernika 10
Kopernika 15
Kopernika 17
Kopernika 20
Obr. Wybrze¿a 1
Pl. J. Wejhera6
Pl. J. Wejhera 7
Pucka 6
Pucka 6A
Pu³awskiego 6
Przebendowskiego 5
Strzelecka 4
Strzelacka 4A
Strzelecka 6
Strzelecka 8
Sobieskiego 252

Iloæ lokali
mieszk.
4
7
6
6
10
4
9
4
9
2
8
5
13
11
10
1
6
5
5
6
4
6
15
10
6
6
7

Iloæ lokali
u¿ytk.
2

1
1

2
1
2

2

Pow. lokali
mieszk.
219.43
265.17
193.85
240.82
481
260
449.04
162.33
544.66
63.5
298.38
223.17
770.25
353.16
475.02
34.71
312.9
356.98
211.7
207.8
173.9
280.01
820.36
395.74
201.07
333.33
360.41

pow. lokali
u¿ytk.
58.09

140
65.6

121.27
120.15
43.12

163.36

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
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Sobieskiego 336
Sobieskiego 275
Sobieskiego 286
Sobieskiego 304A
Sikorskiego 84
miechowska 2
miechowska 37
miechowska 39
w. Jacka 6
w. Jacka 15
w. Jacka 17
w. Jana 5
Wa³owa 8
Wniebowstapienia 13
Zamkowa 1

7
7
8
3
3
8
2
10
5
2
5
12
5
10
3
275

311.88
289.59
537.5
112.02
167.32
236.37
107.22
534.04
191.56
153.85
232.46
464.13
194.1
345.96
180.64
12747,33

3

14

79.8

791.39

Stan zasobów mieszkaniowych Gminy Miasta Wejherowa odnosz¹cy siê do lokali mieszkalnych zosta³ przedstawiony w tabeli nr 4.
Tabela Nr 4
Wielkoæ zasobów mieszkaniowych Gminy Miasta Wejherowa  wg stanu na dzieñ 2003-06-30.

Nazwa
Budynki komunalne
Budynki w samoistnym posiadaniu (w³asnoæ osób
fizycznych)
Budynki wspólnot mieszkaniowych du¿ych
Budynki wspólnot mieszkaniowych ma³ych
Razem
1. W ogólnej liczbie 1815 lokali stanowi¹cych mieszkaniowy zasób gminy, miasto bezporednio zadysponowa³o 116 lokalami, w tym socjalnymi na realizacjê potrzeb mieszkaniowych zg³aszanych miastu.
2. Powierzchnia u¿ytkowa mieszkaniowego zasobu gminy wynosi 88.640,90 m2 .

Iloæ
budynków
102
42

Iloæ
lokali
622
275

84
24
252

853
65
1815

Zarz¹dzanie lokalami w imieniu Gminy Miasta Wejherowa obecnie prowadzi Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego w Wejherowie, a od 01/01/2004
bêdzie to zak³ad bud¿etowy Wejherowski Zarz¹d Nieruchomoci Komunalnych.

Tabela Nr 5
Strukturê wiekow¹ budynków, w których znajduj¹ siê lokale komunalne przedstawia poni¿sze zestawienie:

Rok budowy
do 1945 r.
od 1946 r. do 1960 r.
od 1961 r. do 1970 r.
od 1971 r. do 1980 r.
od 1981 r. do 1990 r.
od 1991 r. 1995 r.
po 1995 r.

Iloæ budynków
197
19
16
8
9
3
2
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Tabela Nr 6
Stopieñ wyposa¿enia mieszkañ w podstawowe instalacje i urz¹dzenia.

Rodzaj wyposa¿enia
³azienki
centralne ogrzewanie
ciep³a woda
instalacja gazowa
instalacja wod.kan.
brak instalacji wod.kan.

Iloæ lokali
1798
553
335
1497
1801
19

Nale¿y podkreliæ, ¿e w stosunku do rednich krajowych zasoby mieszkaniowe Gminy Miasta Wejherowa
charakteryzuj¹ siê przeciêtnie gorszymi parametrami dotycz¹cymi wieku i standardu substancji mieszkaniowej.
Mo¿na równie¿ stwierdziæ, ¿e z wyj¹tkiem centralnego
ogrzewania i centralnej ciep³ej wody pozosta³e wskaniki wyposa¿enia mieszkañ w podstawowe instalacje s¹
w Wejherowie lepsze od rednich krajowych odnosz¹cych siê do zasobów komunalnych. Szczególnie odnosi
siê to do gazu przewodowego, a tak¿e wodoci¹gu sieciowego, kanalizacji i ³azienki.
Zak³ada siê na lata 2003-2007 utworzenie w istniej¹cych zasobach 75 lokali do dyspozycji gminy, w tym lokali socjalnych (tj. rednio o oko³o 15 mieszkañ rocznie).

% udzia³
98,79
30,38
18,40
82,25
98,96
1,04

Przewiduje siê ubytki mieszkaniowe na poziomie rednio
5 lokali rocznie, wynikaj¹ce z koniecznoci wyburzenia
budynków bêd¹cych w najgorszym stanie technicznym.
Przewiduje siê zmiany w strukturze jakociowej zasobów
mieszkaniowych gminy, a utworzenie lokali do dyspozycji gminy, w tym lokali socjalnych bêdzie m.in. wynikiem
przekwalifikowania posiadanych lokali oraz ewentualnego przemieszczenia rodzin w ramach istniej¹cych zasobów.
Zak³ada siê w latach 2003-2007 prywatyzacjê komunalnych lokali mieszkalnych, na poziomie oko³o 250 mieszkañ (tj. rednio oko³o 50 lokali rocznie, tabela 4).
Realizacja programu spowoduje, ¿e w 2007 r. w Wejherowie prywatyzacja gminnych lokali mieszkalnych osi¹gnie poziom oko³o 39%.

Tabela Nr 7
Stan zasobów mieszkaniowych Gminy Miasta Wejherowa w latach 2003  20071)

Lokale komunalne
Rok
Ogó³em

1)

udzia³ dodatkowych lokali do dyspozycji
gminy, w tym socjalnych

2003

1.815

15

2004

1.760

30

2005

1.705

45

2006

1.650

60

2007

1.595

75

w rachunku przyjêto sprzeda¿ 50 mieszkañ rocznie oraz poziom ubytków mieszkaniowych w wysokoci 5 lokali
rocznie, wynikaj¹cy z niezbêdnych wyburzeñ budynków.

2. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji
wynikaj¹cy ze stanu technicznego budynków i lokali.
Ze wzglêdu na to, i¿ obecnie nie obowi¹zuj¹ przepisy
ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 120,
poz. 787 z pón. zm.), w której szczegó³owo okrelone
by³y obowi¹zki wynajmuj¹cego i najemcy w zakresie
utrzymania lokalu w odpowiednim stanie technicznym,
obecnie obowi¹zki obci¹¿aj¹ce najemcê wynikaj¹ jedynie z Kodeksu Cywilnego. Treæ artyku³u 681 odnosi
siê do drobnych nak³adów, które w szczególnoci obejmuj¹: drobne naprawy pod³óg, drzwi i okien, malowanie cian, pod³óg oraz wewnêtrznej strony drzwi wejciowych, jak równie¿ drobne naprawy instalacji i urz¹dzeñ technicznych, zapewniaj¹ce korzystanie ze wiat³a, ogrzewania lokalu, dop³ywu i odp³ywu wody.

W zwi¹zku z tym nale¿y cile okreliæ obowi¹zki stron
wynikaj¹ce z umowy najmu:
1) Najemca lokalu zobowi¹zany jest do wykonania nastêpuj¹cego zakresu prac, ka¿dorazowo po wczeniejszym uzyskaniu zgody w³aciciela tak co do
zakresu jak i sposobu ich wykonania:
 naprawa i konserwacja pod³óg, posadzek, wyk³adzin pod³ogowych, p³ytek ceramicznych, szklanych i innych,
 naprawa i konserwacja okien i drzwi, w tym obustronne malowanie okien oraz malowanie drzwi
wejciowych od strony wewnêtrznej,
 naprawa i konserwacja wbudowanych mebli, ³¹cznie z ich wymian¹,
 naprawa i konserwacja pieców grzewczych wêglowych,
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 naprawa i konserwacja pieców akumulacyjnych, pieców c.o. eta¿owych, trzonów kuchennych, kuchni
i grzejników wody przep³ywowej (gazowych, elektrycznych, i wêglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, umywalek i zlewozmywaków
wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz
innych urz¹dzeñ sanitarnych, w które loka1 jest wyposa¿ony, ³¹cznie z ich wymian¹,
 naprawa i konserwacja osprzêtu i zabezpieczeñ instalacji elektrycznej z wy³¹czeniem wymiany instalacji,
 naprawa i konserwacja eta¿owego centralnego ogrzewania, ³¹cznie z jego wymian¹,
 naprawa, konserwacja i wymiana przewodów odp³ywowych urz¹dzeñ sanitarnych a¿ do pionów zbiorczych,
 konserwacja pomieszczeñ gospodarczych przynale¿nych do lokali z naprawami i wymian¹ stolarki okiennej i drzwiowej w tych pomieszczeniach w³¹cznie,
 usuniêcie skutków szkód i zniszczeñ lokalu i budynku,
spowodowanych przez najemcê i cz³onków jego gospodarstwa domowego oraz odwiedzaj¹ce go osoby.
2) Wynajmuj¹cego obci¹¿aj¹ koszty:
 utrzymania w nale¿ytym stanie budynku oraz insta-

lacji, pomieszczeñ i urz¹dzeñ s³u¿¹cych do wspólnego u¿ytku mieszkañców,
 dokonywania napraw lokali, instalacji i wyposa¿enia technicznego w zakresie nie obci¹¿aj¹cym najemcy, w szczególnoci napraw i wymiany wewnêtrznych instalacji wodoci¹gowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i gazowych (bez urz¹dzeñ odbiorczych), centralnego ogrzewania wraz z wymian¹ grzejników,
 wymiany wêglowych pieców grzewczych, stolarki
okiennej i drzwiowej, pod³óg, posadzek, wyk³adzin
pod³ogowych oraz tynków, je¿eli przyczyny uzasadniaj¹ce wymianê nie powsta³y z winy najemcy.
Sprecyzowanie powy¿szego zakresu obowi¹zków
najemcy i wynajmuj¹cego jest niezbêdne, miêdzy innymi w zwi¹zku z koniecznoci¹ okrelenia zakresu
prac remontowo  konserwacyjnych w mieszkaniowym zasobie komunalnym, które nale¿y wykonaæ
w kolejnych latach.
3) wydatki finansowe na remonty i modernizacje w mieszkaniowym zasobie Gminy Miasta Wejherowa,
4) nak³ady na remonty w latach 2003  2007.

Tabela Nr 8
Nak³ady na remoty w latach 2003-2007

Udzia³ Gminy
w Funduszu Remontowym
Wspólnot Mieszkaniowych
(w z³)
690.000
703.000
710.000
718.000
725.000

Rok
2003
2004
2005
2006
2007

Przyjête za³o¿enia:
1. Zmniejszenie zasobu komunalnego redniorocznie o
³¹cznie 55 lokali, w tym 50 lokali z tytu³u ich sprzeda¿y
oraz 5 z tytu³u koniecznych rozbiórek.
2. Zwiêkszenie dochodów z czynszów najmu lokali mieszkalnych o inflacjê: za³o¿ono 2% rocznie. (wielkoæ ta
mo¿e ulec zmianie w zale¿noci od poziomu inflacji).
3. Utrzymanie ci¹galnoci czynszów na poziomie 92%.
4. Udzia³ Gminy w Funduszu Remontowym Wspólnot
Mieszkaniowych zosta³ okrelony na podstawie w/w

Budynki i lokale
komunalne
(w z³)

Razem
(w z³)

970.000
990.000
1.010.000
1.030.000
1.050.000

1.660.000
1.693.000
1.720.000
1.748.000
1.775.000

za³o¿eñ oraz w oparciu o dotychczasowy poziom aktywnoci cz³onków wspólnot mieszkaniowych.
W ramach programu remontowego odnosz¹cego siê
zarówno do budynków komunalnych jak i nieruchomoci wspólnot mieszkaniowych, nale¿y w pierwszej kolejnoci zrealizowaæ nastêpuj¹cy rzeczowy zakres robót:
 elewacje i roboty termo-modernizacyjne budynków,
 remonty dachów i rynien,
 roboty zduñskie,
 stolarkê okien i drzwi,
 malowanie klatek schodowych.

Tabela Nr 9
Niezbêdne nak³ady na techniczne utrzymanie zasobów Gminy Miasta Wejherowa w zale¿noci od przyjêtego wariantu1)

Rok
2003
2004
2005
2006
2007
1)

2)

