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744
UCHWA£A Nr XXIII/140/2004
Rady Gminy w Liniewie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
L. Szparkowski

w sprawie nadania Statutów So³ectwom Gminy Liniewo.
Na podstawie art. 35 ust 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.) Rada Gminy Liniewo uchwala co nastêpuje:

Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y Nr XXIII/140/2004
z dnia 29 grudnia 2004 r.

§1
Nadaje siê Statuty So³ectwom Gminy Liniewo stanowi¹ce za³¹czniki Nr 1–16 do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Trac¹ moc Uchwa³y Nr XXIV/122/97 Rady Gminy w
Liniewie z dnia 28 kwietnia 1997 r. w sprawie nadania
statutu so³ectwom Orle i Garczyn oraz Nr VI/30/90 Rady Gminy w Liniewie z dnia 28 grudnia 1990 r. w sprawie
zatwierdzenia statutów so³ectw.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.

STATUT SO£ECTWA LINIEWO
Rozdzia³ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
So³ectwo Liniewo jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
Liniewo.
§2
Niniejszy Statut okreœla organizacjê i zakres dzia³ania So³ectwa Liniewo, w tym:
1. jego zadania,
2. zasady i tryb wyboru organów So³ectwa oraz ich odwo³ywania,
3. uprawnienia So³ectwa wzglêdem sk³adników mienia
gminnego przekazanych mu do zarz¹dzania,
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4. zasady gospodarki finansowej,
5. zasady sprawowania nadzoru nad dzia³alnoœci¹ jego organów.
§3
Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1. Gminie – nale¿y przez to rozumieæ Gminê Liniewo;
2. So³ectwie – nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okreœlon¹ w § 1 niniejszego Statutu;
3. Wójcie – nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Liniewo;
4. Radzie Gminy – nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Liniewo;
5. So³tysie – nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy So³ectwa;
6. Radzie So³eckiej – nale¿y przez to rozumieæ grupê
osób wspomagaj¹c¹ dzia³ania So³tysa, wybran¹ i
dzia³aj¹c¹ na zasadach okreœlonych niniejszym Statutem;
7. Zebraniu Wiejskim – nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy So³ectwa.
§4
1. So³ectwo obejmuje obszar 910 ha, którego granice oznaczone s¹ w za³¹czniku nr 1* do niniejszego statutu.
2. Siedzib¹ w³adz So³ectwa jest wieœ Liniewo.
Rozdzia³ II
ZAKRES DZIA£ANIA SO£ECTWA
§5
1. Podstawowym celem utworzenia i dzia³ania So³ectwa jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jego mieszkañców oraz wspieranie organów Gminy w realizacji
ich zadañ.
2. So³ectwo uczestniczy w realizacji zadañ Gminy poprzez:
1) inicjowanie dzia³añ organów Gminy,
2) opiniowanie, przekazanych mu w tym celu, projektów rozstrzygniêæ organów Gminy dotycz¹cych
istotnych dla So³ectwa spraw,
3) bie¿¹ce gospodarowanie mieniem przekazanym
So³ectwu,
4) podejmowanie innych dzia³añ i rozstrzygniêæ.
1. Dzia³ania, o których mowa w ustêpie 2, So³ectwo mo¿e podejmowaæ jedynie w zakresie przewidzianym
przepisami prawa i niniejszym Statutem.
§6
1. Do zadañ So³ectwa nale¿y:
1) inicjowanie dzia³añ organów Gminy we wszystkich sprawach wchodz¹cych w zakres ich zadañ
w³asnych, a maj¹cych znaczenie dla So³ectwa;
2) opiniowanie – w zakresie dotycz¹cym So³ectwa –
projektów rozstrzygniêæ organów Gminy w sprawach:
a) studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy;
b) programów gospodarczych Gminy;
c) bud¿etu Gminy;
d) okreœlania zasad zbywania i obci¹¿ania nieruchomoœci Gminy po³o¿onych na terenie So³ectwa;
e) nadawania nazw ulicom i placom na terenie So³ectwa;
* Za³¹cznika nr 1 nie publikuje siê

f) okreœlenia po³o¿enia punktów sprzeda¿y alkoholu na terenie So³ectwa;
g) innych rozstrzygniêæ, co do których o opiniê
zwróci siê w³aœciwy organ Gminy,
1) konsultowanie spraw podlegaj¹cych uregulowaniu w drodze przepisów gminnych, a dotycz¹cych:
a) zasad gospodarowania mieniem komunalnym
po³o¿onym na terenie So³ectwa,
b) sieci przedszkoli i szkó³ prowadzonych przez
Gminê;
c) okreœlania zasad ruchu drogowego na drogach
gminnych w obrêbie So³ectwa;
d) zmiany granic i zniesienia So³ectwa;
1) podejmowanie rozstrzygniêæ w zakresie:
a) zarz¹dzania i korzystania z mienia gminnego
przekazanego So³ectwu oraz rozporz¹dzania
dochodami z tego mienia;
b) okreœlania przeznaczenia œrodków z bud¿etu
Gminy na realizacjê zadañ So³ectwa;
1) prowadzenie kontroli – w przypadkach i na zasadach
okreœlonych w odrêbnych uchwa³ach Rady Gminy.
1. Œrodki finansowe na wykonywanie zadañ, o których
mowa w ustêpie 1 zabezpiecza bud¿et Gminy.
Rozdzia³ III
ORGANY SO£ECTWA I ICH KOMPETENCJE
§7
1. Organami So³ectwa s¹:
1. Zebranie Wiejskie – jako organ uchwa³odawczy;
2. So³tys – jako organ wykonawczy.
2. Dzia³alnoœæ so³tysa wspomaga Rada So³ecka.
§8
1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach okreœlonych w § 6 ustêp 1, za wyj¹tkiem spraw rozstrzyganych w indywidualnych sprawach w zakresie
administracji publicznej.
2. Do wy³¹cznych kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³ywanie;
2) okreœlanie przeznaczenia sk³adników mienia komunalnego przekazanych So³ectwu oraz dochodów z
tego Ÿród³a, w ramach uprawnieñ przyznanych So³ectwu przez Radê Gminy;
3) okreœlanie przeznaczenia œrodków finansowych, wydzielonych w bud¿ecie Gminy do dyspozycji So³ectwa, w ramach uprawnieñ przyznanych So³ectwu;
4) wyra¿anie stanowiska So³ectwa w sprawach okreœlonych przepisami prawa, gdy o zajêcie stanowiska przez So³ectwo wyst¹pi organ Gminy.
§9
1. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnieni s¹ wszyscy pe³noletni i stali mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
2. W wypadku, gdy Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego poweŸmie w¹tpliwoœæ, czy dana osoba przyby³a
na Zebranie Wiejskie, jest uprawniona do brania w
nim udzia³u, mo¿e za¿¹daæ okazania dokumentu wykazuj¹cego to prawo, stosownie do § 24 ust. 2.
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§ 10

§ 15

Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje nastêpuj¹ce prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej;
2) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem obrad;
3) zadawania pytañ So³tysowi, cz³onkom Rady So³eckiej
oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom Gminy;
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoœci,
wymienionych w pkt 1–3;
5) udzia³u w g³osowaniu;
6) zg³aszania kandydatur i kandydowania na So³tysa
lub cz³onka Rady So³eckiej.