Wariant minimalny2)
(w z³ na 1 m2 p. u. miesiêcznie)
1,50 - 1,60
1,60 - 1,70
1,70 - 1,80
1,80 - 1,90
1,90 - 2,00

zak³adaj¹c rednioroczny wzrost powiatowego kosztu odtworzenia (aktualnie oko³o 2030 z³.) o wskanik oko³o 5%
w skali roku. Jednostkowe nak³ady na techniczne utrzymanie bêd¹ wzrasta³y zgodnie ze redniorocznym poziomem przyjêtym w wysokoci oko³o 5%,
wariant i dane pochodz¹ z opracowania Instytutu Gospodarki Mieszkaniowej pt. Kierunki rozwoju i programy
realizacyjne strategii mieszkaniowej w Wejherowie.
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3. Planowana sprzeda¿ lokali w kolejnych latach.
Prywatyzacja lokali mieszkalnych nie dotyczy wszystkich mieszkañ znajduj¹cych siê w zasobach gminy.
Z ró¿nych przyczyn nie mog¹ zostaæ one sprzedane,
m.in. pewna czêæ komunalnych zasobów mieszkaniowych powinna pozostaæ w³asnoci¹ Gminy do jej dyspozycji. Wielkoæ zasobów do dyspozycji gminy, w tym
socjalnych zale¿eæ bêdzie od ogólnej liczby istniej¹cych mieszkañ komunalnych w miecie oraz od ich jakoci i wystêpuj¹cych problemów spo³ecznych i mieszkaniowych. Nale¿y szacowaæ, ¿e w obecnych warunkach mo¿e to dotyczyæ od oko³o 5 do oko³o 10%,
a w przysz³oci nawet oko³o 15-20% mieszkañ komunalnych.
Cele strategiczne wytyczone przez program prywatyzacji lokali powinny:
 realizowaæ wieloletni¹ politykê prywatyzacyjn¹ w odniesieniu do gminnych zasobów mieszkaniowych,
 tworzyæ warunki umo¿liwiaj¹ce dostêp do mieszkañ
o okrelonym standardzie i po cenach dostêpnych
dla okrelonych grup gospodarstw domowych,
 wp³ywaæ na poprawê jakoci zarówno zasobu mieszkaniowego, jak i us³ugi mieszkaniowej oferowanej
u¿ytkownikom lokali.
W praktyce istniej¹ dwa rodzaje prywatyzacji:
 rozproszona,
 selektywna.
Dotychczasowe dowiadczenia krajowe sk³aniaj¹ do
preferowania prywatyzacji selektywnej, niew¹tpliwie
trudniejszej w realizacji, lecz rokuj¹cej lepsze efekty
miêdzy innymi w zakresie gospodarowania zasobami
mieszkaniowymi.
Nale¿y podkreliæ, ¿e decyzja o przyst¹pieniu do prywatyzacji kolejnych nieruchomoci  budynków komunalnych uwarunkowana jest ka¿dorazowo:
 spe³nieniem wymogów zwi¹zanych z realizacj¹ za³o¿eñ wynikaj¹cych z planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa i racjonalnego zagospodarowania przestrzeni,
 regulacj¹ stanu prawnego nieruchomoci,
 spe³nieniem odpowiednich przepisów i procedur
obowi¹zuj¹cych przy sprzeda¿y nieruchomoci
gminnych
 w konsekwencji zabezpieczeniem interesu Gminy
Miasta Wejherowa.
Z prywatyzacji wy³¹czone zostaj¹ nastêpuj¹ce budynki z uwagi na:
1) zabezpieczenie potrzeb gminy m.in. na lokale socjalne, tj.:
1) 12 marca 159,
2) Drzewiarza 3,
3) Gniewowska 14,
4) Gniewowska 16,
5) Iwaszkiewicza 6,
6) Iwaszkiewicza 6 A,
7) Iwaszkiewicza 27,
8) Iwaszkiewicza 29,
9) Iwaszkiewicza 31,
10) Iwaszkiewicza 33,
11) Kot³owskiego 4 A,
12) Kot³owskiego 4 B,
13) Krzy¿owa 3,
14) Sobieskiego 306 A,
15) Sobieskiego 296 (lokale mieszkalne nr 1 i nr 2),
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16) Sobieskiego 338,
17) Sobieskiego 338 A,
18) Sportowa 6,
19) Sportowa 8,
20) Strzelecka 13,
21) miechowska 25,
22) miechowska 36 (lokale mieszkalne),
23) w. Jacka 19,
24) Wa³owa 2 A,
25) Wa³owa 2 B,
26) Zamkowa 2,
27) Zamkowa 4,
28) Zamkowa 6,
29) Zamkowa 8,
30) Zamkowa 12,
2) z³y stan techniczny nieruchomoci, tj.:
1) 3 Maja 49 A,
2) 10 lutego 8,
3) 12 Marca 185/10,
4) Gdañska 149,
5) Klasztorna 22 A,
6) Kopernika 13 A,
7) Przemys³owa 38
8) Przemys³owa 44,
9) Reformatów 11,
10) Sienkiewicza 7,
11) Sobieskiego 288 A,
12) Wa³owa 27,
13) Zamkowa 10 ,
3) modernizacjê uk³adu komunikacyjnego miasta, tj.:
1) Judyckiego 10,
2) Sienkiewicza 9,
3) Wniebowst¹pienia 16,
Miêdzy innymi przed sprzeda¿¹ sprawdzenia i uregulowania wymaga stan prawny nastêpuj¹cych nieruchomoci:
1) 3 Maja 49 B,
2) Bukowa 10,
3) Bukowa 11,
4) Dworcowa 3 A,
5) Judyckiego 9,
6) Judyckiego 12,
7) Kalwaryjska 2 A,
8) Pucka 12 A,
9) Pl. J. Wejhera 18,
10) Reformatów 13/13 A.
Program selektywnej prywatyzacji mieszkañ w Wejherowie powinien redniorocznie dotyczyæ oko³o 50
lokali mieszkalnych.
Wobec koniecznoci dalszej prywatyzacji zasobu komunalnego zostan¹ utrzymane warunki oraz zasady wynikaj¹ce z Uchwa³y Nr IIk/VI/80/99 Rady Miasta Wejherowa z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie ustalenia zasad sprzeda¿y najemcom lokali mieszkalnych i budynków komunalnych przez Gminê Miasto Wejherowo,
zmienionej uchwa³¹ Rady Miasta Wejherowa z dnia 26
padziernika 1999 r. Nr IIIk/XIII/166/99 oraz uchwa³¹
Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 lutego 2000 r. Nr
IIIk/XVI/204/2000 oraz uchwa³¹ Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 wrzenia 2000 r. Nr IIIk/XXII/248/2000 oraz
uchwa³¹ Rady Miasta Wejherowa z dnia 17 czerwca
2003 r. Nr Ivk/X/99/2003.
4. Zasady polityki czynszowej
Zasady te ustala i reguluje uchwa³a Nr IVk/VII/90/2003
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kalnymi we wspólnotach mieszkaniowych od zarz¹dzania wspólnotami mieszkaniowych. Zapewni to przejrzystoæ rozliczeñ i rozdzielenie rodków finansowych
gminnych i prywatnych.
Zgodnie z uchwa³¹ Rady Miasta Wejherowa Nr IVk/XII/
24/2003 z dnia 16 wrzenia 2003 r. od 01/01/2004 rozpocznie dzia³alnoæ zak³ad bud¿etowy Wejherowski
Zarz¹d Nieruchomoci Komunalnych. Przejmie on
zarz¹d i gospodarkê zasobami mieszkaniowymi Gminy Miasta Wejherowa, tak budynkami komunalnymi,
jak i komunalnymi lokalami mieszkalnymi w budynkach
wspólnot mieszkaniowych.
Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego spó³ka z o.o. bêdzie, zgodnie ze swym statutem,
nada1 budowa³o i zarz¹dza³o nowymi budynkami
z udzia³em rodków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz dodatkowo bêdzie mog³o prowadziæ zarz¹dzanie budynków wspólnot mieszkaniowych oraz na
zlecenie innych zainteresowanych podmiotów.
6. ród³a finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2003  2007.