1. O ile ustawy lub niniejszy Statut nie stanowi¹ inaczej, uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem, do trybu obrad Zebrania Wiejskiego stosuje siê
odpowiednio “Regulamin Rady Gminy Liniewo”.

§ 11
1. O ile Statut niniejszy nie stanowi inaczej, Zebranie
Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa.
2. So³tys zwo³uje Zebranie Wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na ¿¹danie organów Gminy;
3) na wniosek przynajmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w Zebraniu Wiejskim.
§ 12
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys
chyba, ¿e Zebranie Wiejskie wybierze innego przewodnicz¹cego.
2. Zebraniu Wiejskiemu, którego porz¹dek obrad przewiduje wybór So³tysa lub Rady So³eckiej, b¹dŸ cz³onków albo cz³onka Rady So³eckiej, przewodniczy
osoba wybrana przez Zebranie Wiejskie spoœród jego uczestników, przy czym nie mo¿e ni¹ byæ ¿adna
z osób kandyduj¹ca w tych wyborach.
3. Zasady okreœlone w ust. 2 znajduj¹ odpowiednie zastosowanie przy odwo³aniu z pe³nionych funkcji.
§ 13

§ 16
1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania okreœlone przepisami prawa i uchwa³ami organów Gminy.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego;
2) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego;
3) wykonywanie uchwa³ organów Gminy;
4) wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z przepisów
szczególnych;
5) wspó³dzia³ania z radnymi w celu u³atwiania im kontaktu z wyborcami.
1. Rada Gminy mo¿e upowa¿niæ So³tysa do za³atwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
§ 17
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 – 7 osób.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie dzia³añ So³tysa, a w szczególnoœci:
1) przygotowanie Zebrañ Wiejskich;
2) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych oraz
koordynacja takich dzia³añ;
3) wyra¿anie opinii w sprawach przekazanych Radzie So³eckiej przez Zebranie Wiejskie lub So³tysa do zaopiniowania;
4) upowszechnianie treœci uchwa³ podjêtych przez
Zebranie Wiejskie.

1. Przewodnicz¹cy obrad Zebrania Wiejskiego:
1) przygotowuje projekt porz¹dku obrad;
2) prowadzi obrady;
3) zapewnia obs³ugê techniczno – biurow¹ Zebrania
i czuwa nad rzetelnoœci¹ sporz¹dzanego z niego
protoko³u;
4) decyduje o kolejnoœci zabierania g³osu przez poszczególnych mówców;
5) udziela i odbiera g³os poszczególnym mówcom;
6) zamyka dyskusjê nad poszczególnymi punktami
obrad;
7) czuwa nad zachowaniem porz¹dku i spokoju podczas obrad i g³osowania;
8) przeprowadza g³osowanie, a w razie potrzeby powo³uje w tym celu komisjê skrutacyjn¹;

So³tys zapraszany jest na sesje Rady Gminy i przys³uguje mu prawo przedstawienia stanowiska So³ectwa
w sprawie bêd¹cej przedmiotem obrad Rady Gminy, a
dotycz¹cej So³ectwa.

§ 14

§ 20

1. Zebranie Wiejskie odbywa siê i mo¿e podejmowaæ
uchwa³y o ile weŸmie w nim udzia³ przynajmniej 15 %
uprawnionych osób.
2. W wypadku, gdy w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy liczba osób tworz¹cych
okreœlone w ustêpie 1 quorum, Przewodnicz¹cy niezw³ocznie wyznacza drugi termin po 30 minutach.
3. W drugim terminie Zebranie Wiejskie obraduje i podejmuje uchwa³y bez wzglêdu na iloœæ uczestnicz¹cych w nim uprawnionych.

Obs³ugê kancelaryjno – biurow¹ So³ectwa zapewnia
Urz¹d Gminy Liniewo.

§ 18
1. So³tys pe³ni sw¹ funkcjê spo³ecznie.
2. So³tysowi przys³uguje zwrot kosztów podró¿y i zwi¹zane z tym diety, na warunkach okreœlonych przez
organy Gminy.
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
§ 19

Rozdzia³ IV
ZASADY WYBORU I TRYB ODWO£ANIA
SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 21
1. Zebranie Wiejskie wybiera So³tysa i Radê So³eck¹ na
okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady Gminy.
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2. So³tys i Rada So³ecka pe³ni¹ swoj¹ funkcjê do czasu
dokonania wyboru nowego So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej s¹ dokonywane w
g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, spoœród nieograniczonej iloœci kandydatów zg³aszanych przez sta³ych mieszkañców So³ectwa – uczestników Zebrania
Wiejskiego.
4. Wybory So³tysa, oraz cz³onków Rady So³eckiej przeprowadzane s¹ oddzielnie.
5. Wybranymi zostaj¹ ci z kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ iloœæ g³osów.
§ 22
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadzane
s¹ w terminie i miejscu okreœlonym przez Wójta w
drodze zarz¹dzenia. Termin ten nie mo¿e przypadaæ
póŸniej ni¿ dwa miesi¹ce po terminie og³oszenia
przez Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹ wyników wyborów do Rady Gminy.
2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ustêpie 1 okreœla porz¹dek obrad Zebrania Wiejskiego, na którym ma
nast¹piæ wybór So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ustêpie 1 Wójt podejmuje najpóŸniej na dwa miesi¹ce przed up³ywem
kadencji Rady Gminy.
§ 23
1. W celu przeprowadzenia wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, Zebranie Wiejskie powo³uje trzyosobow¹ komisjê.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
a) rejestrowanie kandydatur na So³tysa i cz³onków
Rady So³eckiej;
b) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne
kandydatury;
c) czuwanie nad prawid³owym przebiegiem g³osowania;
d) ustalenie i podanie do wiadomoœci Zebrania Wiejskiego wyników g³osowania i wyborów.
1. Komisja wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.
2. Cz³onkiem Komisji nie mog¹ zostaæ osoby, które kandyduj¹ na stanowisko So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
3. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia wyborów zainteresowany mo¿e sk³adaæ do Rady Gminy w terminie siedmiu dni od og³oszenia ich wyników.
Rada Gminy rozstrzyga o proteœcie stosuj¹c odpowiednio przepisy § 35 ustêp 4 niniejszego Statutu.
§ 24
1. Kandydatury na stanowisko So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej mo¿e zg³osiæ ka¿dy z uczestników Zebrania Wiejskiego.
2. Uprawnionymi do kandydowania s¹ wy³¹cznie osoby wpisane do spisu wyborców w Urzêdzie Gminy
Liniewo z tytu³u sta³ego zamieszkania w so³ectwie.
§ 25
1. Mandat So³tysa i cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
przypadku:
1) œmierci,
2) zrzeczenia siê,
3) odwo³ania przed up³ywem kadencji,
4) utraty prawa wybieralnoœci.

1. W przypadku wygaœniêcia mandatu Wójt zarz¹dza
wybory uzupe³niaj¹ce, które odbywaj¹ siê wg zasad
okreœlonych w § 21–§ 24.
§ 26
1. O odwo³anie So³tysa lub cz³onków rady so³eckiej mog¹ wyst¹piæ:
1) mieszkañcy So³ectwa, których wniosek uzyska pisemne poparcie co najmniej 1/10 mieszkañców
So³ectwa uprawnionych do udzia³u w Zebraniu
Wiejskim;
2) Wójt Gminy;
2. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie.
3. Wniosek o odwo³anie, o którym mowa w ustêpie1
punkt 1 kierowany jest do Wójta Gminy.
Rozdzia³ V
MIENIE SO£ECTWA
§ 27
1. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia gminnego
przekazanego mu przez Gminê, rozporz¹dza dochodami z tego Ÿród³a w zakresie okreœlonym niniejszym
Statutem oraz œrodkami pochodz¹cymi z darowizn
na jego rzecz.
2. Przekazanie mienia gminnego So³ectwu nastêpuje
uchwa³¹ Rady Gminy.
§ 28
1. So³ectwo jest upowa¿nione do decydowania o:
1) wynajmowaniu i wydzier¿awianiu sk³adników mienia gminnego okreœlonych w § 27;
2) przeznaczeniu dochodów ze sk³adników mienia
okreœlonego w § 27;
3) konserwacji i remontach sk³adników mienia przeznaczonych do powszechnego u¿ytku oraz u¿ywanych przez organy So³ectwa.
1. W sprawach okreœlonych w ustêpie 1 So³tys jest umocowany do sk³adania oœwiadczeñ woli wobec osób
trzecich oraz reprezentowania So³ectwa na zewn¹trz.
2. Umowy mog¹ce spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ finansowych Gminy wymagaj¹ dla swej wa¿noœci kontrasygnaty Skarbnika Gminy.

Rozdzia³ VI
GOSPODARKA FINANSOWA SO£ECTWA
§ 29
So³ectwo dysponuje œrodkami finansowymi wydzielonymi w bud¿ecie Gminy na realizacjê zadañ okreœlonych
niniejszym Statutem.
§ 30
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu gminy:
1) dochody realizowane przez so³ectwo s¹ dochodami tego bud¿etu,
2) wydatki dokonywane samodzielnie przez organy
so³ectwa s¹ wydatkami tego bud¿etu.
2. W ramach dochodów i wydatków, o których mowa w
punkt 1, organy so³ectwa obowi¹zane s¹ przestrzegaæ zasad gospodarki finansowej gminy.
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3. Ksiêgowoœæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi urz¹d gminy, a kontrolê gospodarki finansowej
sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada w tym zakresie informacjê Wójtowi.
4. Na podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego so³ectwo wydatkuje przydzielane im œrodki na cele w niej
okreœlone.
5. Œrodki so³ectwa powinny byæ wydatkowane w sposób celowy i racjonalny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów przy mo¿liwie
najmniejszym zaanga¿owaniu œrodków.
6. Przy wydatkowaniu œrodków organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ do przestrzegania zasad wynikaj¹cych
z ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, a w
szczególnoœci przepisów ustawy o gospodarce finansowej, o rachunkowoœci i ustawy o zamówieniach
publicznych.
§ 31
W celu wydzielenia w bud¿ecie Gminy œrodków niezbêdnych na realizacjê zadañ So³ectwa, So³tys w terminie do 30 paŸdziernika ka¿dego roku przedk³ada Wójtowi
preliminarz dochodów i wydatków na rok nastêpny.
Rozdzia³ VII
NADZÓR NAD DZIA£ALNOŒCI¥ SO£ECTWA
§ 32
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoœci z prawem, celowoœci,
rzetelnoœci i gospodarnoœci.
§ 33
Organami nadzoru nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa s¹: Rada Gminy i Wójt.
§ 34
1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji, danych i wyjaœnieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach organów so³ectwa bez prawa g³osowania oraz
biernego prawa wyborczego.
2. Do wykonywania czynnoœci, o których mowa w ustêpie 1 wymienione organy mog¹ delegowaæ swych
przedstawicieli.
§ 35
1. So³tys obowi¹zany jest do przed³o¿enia Wójtowi protoko³u wraz z uchwa³ami Zebrania Wiejskiego w ci¹gu siedmiu dni od daty zakoñczenia zebrania.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem
jest niewa¿na.
3. O stwierdzenie niewa¿noœci uchwa³y Zebrania Wiejskiego na skutek niezgodnoœci z prawem mo¿e wyst¹piæ w terminie 30 dni od jej powziêcia: So³tys,
osoba uprawniona do uczestnictwa w Zebraniu Wiejskim, Wójt oraz osoba, której interes prawny zosta³
uchwa³¹ tak¹ naruszony.
4. O niewa¿noœci uchwa³y w ca³oœci lub w czêœci orzeka Rada Gminy na swym najbli¿szym posiedzeniu, a
jeœli jest to niemo¿liwe, na posiedzeniu nastêpnym.
§ 36
1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego ra¿¹co naruszaj¹ca
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zasadê celowoœci, gospodarnoœci lub rzetelnoœci
mo¿e byæ uchylona przez Radê Gminy, na wniosek
Wójta po zapoznaniu siê przez ni¹ ze stanowiskiem
So³tysa i Wójta. Przepis § 35 ustêp 4 stosuje siê odpowiednio.
2. W wypadku okreœlonym w ustêpie 1 Wójt mo¿e
wstrzymaæ wykonanie uchwa³y do czasu rozstrzygniêcia przez Radê Gminy podjêtego w trybie przewidzianym w ustêpie 1.
Rozdzia³ VIII
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 37
O po³¹czeniu, podziale i zniesieniu So³ectwa, a tak¿e zmianie jego granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa decyduje Rada Gminy w drodze odrêbnej uchwa³y,
po zasiêgniêciu opinii Zebrania albo Zebrañ Wiejskich
w³aœciwych So³ectw.
§ 38
1. Zmian Statutu So³ectwa dokonuje Rada Gminy. Przepis § 37 stosuje siê odpowiednio.
2. W wypadku wniosku Zebrania Wiejskiego lub Wójta o
zmianê Statutu So³ectwa Przewodnicz¹cy Rady Gminy zobowi¹zany jest zamieœciæ z³o¿ony projekt w porz¹dku obrad najbli¿szej sesji Rady Gminy, a jeœli jest
to niemo¿liwe, w porz¹dku obrad nastêpnej sesji.
§ 39
Statut niniejszy podlega opublikowaniu w sposób przewidziany dla publikowania przepisów gminnych.
Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y nr XXIII/140/2004
z dnia 29 grudnia 2004 r.
STATUT SO£ECTWA LINIEWSKIE GÓRY
Rozdzia³ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
So³ectwo Liniewskie Góry jest jednostk¹ pomocnicz¹
Gminy Liniewo.
§2
Niniejszy Statut okreœla organizacjê i zakres dzia³ania So³ectwa Liniewskie Góry, w tym:
1. jego zadania,
2. zasady i tryb wyboru organów So³ectwa oraz ich odwo³ywania,
3. uprawnienia So³ectwa wzglêdem sk³adników mienia
gminnego przekazanych mu do zarz¹dzania,
4. zasady gospodarki finansowej,
5. zasady sprawowania nadzoru nad dzia³alnoœci¹ jego organów.
§3
Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1. Gminie – nale¿y przez to rozumieæ Gminê Liniewo;
2. So³ectwie – nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okreœlon¹ w § 1 niniejszego Statutu;
3. Wójcie – nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Liniewo;
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4. Radzie Gminy – nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Liniewo;
5. So³tysie – nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy So³ectwa;
6. Radzie So³eckiej – nale¿y przez to rozumieæ grupê
osób wspomagaj¹c¹ dzia³ania So³tysa, wybran¹ i dzia³aj¹c¹ na zasadach okreœlonych niniejszym Statutem;
7. Zebraniu Wiejskim – nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy So³ectwa.
§4
1. So³ectwo obejmuje obszar 430 ha, którego granice oznaczone s¹ w za³¹czniku nr 1* do niniejszego statutu.
2. Siedzib¹ w³adz So³ectwa jest wieœ Liniewskie Góry.