Rady Miasta Wejherowa z dnia 15 kwietnia 2003 r. w
sprawie zasad polityki czynszowej w lokalach stanowi¹cych mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Wejherowa. Polityka czynszowa bêdzie siê odbywaæ w zgodzie
z ta uchwa³¹.
5. Sposób i zasady zarz¹dzania lokalami i budynkami
wchodz¹cymi w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy
oraz przewidywane zmiany w zakresie zarz¹dzania
mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach
Przekazanie w roku 1998 zarz¹dzania mieszkaniowym
zasobem Gminy z MZGKiM do Wejherowskiego Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego by³o decyzj¹ s³uszn¹. W momencie podjêcia tej decyzji, wziêto pod uwagê dwa bardzo istotne czynniki:
 prowadzenie gospodarki mieszkaniowej dot. wspólnot mieszkaniowych w ramach spó³ki,
 budowa domów z udzia³em rodków Krajowego
Funduszu Mieszkaniowego w ramach dzia³alnoci
spó³ki.
Obecnie istnieje potrzeba rozdzielenia zarz¹dzania budynkami komunalnymi oraz gminnymi lokalami mieszTabela Nr 10
Wp³ywy w latach 2003-2007.
Treæ

2003

Czynsz za lokale
mieszkalne
Czynsz za lokale
u¿ytkowe
Czynsz za dzier¿awê
gruntu
Czynsz za dzier¿awê
gara¿y
Razem

Wp³ywy w latach (w z³)
2004
2005
2006

2007

3.581.000

3.534.000

3.522.000

3.516.000

3.510.000

1.027.000

1.027.000

1.002.000

951.000

856.000

50.000

50.000

48.000

47.000

47.000

20.000

20.000

19.000

19.000

18.000

4.678.000

4.631.000

4.591.000

4.533.000

4.431.000

Przyjête za³o¿enia:
1) zmniejszenie zasobu komunalnego redniorocznie o
³¹cznie 55 lokali w tym 50 lokali z tytu³u ich sprzeda¿y
oraz 5 z tytu³u koniecznych rozbiórek,

2) zwiêkszenie dochodów z czynszów najmu lokali mieszkalnych o inflacjê: za³o¿ono 2% rocznie (wielkoæ ta
mo¿e ulec zmianie w zale¿noci od poziomu inflacji),
3) utrzymanie ci¹galnoci czynszów na poziomie 92%.

Tabela Nr 11
Zasób mieszkaniowy.

wg stanu na dzieñ 2003-06-30
Lokale mieszkalne
Lokale u¿ytkowe
Iloæ
Powierzchnia
Iloæ
Iloæ Powierzchnia
lokali
lokali w m2
lokali
lokali
lokali w m2
Budynki
komunalne

Razem
Powierzchnia
lokali w m2

622

30.996,97

30

1.779,99

652

32.776,96

Budynki w samo275
istnym posiadaniu

12.747,33

14

791,39

289

13.538,72

918

44.896,60

36

3.006,53

954

47.903,13

1.815

88.640,90

80

5.577,91

1895

94.218,81

Wspólnoty
mieszkaniowe
Razem
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Przyjête za³o¿enia:
1. Zmniejszenie zasobu komunalnego redniorocznie o
³¹cznie 55 lokali w tym 50 lokali z tytu³u ich sprzeda¿y
oraz 5 z tytu³u koniecznych rozbiórek.

2. Zwiêkszenie dochodów z czynszów najmu lokali mieszkalnych o inflacjê: za³o¿ono 2% rocznie (wielkoæ ta
mo¿e ulec zmianie w zale¿noci od poziomu inflacji).
3. Utrzymanie ci¹galnoci czynszów na poziomie 92%.

Tabela Nr 12
Stan zasobów mieszkaniowych Gminy Miasta Wejherowa w latach 2003-2007

Rok

Iloæ
lokali

Powierzchnia
w m2

2003

1815

88.640,90

2004

1760

88.390,90

2005

1705

88.140,90

2006

1650

87.890,90

2007

1595

87.640,90

Tabela Nr 13
Wariant I. Wysokoæ rodków finansowych przeznaczonych na remonty w latach 2003-2007 zgodnie z za³o¿eniami
tabeli nr 10, bez udzia³u rodków zewnêtrznych.

Treæ

1.

2.

rodki Gminne
rodki Gminne –
udzia³ Gminy
w Funduszu
Remontowym
Wspólnot

Razem
Nak³ady finansowe
na remonty w z³/m2/m-c
Niezbêdne nak³ady finansowe na
remonty w z³/m2/m-c
z tabeli nr 9

Wysokoæ rodków finansowych
przeznaczonych na remonty w latach
w tys. z³
2003
2004
2005
2006
2007

Razem

970

990

1.080

1.100

1.120

5.260

690

703

710

718

728

3.549

1.660

1.693

1.790

1.818

1.848

8.809

1,56

1,59

1,69

1,72

1,76

1,50

1,60

1,70

1,80

1,90

Tabela nr 14.
Wariant II. Wysokoæ rodków finansowych przeznaczonych na remonty w latach 2003-2007 zgodnie z za³o¿eniami
tabeli nr 10, z udzia³em rodków zewnêtrznych.

Treæ

1.

2.

3.
Razem

rodki Gminne
(z czynszów, ich
wysokoæ
pomniejszona o sp³atê
kredytów zaci¹gniêtych
z KFM)
rodki Gminne – udzia³
Gminy w Funduszu
Remontowym
Wspólnot
Inne rodki (kredyt
KFM oprocentowanie
sta³e – 6%

Wysokoæ rodków finansowych
przeznaczonych na remonty w latach w tys. z³
2003
2004
2005
2006
2007

1.050

Razem

970

990

1.010

1.030

690

703

710

718

728

3.549

0

1.000

1.000

0

0

2.000

1.660

2.693

2.720

1.748

1.778

10.599

5. 050
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Nak³ady finansowe na
remonty w z³/m2/m-c
Niezbêdne nak³ady
finansowe na remonty w
z³/m2/m-c
z tabeli nr 9

1,56

2,54

2,57

1,66

1,69

1,50

1,60

1,70

1,80

1,90

7. Wysokoæ wydatków w latach 2003-2007.
Przyjête za³o¿enia:
1. Zmniejszenie kosztów eksploatacji proporcjonalnie
do wielkoci zasobu i ich zwiêkszenie o za³o¿ony
wskanik inflacji w wysokoci 2,0% (wielkoæ ta
mo¿e ulec zmianie w zale¿noci od poziomu inflacji).
2. Zmiana kosztów podatków analogicznie jak w punkcie 1.
3. Zmniejszenie kosztów zarz¹du we wspólnotach
mieszkaniowych z tytu³u sprzeda¿y lokali.