c) okreœlania zasad ruchu drogowego na drogach
gminnych w obrêbie So³ectwa;
d) zmiany granic i zniesienia So³ectwa;
1) podejmowanie rozstrzygniêæ w zakresie:
a) zarz¹dzania i korzystania z mienia gminnego
przekazanego So³ectwu oraz rozporz¹dzania
dochodami z tego mienia;
b) okreœlania przeznaczenia œrodków z bud¿etu
Gminy na realizacjê zadañ So³ectwa;
1) prowadzenie kontroli – w przypadkach i na zasadach okreœlonych w odrêbnych uchwa³ach Rady
Gminy.
1. Œrodki finansowe na wykonywanie zadañ, o których
mowa w ustêpie 1 zabezpiecza bud¿et Gminy.

Rozdzia³ II
ZAKRES DZIA£ANIA SO£ECTWA

Rozdzia³ III
ORGANY SO£ECTWA I ICH KOMPETENCJE

§5

§7

1. Podstawowym celem utworzenia i dzia³ania So³ectwa jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jego mieszkañców oraz wspieranie organów Gminy w realizacji
ich zadañ.
2. So³ectwo uczestniczy w realizacji zadañ Gminy poprzez:
1) inicjowanie dzia³añ organów Gminy,
2) opiniowanie, przekazanych mu w tym celu, projektów rozstrzygniêæ organów Gminy dotycz¹cych
istotnych dla So³ectwa spraw,
3) bie¿¹ce gospodarowanie mieniem przekazanym
So³ectwu,
4) podejmowanie innych dzia³añ i rozstrzygniêæ.
1. Dzia³ania, o których mowa w ustêpie 2, So³ectwo mo¿e podejmowaæ jedynie w zakresie przewidzianym
przepisami prawa i niniejszym Statutem.

1. Organami So³ectwa s¹:
1. Zebranie Wiejskie – jako organ uchwa³odawczy;
2. So³tys – jako organ wykonawczy.
2. Dzia³alnoœæ so³tysa wspomaga Rada So³ecka.

§6
1. Do zadañ So³ectwa nale¿y:
1) inicjowanie dzia³añ organów Gminy we wszystkich sprawach wchodz¹cych w zakres ich zadañ
w³asnych, a maj¹cych znaczenie dla So³ectwa;
2) opiniowanie – w zakresie dotycz¹cym So³ectwa –
projektów rozstrzygniêæ organów Gminy w sprawach:
a) studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy;
b) programów gospodarczych Gminy;
c) bud¿etu Gminy;
d) okreœlania zasad zbywania i obci¹¿ania nieruchomoœci Gminy po³o¿onych na terenie So³ectwa;
e) nadawania nazw ulicom i placom na terenie So³ectwa;
f) okreœlenia po³o¿enia punktów sprzeda¿y alkoholu na terenie So³ectwa;
g) innych rozstrzygniêæ, co do których o opiniê
zwróci siê w³aœciwy organ Gminy,
1) konsultowanie spraw podlegaj¹cych uregulowaniu w drodze przepisów gminnych, a dotycz¹cych:
a) zasad gospodarowania mieniem komunalnym
po³o¿onym na terenie So³ectwa,
b) sieci przedszkoli i szkó³ prowadzonych przez
Gminê;
* Za³¹cznika nr 1 nie publikuje siê

§8
1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach okreœlonych w § 6 ustêp 1, za wyj¹tkiem spraw rozstrzyganych w indywidualnych sprawach w zakresie
administracji publicznej.
2. Do wy³¹cznych kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³ywanie;
2) okreœlanie przeznaczenia sk³adników mienia komunalnego przekazanych So³ectwu oraz dochodów z
tego Ÿród³a, w ramach uprawnieñ przyznanych So³ectwu przez Radê Gminy;
3) okreœlanie przeznaczenia œrodków finansowych,
wydzielonych w bud¿ecie Gminy do dyspozycji
So³ectwa, w ramach uprawnieñ przyznanych So³ectwu;
4) wyra¿anie stanowiska So³ectwa w sprawach okreœlonych przepisami prawa, gdy o zajêcie stanowiska przez So³ectwo wyst¹pi organ Gminy.
§9
1. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnieni s¹ wszyscy pe³noletni i stali mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
2. W wypadku, gdy Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego poweŸmie w¹tpliwoœæ, czy dana osoba przyby³a
na Zebranie Wiejskie, jest uprawniona do brania w
nim udzia³u, mo¿e za¿¹daæ okazania dokumentu wykazuj¹cego to prawo, stosownie do § 24 ust. 2.
§ 10
Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje nastêpuj¹ce prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej;
2) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem obrad;
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3) zadawania pytañ So³tysowi, cz³onkom Rady So³eckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom
Gminy;
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoœci,
wymienionych w pkt 1–3;
5) udzia³u w g³osowaniu;
6) zg³aszania kandydatur i kandydowania na So³tysa
lub cz³onka Rady So³eckiej.
§ 11
1. O ile Statut niniejszy nie stanowi inaczej, Zebranie
Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa.
2. So³tys zwo³uje Zebranie Wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na ¿¹danie organów Gminy;
3) na wniosek przynajmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w Zebraniu Wiejskim.
§ 12
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys
chyba, ¿e Zebranie Wiejskie wybierze innego przewodnicz¹cego.
2. Zebraniu Wiejskiemu, którego porz¹dek obrad przewiduje wybór So³tysa lub Rady So³eckiej, b¹dŸ cz³onków albo cz³onka Rady So³eckiej, przewodniczy
osoba wybrana przez Zebranie Wiejskie spoœród jego uczestników, przy czym nie mo¿e ni¹ byæ ¿adna
z osób kandyduj¹ca w tych wyborach.
3. Zasady okreœlone w ust. 2 znajduj¹ odpowiednie zastosowanie przy odwo³aniu z pe³nionych funkcji.
§ 13
1. Przewodnicz¹cy obrad Zebrania Wiejskiego:
1) przygotowuje projekt porz¹dku obrad;
2) prowadzi obrady;
3) zapewnia obs³ugê techniczno – biurow¹ Zebrania
i czuwa nad rzetelnoœci¹ sporz¹dzanego z niego
protoko³u;
4) decyduje o kolejnoœci zabierania g³osu przez poszczególnych mówców;
5) udziela i odbiera g³os poszczególnym mówcom;
6) zamyka dyskusjê nad poszczególnymi punktami
obrad;
7) czuwa nad zachowaniem porz¹dku i spokoju podczas obrad i g³osowania;
8) przeprowadza g³osowanie, a w razie potrzeby powo³uje w tym celu komisjê skrutacyjn¹;
§ 14
1. Zebranie Wiejskie odbywa siê i mo¿e podejmowaæ
uchwa³y o ile weŸmie w nim udzia³ przynajmniej 15 %
uprawnionych osób.
2. W wypadku, gdy w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy liczba osób tworz¹cych
okreœlone w ustêpie 1 quorum, Przewodnicz¹cy niezw³ocznie wyznacza drugi termin po 30 minutach.
3. W drugim terminie Zebranie Wiejskie obraduje i podejmuje uchwa³y bez wzglêdu na iloœæ uczestnicz¹cych w nim uprawnionych.
§ 15
1. O ile ustawy lub niniejszy Statut nie stanowi¹ inaczej, uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
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2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem, do trybu obrad Zebrania Wiejskiego stosuje siê
odpowiednio “Regulamin Rady Gminy Liniewo”.
§ 16
1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania okreœlone przepisami prawa i uchwa³ami organów Gminy.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego;
2) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego;
3) wykonywanie uchwa³ organów Gminy;
4) wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z przepisów
szczególnych;
5) wspó³dzia³ania z radnymi w celu u³atwiania im kontaktu z wyborcami.
1. Rada Gminy mo¿e upowa¿niæ So³tysa do za³atwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
§ 17
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 – 7 osób.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie dzia³añ So³tysa, a w szczególnoœci:
1) przygotowanie Zebrañ Wiejskich;
2) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych oraz
koordynacja takich dzia³añ;
3) wyra¿anie opinii w sprawach przekazanych Radzie So³eckiej przez Zebranie Wiejskie lub So³tysa do zaopiniowania;
4) upowszechnianie treœci uchwa³ podjêtych przez
Zebranie Wiejskie.

§ 18
1. So³tys pe³ni sw¹ funkcjê spo³ecznie.
2. So³tysowi przys³uguje zwrot kosztów podró¿y i zwi¹zane z tym diety, na warunkach okreœlonych przez
organy Gminy.
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
§ 19
So³tys zapraszany jest na sesje Rady Gminy i przys³uguje mu prawo przedstawienia stanowiska So³ectwa
w sprawie bêd¹cej przedmiotem obrad Rady Gminy, a
dotycz¹cej So³ectwa.
§ 20
Obs³ugê kancelaryjno – biurow¹ So³ectwa zapewnia
Urz¹d Gminy Liniewo.
Rozdzia³ IV
ZASADY WYBORU I TRYB ODWO£ANIA
SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 21
1. Zebranie Wiejskie wybiera So³tysa i Radê So³eck¹ na
okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady Gminy.
2. So³tys i Rada So³ecka pe³ni¹ swoj¹ funkcjê do czasu dokonania wyboru nowego So³tysa i Rady So³eckiej.
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3. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej s¹ dokonywane w
g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, spoœród nieograniczonej iloœci kandydatów zg³aszanych przez sta³ych mieszkañców So³ectwa – uczestników Zebrania
Wiejskiego.
4. Wybory So³tysa, oraz cz³onków Rady So³eckiej przeprowadzane s¹ oddzielnie.
5. Wybranymi zostaj¹ ci z kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ iloœæ g³osów.
§ 22
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadzane
s¹ w terminie i miejscu okreœlonym przez Wójta w
drodze zarz¹dzenia. Termin ten nie mo¿e przypadaæ
póŸniej ni¿ dwa miesi¹ce po terminie og³oszenia
przez Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹ wyników wyborów do Rady Gminy.
2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ustêpie 1 okreœla porz¹dek obrad Zebrania Wiejskiego, na którym ma
nast¹piæ wybór So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ustêpie 1 Wójt podejmuje najpóŸniej na dwa miesi¹ce przed up³ywem
kadencji Rady Gminy.
§ 23
1. W celu przeprowadzenia wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, Zebranie Wiejskie powo³uje trzyosobow¹ komisjê.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
a) rejestrowanie kandydatur na So³tysa i cz³onków
Rady So³eckiej;
b) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne
kandydatury;
c) czuwanie nad prawid³owym przebiegiem g³osowania;
d) ustalenie i podanie do wiadomoœci Zebrania Wiejskiego wyników g³osowania i wyborów.
1. Komisja wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.
2. Cz³onkiem Komisji nie mog¹ zostaæ osoby, które kandyduj¹ na stanowisko So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
3. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia wyborów zainteresowany mo¿e sk³adaæ do Rady Gminy w terminie siedmiu dni od og³oszenia ich wyników.
Rada Gminy rozstrzyga o proteœcie stosuj¹c odpowiednio przepisy § 35 ustêp 4 niniejszego Statutu.
§ 24
1. Kandydatury na stanowisko So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej mo¿e zg³osiæ ka¿dy z uczestników Zebrania Wiejskiego.
2. Uprawnionymi do kandydowania s¹ wy³¹cznie osoby wpisane do spisu wyborców w Urzêdzie Gminy
Liniewo z tytu³u sta³ego zamieszkania w so³ectwie.
§ 25
1. Mandat So³tysa i cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
przypadku:
1) œmierci,
2) zrzeczenia siê,
3) odwo³ania przed up³ywem kadencji,
4) utraty prawa wybieralnoœci.
1. W przypadku wygaœniêcia mandatu Wójt zarz¹dza
wybory uzupe³niaj¹ce, które odbywaj¹ siê wg zasad
okreœlonych w §21–§24.