Kredyt z KFM zgodnie z ustaw¹ O dop³atach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o sta³ej stopie procentowej Dz. U. Nr 230 z 2002 r. mo¿e byæ zaci¹gany do
2005 r. w³¹cznie.
Za³o¿ono sp³atê kredytów w okresie 15 lat. Sp³ata rat
kredytu z odsetkami zbilansowana bêdzie podwy¿k¹ czynszów zgodnie z zasadami z Uchwa³y Nr IVk/VII/90/2003
Rady Miasta z dnia 15 kwietnia 2003 w sprawie zasad
polityki czynszowej w lokalach stanowi¹cych mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Wejherowa.
W odniesieniu do tabeli nr 13 i 14 mo¿liwe s¹ warianty
porednie.
Tabela Nr 15
Wydatki na gospodarkê mieszkaniow¹ w latach 2003-2007.

Wydatki na gospodarkê mieszkaniow¹ (w tys. z³)
Rok
2003
2004
2005

Remonty Eksploatacja Administracja
1.660
2.693
2.720

976
961
946

950
950
950

Podatki

Koszty Zarz¹du
we
Wspólnotach

Inne

Razem

210

1547

25

5.368

1498

25

6.334

1455

26

6.301
5.251
5.159

207
204

2006

1.748

931

950

200

1396

26

2007

1.778

927

950

197

1281

26

8. Dzia³ania maj¹ce na celu poprawê wykorzystania i racjonalizacjê gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy:
 niezbêdny zakres zamian lokali zwi¹zanych z remontami budynków i lokali.
Maj¹c na uwadze koniecznoæ rozbiórki budynków o
z³ym stanie technicznym, modernizacjê uk³adu komunikacyjnego miasta oraz zabezpieczenie interesu gminy, dotyczy m.in. nastêpuj¹cych budynków:
1) 3 Maja 49 A,
2) 10 lutego 8,
3) 12 Marca 159,
4) 12 Marca 185/10,
5) Gdañska 149,
6) Judyckiego 10,
7) Klasztorna 22 A,
8) Kopernika 13 A,
9) Przemys³owa 38,
10) Przemys³owa 44,
11) Sienkiewicza 7,
12) Sienkiewicza 9,
13) Sobieskiego 296 (lokale mieszkalne nr 1 i nr 2),
14) Sportowa 6,
15) Sportowa 8,

16) Strzelecka 13,
17) miechowska 36 (lokale mieszkalne),
18) w. Jacka 19,
19) Sobieskiego 288 A,
20) Wa³owa 27,
21) Wniebowst¹pienia 16,
22) Zamkowa 10.
Nale¿y zabezpieczyæ w 88 zamiennych lokali mieszkalnych, z czego w latach 2003-2007 25 lokali mieszkalnych.
Planowana sprzeda¿ lokali.
Maj¹c na uwadze koniecznoæ zabezpieczenia potrzeb
gminy miasta, nale¿y prowadziæ dalsz¹ prywatyzacjê
lokali mieszkalnych i budynków komunalnych zgodnie
z pkt 3.
9. Inne konieczne dzia³ania.
Nale¿y kontynuowaæ lub podj¹æ nastêpuj¹ce dzia³ania:
 inwentaryzacja zasobów,
 wyjanienie i uregulowanie stanu prawnego nieruchomoci,
 aktualizacja i weryfikacja danych oraz zawartych
umów w zasobach,
 inicjowanie i pomoc przy zamianie mieszkañ

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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UCHWA£A Nr VII/102/03
Rada Gminy Kocierzyna
z dnia 30 padziernika 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y dotycz¹cej ustalenia zasad
polityki czynszowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r. zm. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271) oraz art. 21
ust. 2 pkt 4 ustawy z 21 czerwca 2001 r. (Dz. U. Nr 71,
poz. 733) o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, Rada Gminy Kocierzyna, po zasiêgniêciu opinii swoich sta³ych komisji, uchwala, co nastêpuje:
§1
W za³¹czniku Nr 1 do Uchwa³y Nr III/23/2002 Rady
Gminy Kocierzyna z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie
ustalenia zasad polityki czynszowej (publi. Dz. Urz. Woj.
Pom. z 2003 r. Nr 32, poz. 389):
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: maksymalna obni¿ka
stawki bazowej nie mo¿e przekroczyæ 40% jej wartoci,
b) skrela siê pkt 5 w ca³oci.
§2

cyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49,
poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz.
1188 i Nr 170, poz. 1660),
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 21 sierpnia 2003 r.
M³odzie¿owej Spó³dzielni Mieszkaniowej
Szkuner I
z siedzib¹ we W³adys³awowie
posiadaj¹cej statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 001313830
zwanej w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorstwem
postanawiam
1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,
2) ustaliæ wspó³czynnik korekcyjny Xw, okrelaj¹cy projektowan¹ poprawê efektywnoci funkcjonowania
Przedsiêbiorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia
przez to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci gospodarczej w
pierwszym roku stosowania taryfy, który zosta³ zawarty w stawkach op³at zatwierdzonych niniejsz¹ decyzj¹,
3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynnika korekcyjnego Xw, o którym mowa w pkt 2  do dnia 31 maja
2005 r.

Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kocierzyna.

UZASADNIENIE

§3

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego na wniosek Przedsiêbiorstwa, posiadaj¹cego koncesje w zakresie:
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a  Nr PCC/838/9361/
W/3/99/MJ z dnia 18 maja 1999 r.,
 obrotu ciep³em  Nr OCC/314/9361/W/OGD/2003/JG
z dnia 14 padziernika 2003 r.,
w dniu 25 sierpnia 2003 r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla
ciep³a ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
 Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504),
zwanej dalej ustaw¹  Prawo energetyczne, przedsiêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji oraz obrotu ciep³em ustalaj¹ taryfy dla ciep³a, które podlegaj¹ zatwierdzeniu przez
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki, zwanego dalej Prezesem URE.
Natomiast w myl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy
 Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa
URE nale¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okrelaj¹cych poprawê efektywnoci funkcjonowania przedsiêbiorstw energetycznych oraz zmianê warunków prowadzenia przez te przedsiêbiorstwa dzia³alnoci gospodarczej, a tak¿e okresu ich obowi¹zywania.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 45 ustawy  Prawo energetyczne oraz
z przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia
12 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad
kszta³towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. z 2000 r. Nr 96, poz. 1053), zwanego