§ 26
1. O odwo³anie So³tysa lub cz³onków rady so³eckiej mog¹ wyst¹piæ:
1) mieszkañcy So³ectwa, których wniosek uzyska pisemne poparcie co najmniej 1/10 mieszkañców So³ectwa uprawnionych do udzia³u w Zebraniu Wiejskim;
2) Wójt Gminy;
2. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie.
3. Wniosek o odwo³anie, o którym mowa w ustêpie1
punkt 1 kierowany jest do Wójta Gminy.
Rozdzia³ V
MIENIE SO£ECTWA
§ 27
1. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia gminnego
przekazanego mu przez Gminê, rozporz¹dza dochodami z tego Ÿród³a w zakresie okreœlonym niniejszym
Statutem oraz œrodkami pochodz¹cymi z darowizn
na jego rzecz.
2. Przekazanie mienia gminnego So³ectwu nastêpuje
uchwa³¹ Rady Gminy.
§ 28
1. So³ectwo jest upowa¿nione do decydowania o:
1) wynajmowaniu i wydzier¿awianiu sk³adników mienia gminnego okreœlonych w § 27;
2) przeznaczeniu dochodów ze sk³adników mienia
okreœlonego w § 27;
3) konserwacji i remontach sk³adników mienia przeznaczonych do powszechnego u¿ytku oraz u¿ywanych przez organy So³ectwa.
1. W sprawach okreœlonych w ustêpie 1 So³tys jest umocowany do sk³adania oœwiadczeñ woli wobec osób
trzecich oraz reprezentowania So³ectwa na zewn¹trz.
2. Umowy mog¹ce spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ finansowych Gminy wymagaj¹ dla swej wa¿noœci kontrasygnaty Skarbnika Gminy.
Rozdzia³ VI
GOSPODARKA FINANSOWA SO£ECTWA
§ 29
So³ectwo dysponuje œrodkami finansowymi wydzielonymi w bud¿ecie Gminy na realizacjê zadañ okreœlonych
niniejszym Statutem.
§ 30
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu gminy:
1) dochody realizowane przez so³ectwo s¹ dochodami tego bud¿etu,
2) wydatki dokonywane samodzielnie przez organy
so³ectwa s¹ wydatkami tego bud¿etu.
2. W ramach dochodów i wydatków, o których mowa w
punkt 1, organy so³ectwa obowi¹zane s¹ przestrzegaæ zasad gospodarki finansowej gminy.
3. Ksiêgowoœæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi urz¹d gminy, a kontrolê gospodarki finansowej
sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada w tym zakresie informacjê Wójtowi.
4. Na podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego so³ectwo wydatkuje przydzielane im œrodki na cele w niej
okreœlone.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 38

— 2085 —

5. Œrodki so³ectwa powinny byæ wydatkowane w sposób celowy i racjonalny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów przy mo¿liwie
najmniejszym zaanga¿owaniu œrodków.
6. Przy wydatkowaniu œrodków organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ do przestrzegania zasad wynikaj¹cych
z ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, a w
szczególnoœci przepisów ustawy o gospodarce finansowej, o rachunkowoœci i ustawy o zamówieniach
publicznych.
§ 31
W celu wydzielenia w bud¿ecie Gminy œrodków niezbêdnych na realizacjê zadañ So³ectwa, So³tys w terminie do 30 paŸdziernika ka¿dego roku przedk³ada Wójtowi
preliminarz dochodów i wydatków na rok nastêpny.
Rozdzia³ VII
NADZÓR NAD DZIA£ALNOŒCI¥ SO£ECTWA
§ 32
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoœci z prawem, celowoœci,
rzetelnoœci i gospodarnoœci.
§ 33
Organami nadzoru nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa s¹: Rada Gminy i Wójt.
§ 34
1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji, danych i wyjaœnieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach organów so³ectwa bez prawa g³osowania oraz
biernego prawa wyborczego.
2. Do wykonywania czynnoœci, o których mowa w ustêpie 1 wymienione organy mog¹ delegowaæ swych
przedstawicieli.
§ 35
1. So³tys obowi¹zany jest do przed³o¿enia Wójtowi protoko³u wraz z uchwa³ami Zebrania Wiejskiego w
ci¹gu siedmiu dni od daty zakoñczenia zebrania.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem
jest niewa¿na.
3. O stwierdzenie niewa¿noœci uchwa³y Zebrania Wiejskiego na skutek niezgodnoœci z prawem mo¿e wyst¹piæ w terminie 30 dni od jej powziêcia: So³tys,
osoba uprawniona do uczestnictwa w Zebraniu Wiejskim, Wójt oraz osoba, której interes prawny zosta³
uchwa³¹ tak¹ naruszony.
4. O niewa¿noœci uchwa³y w ca³oœci lub w czêœci orzeka Rada Gminy na swym najbli¿szym posiedzeniu, a
jeœli jest to niemo¿liwe, na posiedzeniu nastêpnym.
§ 36
1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego ra¿¹co naruszaj¹ca
zasadê celowoœci, gospodarnoœci lub rzetelnoœci
mo¿e byæ uchylona przez Radê Gminy, na wniosek
Wójta po zapoznaniu siê przez ni¹ ze stanowiskiem
So³tysa i Wójta. Przepis § 35 ustêp 4 stosuje siê odpowiednio.
2. W wypadku okreœlonym w ustêpie 1 Wójt mo¿e
wstrzymaæ wykonanie uchwa³y do czasu rozstrzygniêcia przez Radê Gminy podjêtego w trybie przewidzianym w ustêpie 1.
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Rozdzia³ VIII
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 37

O po³¹czeniu, podziale i zniesieniu So³ectwa, a tak¿e zmianie jego granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa decyduje Rada Gminy w drodze odrêbnej uchwa³y,
po zasiêgniêciu opinii Zebrania albo Zebrañ Wiejskich
w³aœciwych So³ectw.
§ 38
1. Zmian Statutu So³ectwa dokonuje Rada Gminy. Przepis § 37 stosuje siê odpowiednio.
2. W wypadku wniosku Zebrania Wiejskiego lub Wójta o
zmianê Statutu So³ectwa Przewodnicz¹cy Rady Gminy zobowi¹zany jest zamieœciæ z³o¿ony projekt w porz¹dku obrad najbli¿szej sesji Rady Gminy, a jeœli jest
to niemo¿liwe, w porz¹dku obrad nastêpnej sesji.
§ 39
Statut niniejszy podlega opublikowaniu w sposób przewidziany dla publikowania przepisów gminnych.
Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y nr XXIII/140/2004
z dnia 29 grudnia 2004 r.
STATUT SO£ECTWA LUBIESZYN
Rozdzia³ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
So³ectwo Lubieszyn jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Liniewo.
§2
Niniejszy Statut okreœla organizacjê i zakres dzia³ania So³ectwa Lubieszyn, w tym:
1. jego zadania,
2. zasady i tryb wyboru organów So³ectwa oraz ich odwo³ywania,
3. uprawnienia So³ectwa wzglêdem sk³adników mienia
gminnego przekazanych mu do zarz¹dzania,
4. zasady gospodarki finansowej,
5. zasady sprawowania nadzoru nad dzia³alnoœci¹ jego organów.
§3
Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1. Gminie – nale¿y przez to rozumieæ Gminê Liniewo;
2. So³ectwie – nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okreœlon¹ w § 1 niniejszego Statutu;
3. Wójcie – nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Liniewo;
4. Radzie Gminy – nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Liniewo;
5. So³tysie – nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy So³ectwa;
6. Radzie So³eckiej – nale¿y przez to rozumieæ grupê
osób wspomagaj¹c¹ dzia³ania So³tysa, wybran¹ i
dzia³aj¹c¹ na zasadach okreœlonych niniejszym Statutem;
7. Zebraniu Wiejskim – nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy So³ectwa.
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§4
1. So³ectwo obejmuje obszar 400 ha, którego granice
oznaczone s¹ w za³¹czniku nr 1* do niniejszego statutu.
2. Siedzib¹ w³adz So³ectwa jest wieœ Lubieszyn.

1) prowadzenie kontroli – w przypadkach i na zasadach okreœlonych w odrêbnych uchwa³ach Rady
Gminy.
1. Œrodki finansowe na wykonywanie zadañ, o których
mowa w ustêpie 1 zabezpiecza bud¿et Gminy.