1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomoci
poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie
Gminy Kocierzyna.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Szulist
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Gdañsk, dnia 30 padziernika 2003 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD  820/9361-A/10/2003/IV/JG
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2
lit. b) i c) w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1504) oraz w zwi¹zku z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administra-
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w dalszej czêci decyzji rozporz¹dzeniem taryfowym.
Bazowe stawki op³at zosta³y skalkulowane przez Przedsiêbiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, zaplanowanych dla
pierwszego roku stosowania taryfy, ustalonych na podstawie zweryfikowanych, porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiêbiorstwo w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym pierwszy rok stosowania taryfy
(§ 12 ust. 2 rozporz¹dzenia taryfowego). Przedsiêbiorstwo
przy ustalaniu bazowych stawek op³at uwzglêdni³o równie¿ planowane roczne koszty modernizacji i rozwoju (§ 11
pkt 2 rozporz¹dzenia taryfowego).
W stawkach op³at ustalonych w taryfie zatwierdzonej
niniejsz¹ decyzj¹ uwzglêdniony zosta³ wspó³czynnik korekcyjny Xw, o którym mowa w § 26 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego, w wysokoci adekwatnej do mo¿liwoci
poprawy efektywnoci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa
oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez
to Przedsiêbiorstwo dzia³alnoci koncesjonowanej
w pierwszym roku stosowania taryfy. Przy ustalaniu
wspó³czynnika korekcyjnego X w wziêto pod uwagê
przede wszystkim wzrost kosztów dot. eksploatacji sieci
ciep³owniczych.
Okres obowi¹zywania wspó³czynnika korekcyjnego Xw,
w myl § 28 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego  jest równoznaczny z okresem stosowania taryfy.
W tym stanie rzeczy Prezes URE orzek³, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie s¹du ochrony konkurencji i konsumentów  za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30
ust. 2 i 3 ustawy  Prawo energetyczne oraz art. 47946
pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postêpowania cywilnego).
2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zadoæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo zmianê decyzji w ca³oci lub
w czêci (art. 47949 Kodeksu postêpowania cywilnego). Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego
Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki 
Al. Jana Paw³a II 20, 80-462 Gdañsk.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31
ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy  Prawo energetyczne, Przedsiêbiorstwo wprowadza taryfê do stosowania nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni i nie póniej
ni¿ do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

Otrzymuj¹:
1. Zarz¹d M³odzie¿owej Spó³dzielni Mieszkaniowej
Szkuner I
ul. 1000-lecia P.P. 48,
84-120 W³adys³awowo
2. Pan Jan Ryszard Kurylczyk
Wojewoda Pomorski
3. a/a
M£ODZIE¯OWA SPÓ£DZIELNIA
MIESZKANIOWA SZKUNER I
84-120 W£ADYS£AWOWO, ul. 1000 LECIA P.P. 48
tel./fax (0-58) 674-09-31,
PKO  bank pañstwowy  O/Wejherowo,
nr konta 10201912-40093-270-1
Numer identyfikacyjny VAT: 587-020-07-48
TARYFA DLA CIEP£A
Niniejsza taryfa stanowi
za³¹cznik
do decyzji Prezesa URE
z dnia 30 padziernika 2003 r.
Nr OGD-820/9361-A/10/2003/IV/JG
padziernik 2003 r.
Spis treci:
Czêæ I. Objanienia pojêæ u¿ywanych w taryfie
Czêæ II. Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej
z zaopatrzeniem w ciep³o
Czêæ III. Podzia³ odbiorców na grupy
Czêæ IV. Rodzaje oraz wysokoæ bazowych stawek
op³at
Czêæ V. Warunki stosowania stawek op³at
Czêæ VI. Zasady wprowadzania oraz zmiany stawek
op³at
Czêæ I
Objanienia pojêæ u¿ywanych w taryfie
U¿yte w taryfie pojêcia oznaczaj¹:
 ustawa  ustawê z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504),
 rozporz¹dzenie taryfowe  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 padziernika 2000 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz
zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz. U. z 2000 r. Nr
96, poz. 1053),
 rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe  rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie
szczegó³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do
sieci ciep³owniczych, obrotu ciep³em, wiadczenia
us³ug przesy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji
sieci oraz standardów jakociowych obs³ugi odbiorców (Dz. U. z 2000 r. Nr 72, poz. 845),
 dystrybutor ciep³a  przedsiêbiorstwo energetyczne zajmuj¹ce siê przesy³aniem i dystrybucj¹ ciep³a, zakupionego od innego przedsiêbiorstwa energetycznego, tj.
M³odzie¿owa Spó³dzielnia Mieszkaniowa Szkuner I,
84-120 W³adys³awowo, ul. 1000-lecia P.P. 48,
zwana dalej MSM Szkuner,
 odbiorca  ka¿dego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa
lub energiê na podstawie umowy z przedsiêbiorstwem
energetycznym,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego

 ród³o ciep³a  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,
 sieæ ciep³ownicza  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a
ze róde³ ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa energetycznego,
 przy³¹cze  odcinek sieci ciep³owniczej, doprowadzaj¹cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego albo
odcinek zewnêtrznych instalacji odbiorczych za grupowym wêz³em cieplnym lub ród³em ciep³a, ³¹cz¹cy te
instalacje z obiektem,
 wêze³ cieplny  po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów nonika ciep³a dostarczanego z przy³¹cza oraz regulacji
iloci ciep³a dostarczanego do instalacji odbiorczych,
 grupowy wêze³ cieplny  wêze³ cieplny obs³uguj¹cy
wiêcej ni¿ jeden obiekt,
 zewnêtrzna instalacja odbiorcza  odcinki instalacji odbiorczych ³¹cz¹ce grupowy wêze³ cieplny lub ród³o
ciep³a z obiektami,
 obiekt  budowlê lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
 uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy  dopuszczony do stosowania zespó³ urz¹dzeñ s³u¿¹cych do pomiaru iloci
i parametrów nonika ciep³a, których wskazania stanowi¹ podstawê do obliczenia nale¿noci z tytu³u dostarczania ciep³a,
 liczba punktów pomiarowych  ³¹czn¹ liczbê uk³adów
pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w przy³¹czach do wêz³ów cieplnych oraz urz¹dzeñ, których
wskazania stanowi¹ podstawê do okrelenia udzia³u
poszczególnych odbiorców w kosztach ciep³a dostarczonego do grupowych wêz³ów cieplnych, obs³uguj¹cych obiekty wiêcej ni¿ jednego odbiorcy,
 moc cieplna  iloæ ciep³a wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania okrelonego nonika ciep³a lub
odebrana od tego nonika w ci¹gu godziny,
 zamówiona moc cieplna  ustalon¹ przez odbiorcê najwiêksz¹ moc ciepln¹, jaka w ci¹gu roku wystêpuje w
danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która
powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:
a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹c¹ utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajduj¹cych siê w tym
obiekcie,
b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury
ciep³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych
siê w tym obiekcie,
c) zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ lub
instalacji, zgodnie z okrelonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,

Grupa
odbiorców
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Stawka op³aty abonamentowej
[z³/punkt pomiarowy]

 warunki obliczeniowe  obliczeniow¹ temperaturê powietrza atmosferycznego okrelon¹ dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane s¹ obiekty, do których
jest dostarczane ciep³o,
 wytwórca ciep³a  przedsiêbiorstwo energetyczne zajmuj¹ce siê wytwarzaniem ciep³a, tj. ENERGOBALTIC
Sp. z o.o., 80-758 Gdañsk, ul. Stary Dwór 9, zwana dalej
ENERGOBALTIC Sp. z o.o., od którego MSM Szkuner zakupuje ciep³o.
Czêæ II
Zakres dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej
z zaopatrzeniem w ciep³o
MSM Szkuner prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ zwi¹zan¹ z zaopatrzeniem w ciep³o na podstawie udzielonych
koncesji w zakresie:
 przesy³ania i dystrybucji ciep³a  Nr PCC/838/9361/W/
3/99/MJ z dnia 18 maja 1999 r,
 obrotu ciep³em  Nr OCC/314/9361/W/OGD/2003/JG z
dnia 14 padziernika 2003 r.
Czêæ III
Podzia³ odbiorców na grupy
Grupa I odbiorcy, którym ciep³o, zakupione w ENERGOBALTIC Sp. z o.o., dostarczane jest do obiektów na
potrzeby c.o. i c.w.u. poprzez sieæ ciep³ownicz¹ nale¿¹c¹
do MSM Szkuner oraz wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ
odbiorców i przez nich eksploatowane.
Grupa II  odbiorcy, którym ciep³o, zakupione w ENERGOBALTIC Sp. z o.o., dostarczane jest do obiektów na
potrzeby c.o. i c.w.u. poprzez sieæ ciep³ownicz¹ nale¿¹c¹
do MSM Szkuner oraz wêz³y cieplne stanowi¹ce w³asnoæ
MSM Szkuner i przez ni¹ eksploatowane.
Grupa III odbiorcy, którym ciep³o, zakupione w ENERGOBALTIC Sp. z o.o., dostarczane jest do obiektów na
potrzeby c.o. poprzez sieæ ciep³ownicz¹ nale¿¹c¹ do MSM
Szkuner oraz wêz³y cieplne, stanowi¹ce w³asnoæ odbiorców i przez nich eksploatowane, natomiast ciep³a woda
u¿ytkowa dostarczana jest do obiektów odbiorców z grupowego wêz³a cieplnego poprzez zewnêtrzn¹ instalacjê
odbiorcz¹ za tym wêz³em nale¿¹c¹ do MSM Szkuner
i przez ni¹ eksploatowan¹.
Czêæ IV
Rodzaje oraz wysokoæ bazowych stawek op³at
4.1.Bazowe stawki op³at w ujêciu netto.
Stawka op³aty za us³ugi przesy³owe
sta³a
zmienna
[z³/MW]
[z³/GJ]
roczna
rata miesiêczna

roczna

rata miesiêczna

Grupa I

114,72

9,56

14.785,88

1.232,16

6,26

Grupa II

114,72

9,56

32.333,69

2.694,47

7,86

Grupa III

114,72

9,56

25.233,88

2.102,82

6,57
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4.2.Bazowe stawki op³at w ujêciu brutto*.

Grupa
odbiorców

Stawka op³aty abonamentowej
[z³/punkt pomiarowy]

Stawka op³aty za us³ugi przesy³owe
sta³a
zmienna
[z³/MW]
[z³/GJ]
roczna
rata miesiêczna

roczna

rata miesiêczna

Grupa I

139,96

11,66

18.038,77

1.503,23

7,64

Grupa II

139,96

11,66

39.447,10

3.287,26

9,59

Grupa III

139,96

11,66

30.785,33

2.565,44

8,02

*  uwzglêdniono podatek VAT w wysokoci 22%.
Odbiorcy bêd¹ dodatkowo obci¹¿ani cen¹ za zamówion¹ moc ciepln¹, cen¹ ciep³a, cen¹ nonika ciep³a
oraz stawkami op³at za us³ugi przesy³owe zawartymi
w taryfie ENERGOBALTIC Sp. z o.o. Ka¿dorazowo o
zmianie taryfy ENERGOBALTIC Sp. z o.o. odbiorcy
bêd¹ informowani przez MSM Szkuner pisemnie w
terminie 14 dni przed wystawieniem pierwszej faktury za ciep³o przez MSM Szkuner, w której zastosowane bêd¹ nowe ceny i stawki op³at ENERGOBALTIC Sp.
z o.o.
4.3.Stawki op³at za przy³¹czenie do sieci.
4.3.1. W przypadku wyst¹pienia potrzeby przy³¹czenia
nowego odbiorcy do sieci ciep³owniczej, stawki
op³at za przy³¹czenie bêd¹ kalkulowane na podstawie kosztów wynikaj¹cych z nak³adów ustalonych
na podstawie kosztorysowych norm nak³adów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych
oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego, okrelonych w
przepisach wydanych na postawie art. 35 ust. 3 pkt
2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach
publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z pón.
zm.), obowi¹zuj¹cych w dniu zawarcia umowy o
przy³¹czenie, przy odpowiednim uwzglêdnieniu postanowieñ art. 7 ust. 5 i 6 ustawy.
4.3.2. W razie powierzenia wykonania us³ugi z zakresu
przy³¹czenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstaw¹ kalkulacji stawek op³at za przy³¹czenie jest koszt prac projektowych i budowlano 
monta¿owych, niezbêdnych do wykonania przy³¹czenia, okrelony w z³o¿onej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, ¿e nie bêdzie wy¿szy, ni¿ koszt
ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o których
mowa w pkt 4.3.1.
Czêæ V
Warunki stosowania stawek op³at
5.1.Ustalone w niniejszej taryfie stawki op³at s¹ stosowane przy zachowaniu standardów jakociowych obs³ugi odbiorców, które zosta³y okrelone w rozdziale 6
rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
5.2.W przypadkach:
a) niedotrzymania przez MSM Szkuner standardów jakociowych obs³ugi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych
wskazañ uk³adu pomiarowo  rozliczeniowego,
c) udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹cych odbiorcy,

d) nielegalnego pobierania ciep³a,
stosuje siê postanowienia okrelone w rozdziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego.
Czêæ VI
Zasady wprowadzania oraz zmiany stawek op³at
6.1.Stawki op³at okrelone w niniejszej taryfie MSM Szkuner wprowadza do stosowania nie wczeniej ni¿ po
up³ywie 14 dni i nie póniej ni¿ do 45 dnia od dnia jej
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
6.2.Ka¿dorazowo o zmianie stawek op³at odbiorcy ciep³a zostan¹ poinformowani pisemnie w terminie co
najmniej 14 dni przed dat¹ ich obowi¹zywania.
Prezes Zarz¹du
K. Darznik