Rozdzia³ II
ZAKRES DZIA£ANIA SO£ECTWA

Rozdzia³ III
ORGANY SO£ECTWA I ICH KOMPETENCJE

§5

§7

1. Podstawowym celem utworzenia i dzia³ania So³ectwa jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jego mieszkañców oraz wspieranie organów Gminy w realizacji
ich zadañ.
2. So³ectwo uczestniczy w realizacji zadañ Gminy poprzez:
1) inicjowanie dzia³añ organów Gminy,
2) opiniowanie, przekazanych mu w tym celu, projektów rozstrzygniêæ organów Gminy dotycz¹cych
istotnych dla So³ectwa spraw,
3) bie¿¹ce gospodarowanie mieniem przekazanym
So³ectwu,
4) podejmowanie innych dzia³añ i rozstrzygniêæ.
1. Dzia³ania, o których mowa w ustêpie 2, So³ectwo mo¿e podejmowaæ jedynie w zakresie przewidzianym
przepisami prawa i niniejszym Statutem.

1. Organami So³ectwa s¹:
1. Zebranie Wiejskie – jako organ uchwa³odawczy;
2. So³tys – jako organ wykonawczy.
2. Dzia³alnoœæ so³tysa wspomaga Rada So³ecka.

§6
1. Do zadañ So³ectwa nale¿y:
1) inicjowanie dzia³añ organów Gminy we wszystkich sprawach wchodz¹cych w zakres ich zadañ
w³asnych, a maj¹cych znaczenie dla So³ectwa;
2) opiniowanie – w zakresie dotycz¹cym So³ectwa –
projektów rozstrzygniêæ organów Gminy w sprawach:
a) studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy;
b) programów gospodarczych Gminy;
c) bud¿etu Gminy;
d) okreœlania zasad zbywania i obci¹¿ania nieruchomoœci Gminy po³o¿onych na terenie So³ectwa;
e) nadawania nazw ulicom i placom na terenie So³ectwa;
f) okreœlenia po³o¿enia punktów sprzeda¿y alkoholu na terenie So³ectwa;
g) innych rozstrzygniêæ, co do których o opiniê
zwróci siê w³aœciwy organ Gminy,
1) konsultowanie spraw podlegaj¹cych uregulowaniu w drodze przepisów gminnych, a dotycz¹cych:
a) zasad gospodarowania mieniem komunalnym
po³o¿onym na terenie So³ectwa,
b) sieci przedszkoli i szkó³ prowadzonych przez
Gminê;
c) okreœlania zasad ruchu drogowego na drogach
gminnych w obrêbie So³ectwa;
d) zmiany granic i zniesienia So³ectwa;
1) podejmowanie rozstrzygniêæ w zakresie:
a) zarz¹dzania i korzystania z mienia gminnego
przekazanego So³ectwu oraz rozporz¹dzania
dochodami z tego mienia;
b) okreœlania przeznaczenia œrodków z bud¿etu
Gminy na realizacjê zadañ So³ectwa;
* Za³¹cznika nr 1 nie publikuje siê

§8
1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach okreœlonych w § 6 ustêp 1, za wyj¹tkiem spraw rozstrzyganych w indywidualnych sprawach w zakresie
administracji publicznej.
2. Do wy³¹cznych kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³ywanie;
2) okreœlanie przeznaczenia sk³adników mienia komunalnego przekazanych So³ectwu oraz dochodów z
tego Ÿród³a, w ramach uprawnieñ przyznanych So³ectwu przez Radê Gminy;
3) okreœlanie przeznaczenia œrodków finansowych, wydzielonych w bud¿ecie Gminy do dyspozycji So³ectwa, w ramach uprawnieñ przyznanych So³ectwu;
4) wyra¿anie stanowiska So³ectwa w sprawach okreœlonych przepisami prawa, gdy o zajêcie stanowiska przez So³ectwo wyst¹pi organ Gminy.
§9
1. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnieni s¹ wszyscy pe³noletni i stali mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
2. W wypadku, gdy Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego poweŸmie w¹tpliwoœæ, czy dana osoba przyby³a
na Zebranie Wiejskie, jest uprawniona do brania w
nim udzia³u, mo¿e za¿¹daæ okazania dokumentu wykazuj¹cego to prawo, stosownie do § 24 ust. 2.
§ 10
Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje nastêpuj¹ce prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej;
2) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem obrad;
3) zadawania pytañ So³tysowi, cz³onkom Rady So³eckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom
Gminy;
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoœci,
wymienionych w pkt 1–3;
5) udzia³u w g³osowaniu;
6) zg³aszania kandydatur i kandydowania na So³tysa
lub cz³onka Rady So³eckiej.
§ 11
1. O ile Statut niniejszy nie stanowi inaczej, Zebranie
Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa.
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2. So³tys zwo³uje Zebranie Wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na ¿¹danie organów Gminy;
3) na wniosek przynajmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w Zebraniu Wiejskim.
§ 12
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys
chyba, ¿e Zebranie Wiejskie wybierze innego przewodnicz¹cego.
2. Zebraniu Wiejskiemu, którego porz¹dek obrad przewiduje wybór So³tysa lub Rady So³eckiej, b¹dŸ cz³onków albo cz³onka Rady So³eckiej, przewodniczy
osoba wybrana przez Zebranie Wiejskie spoœród jego uczestników, przy czym nie mo¿e ni¹ byæ ¿adna
z osób kandyduj¹ca w tych wyborach.
3. Zasady okreœlone w ust. 2 znajduj¹ odpowiednie zastosowanie przy odwo³aniu z pe³nionych funkcji.
§ 13
1. Przewodnicz¹cy obrad Zebrania Wiejskiego:
1) przygotowuje projekt porz¹dku obrad;
2) prowadzi obrady;
3) zapewnia obs³ugê techniczno – biurow¹ Zebrania
i czuwa nad rzetelnoœci¹ sporz¹dzanego z niego
protoko³u;
4) decyduje o kolejnoœci zabierania g³osu przez poszczególnych mówców;
5) udziela i odbiera g³os poszczególnym mówcom;
6) zamyka dyskusjê nad poszczególnymi punktami
obrad;
7) czuwa nad zachowaniem porz¹dku i spokoju podczas obrad i g³osowania;
8) przeprowadza g³osowanie, a w razie potrzeby powo³uje w tym celu komisjê skrutacyjn¹;
§ 14
1. Zebranie Wiejskie odbywa siê i mo¿e podejmowaæ
uchwa³y o ile weŸmie w nim udzia³ przynajmniej 15 %
uprawnionych osób.
2. W wypadku, gdy w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy liczba osób tworz¹cych
okreœlone w ustêpie 1 quorum, Przewodnicz¹cy niezw³ocznie wyznacza drugi termin po 30 minutach.
3. W drugim terminie Zebranie Wiejskie obraduje i podejmuje uchwa³y bez wzglêdu na iloœæ uczestnicz¹cych w nim uprawnionych.
§ 15
1. O ile ustawy lub niniejszy Statut nie stanowi¹ inaczej, uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem, do trybu obrad Zebrania Wiejskiego stosuje siê
odpowiednio “Regulamin Rady Gminy Liniewo”.
§ 16
1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania okreœlone przepisami prawa i uchwa³ami organów Gminy.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego;
2) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego;
3) wykonywanie uchwa³ organów Gminy;
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4) wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z przepisów
szczególnych;
5) wspó³dzia³ania z radnymi w celu u³atwiania im kontaktu z wyborcami.
1. Rada Gminy mo¿e upowa¿niæ So³tysa do za³atwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
§ 17
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 – 7 osób.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie dzia³añ So³tysa, a w szczególnoœci:
1) przygotowanie Zebrañ Wiejskich;
2) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych oraz
koordynacja takich dzia³añ;
3) wyra¿anie opinii w sprawach przekazanych Radzie So³eckiej przez Zebranie Wiejskie lub So³tysa do zaopiniowania;
4) upowszechnianie treœci uchwa³ podjêtych przez
Zebranie Wiejskie.
§ 18
1. So³tys pe³ni sw¹ funkcjê spo³ecznie.
2. So³tysowi przys³uguje zwrot kosztów podró¿y i zwi¹zane z tym diety, na warunkach okreœlonych przez
organy Gminy.
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
§ 19
So³tys zapraszany jest na sesje Rady Gminy i przys³uguje mu prawo przedstawienia stanowiska So³ectwa
w sprawie bêd¹cej przedmiotem obrad Rady Gminy, a
dotycz¹cej So³ectwa.
§ 20
Obs³ugê kancelaryjno – biurow¹ So³ectwa zapewnia
Urz¹d Gminy Liniewo.
Rozdzia³ IV
ZASADY WYBORU I TRYB ODWO£ANIA
SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 21
1. Zebranie Wiejskie wybiera So³tysa i Radê So³eck¹ na
okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady Gminy.
2. So³tys i Rada So³ecka pe³ni¹ swoj¹ funkcjê do czasu dokonania wyboru nowego So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej s¹ dokonywane w
g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, spoœród nieograniczonej iloœci kandydatów zg³aszanych przez sta³ych mieszkañców So³ectwa – uczestników Zebrania
Wiejskiego.
4. Wybory So³tysa, oraz cz³onków Rady So³eckiej przeprowadzane s¹ oddzielnie.
5. Wybranymi zostaj¹ ci z kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ iloœæ g³osów.
§ 22
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadzane
s¹ w terminie i miejscu okreœlonym przez Wójta w
drodze zarz¹dzenia. Termin ten nie mo¿e przypadaæ
póŸniej ni¿ dwa miesi¹ce po terminie og³oszenia
przez Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹ wyników wyborów do Rady Gminy.
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2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ustêpie 1 okreœla porz¹dek obrad Zebrania Wiejskiego, na którym ma
nast¹piæ wybór So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ustêpie 1 Wójt podejmuje najpóŸniej na dwa miesi¹ce przed up³ywem
kadencji Rady Gminy.