Z-ca Prezesa Zarz¹du
M. Studziñska
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INFORMACJA
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
w sprawie decyzji
z dnia 30 padziernika 2003 r.
Nr OGD-820/332-A/12/2003/I/SA
Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki informuje, i¿ na
podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego, w zwi¹zku z art. 30 oraz art. 47 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz. U. z
2003 r. Nr 153, poz. 1504), zwanej dalej ustaw¹  Prawo
energetyczne, na wniosek Pana Wojciecha Kuczyka, prowadz¹cego dzia³alnoæ gospodarcz¹ pod nazw¹ VOYDAREX Wojciech Kuczyk z siedzib¹ w Gdyni, w zakresie
zaopatrzenia w ciep³o na podstawie koncesji:
 na wytwarzanie ciep³a z dnia 28 padziernika 1998 r.
Nr WCC/402/332/U/OT1/98/WF, zmienionej decyzjami: z dnia 4 listopada 1999 r. Nr WCC/402A/332/W/
3/99/RW, z dnia 11 stycznia 2002 r. Nr WCC/402B/
332/W/3/2002/RW oraz z dnia 29 kwietnia 2003 r.
Nr WCC/402C/332/W/OGD/2003/CW,
 na przesy³anie i dystrybucjê ciep³a z dnia 28 padziernika 1998 r. Nr PCC/419/332/U/OT1/98/WF, zmienion¹ decyzjami: z dnia 4 listopada 1999 r. Nr PCC/419A/
332/W/3/99/RW, z dnia 11 stycznia 2002 r. Nr PCC/
419B/332/W/3/2002/RW oraz z dnia 29 kwietnia
2003 r. Nr PCC/419C/332/W/OGD/2003/CW,
w dniu 21 lipca 2003 r. zosta³o wszczête postêpowanie
administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a ustalonej przez zainteresowanego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego
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Po przeprowadzeniu postêpowania administracyjnego,
w dniu 30 padziernika 2003 r. wydano decyzjê o odmowie zatwierdzenia przedstawionej taryfy dla ciep³a,
z uwagi na stwierdzenie niezgodnoci taryfy z przepisami i zasadami, o których mowa w art. 45 i art. 46 ustawy
 Prawo energetyczne.
Z upowa¿nienia Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om
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INFORMACJA
o decyzjach Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr WCC/912A/9361/W/OGD/2003/JG
i
Nr OCC/314/9361/W/OGD/2003/JG
W dniu 14 padziernika 2003 r. Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ cofn¹æ na wniosek przedsiêbiorcy M³odzie¿owa Spó³dzielnia Mieszkaniowa Szkuner I z siedzib¹ we W³adys³awowie koncesjê na wytwarzanie ciep³a udzielon¹ decyzj¹ z dnia 4 padziernika
2000 r. Nr WCC/912/9361/N/3/2000/MJ oraz udzieliæ na
wniosek przedsiêbiorcy koncesji na obrót ciep³em.
Uzasadnienie:
Pismem z dnia 8 lipca 2003 r., uzupe³nionym pismami
z dnia 11 sierpnia 2003 r., z dnia 2 wrzenia 2003 r. oraz
z dnia 26 wrzenia 2003 r. Przedsiêbiorstwo wnios³o o cofniêcie koncesji na wytwarzanie ciep³a, w zwi¹zku z zaprzestaniem prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z wytwarzaniem ciep³a (likwidacja ród³a ciep³a).
Na podstawie art. 41 ust. 3 pkt 1 w zwi¹zku z art. 30

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504), zwanej dalej ustaw¹
 Prawo energetyczne oraz w zwi¹zku z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón.
zm.), Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ cofn¹æ swoj¹ decyzjê z dnia 4 padziernika 2000 r. Nr WCC/
912/9361/N/3/2000/MJ.
Jednoczenie, w zwi¹zku ze zmian¹ sposobu dostarczania ciep³a odbiorcom, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ udzieliæ Przedsiêbiorstwu koncesji na
obrót ciep³em. Przedsiêbiorstwo zosta³o wpisane do Krajowego Rejestru S¹dowego  Rejestru Przedsiêbiorców
prowadzonego przez S¹d Rejonowy w Gdañsku, XVI Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego w dniu
10 stycznia 2003 r., pod numerem 0000146639, spe³nia
warunki okrelone w art. 33 ust. 1 pkt 1  3 ustawy  Prawo energetyczne, a w szczególnoci dysponuje rodkami finansowymi w wielkoci gwarantuj¹cej prawid³owe
wykonywanie dzia³alnoci, ma mo¿liwoci techniczne
gwarantuj¹ce prawid³owe wykonywanie dzia³alnoci oraz
nie znajduje siê w postêpowaniu upad³ociowym,
ani w likwidacji. Ponadto stwierdzono, i¿ nie zachodz¹
wobec niego okolicznoci okrelonew art. 33 ust. 3 pkt 2
i 3 ustawy  Prawo energetyczne.
Okres wa¿noci koncesji zosta³ ustalony na okres 10
lat, stosownie do art. 36 ustawy  Prawo energetyczne
i zgodnie z wnioskiem Przedsiêbiorstwa.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
M. Szatybe³ko-Po³om

Wydawca:
Wojewoda Pomorski
Redakcja:
Wydzia³ Prawny i Nadzoru Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego
Redakcja Dziennika Urzêdowego Województwa Pomorskiego
80-810 Gdañsk, ul. Okopowa 21/27, pokój nr 807, tel. 30 77 384, dziennik urzêdowy e-mail: dzienn01@uwgda.gov.pl
strona internetowa: www.uw.gda.pl.
Sk³ad i druk:
Wydawnictwo BOLD, Gdañsk, ul. Piwna 22
T³oczono z polecenia Wojewody Pomorskiego; sk³ad i druk wykona³o Wydawnictwo BOLD, Gdañsk
Egzemplarze bie¿¹ce oraz archiwalne mo¿na nabywaæ:
w Kancelarii Ogólnej Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego
80-810 Gdañsk, ul. Okopowa 21/27, pok. 30
tel. 0-58 30-77-345
Prenumeratê prowadzi:
Zak³ad Obs³ugi Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego
80-810 Gdañsk, ul. Okopowa 21/27
tel. 0-58 30-77-702
fax 0-58 30-19-626
Nr konta: Bank Zachodni WBK S.A.
45 1090 1098 0000 0000 0901 5691
Zbiory dziennika urzêdowego wraz ze skorowidzem wy³o¿one s¹ do wgl¹du w:
Bibliotece Pomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego
80-810 Gdañsk, ul. Okopowa 21/27
tel. 0-58 30-77-516, pok. 720
poniedzia³ek, wtorek, czwartek, pi¹tek w godz. 8.00  15.30
roda w godz. 12.00  15.30

ISSN 1508-4779

Cena 20,65 z³