dami z tego Ÿród³a w zakresie okreœlonym niniejszym
Statutem oraz œrodkami pochodz¹cymi z darowizn
na jego rzecz.
2. Przekazanie mienia gminnego So³ectwu nastêpuje
uchwa³¹ Rady Gminy.

§ 23

1. So³ectwo jest upowa¿nione do decydowania o:
1) wynajmowaniu i wydzier¿awianiu sk³adników mienia gminnego okreœlonych w § 27;
2) przeznaczeniu dochodów ze sk³adników mienia
okreœlonego w § 27;
3) konserwacji i remontach sk³adników mienia przeznaczonych do powszechnego u¿ytku oraz u¿ywanych przez organy So³ectwa.
1. W sprawach okreœlonych w ustêpie 1 So³tys jest umocowany do sk³adania oœwiadczeñ woli wobec osób
trzecich oraz reprezentowania So³ectwa na zewn¹trz.
2. Umowy mog¹ce spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ finansowych Gminy wymagaj¹ dla swej wa¿noœci kontrasygnaty Skarbnika Gminy.

1. W celu przeprowadzenia wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, Zebranie Wiejskie powo³uje trzyosobow¹ komisjê.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
a) rejestrowanie kandydatur na So³tysa i cz³onków
Rady So³eckiej;
b) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne kandydatury;
c) czuwanie nad prawid³owym przebiegiem g³osowania;
d) ustalenie i podanie do wiadomoœci Zebrania
Wiejskiego wyników g³osowania i wyborów.
1. Komisja wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.
2. Cz³onkiem Komisji nie mog¹ zostaæ osoby, które kandyduj¹ na stanowisko So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
3. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia wyborów zainteresowany mo¿e sk³adaæ do Rady Gminy w terminie siedmiu dni od og³oszenia ich wyników.
Rada Gminy rozstrzyga o proteœcie stosuj¹c odpowiednio przepisy § 35 ustêp 4 niniejszego Statutu.
§ 24
1. Kandydatury na stanowisko So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej mo¿e zg³osiæ ka¿dy z uczestników Zebrania Wiejskiego.
2. Uprawnionymi do kandydowania s¹ wy³¹cznie osoby wpisane do spisu wyborców w Urzêdzie Gminy
Liniewo z tytu³u sta³ego zamieszkania w so³ectwie.
§ 25
1. Mandat So³tysa i cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
przypadku:
1) œmierci,
2) zrzeczenia siê,
3) odwo³ania przed up³ywem kadencji,
4) utraty prawa wybieralnoœci.
1. W przypadku wygaœniêcia mandatu Wójt zarz¹dza
wybory uzupe³niaj¹ce, które odbywaj¹ siê wg zasad
okreœlonych w §21–§24.
§ 26
1. O odwo³anie So³tysa lub cz³onków rady so³eckiej mog¹ wyst¹piæ:
1) mieszkañcy So³ectwa, których wniosek uzyska pisemne poparcie co najmniej 1/10 mieszkañców
So³ectwa uprawnionych do udzia³u w Zebraniu
Wiejskim;
2) Wójt Gminy;
2. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie.
3. Wniosek o odwo³anie, o którym mowa w ustêpie1
punkt 1 kierowany jest do Wójta Gminy.
Rozdzia³ V
MIENIE SO£ECTWA
§ 27
1. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia gminnego
przekazanego mu przez Gminê, rozporz¹dza docho-

§ 28

Rozdzia³ VI
GOSPODARKA FINANSOWA SO£ECTWA
§ 29
So³ectwo dysponuje œrodkami finansowymi wydzielonymi w bud¿ecie Gminy na realizacjê zadañ okreœlonych
niniejszym Statutem.
§ 30
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu gminy:
1) dochody realizowane przez so³ectwo s¹ dochodami tego bud¿etu,
2) wydatki dokonywane samodzielnie przez organy
so³ectwa s¹ wydatkami tego bud¿etu.
2. W ramach dochodów i wydatków, o których mowa w
punkt 1, organy so³ectwa obowi¹zane s¹ przestrzegaæ zasad gospodarki finansowej gminy.
3. Ksiêgowoœæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi urz¹d gminy, a kontrolê gospodarki finansowej
sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada w tym zakresie informacjê Wójtowi.
4. Na podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego so³ectwo wydatkuje przydzielane im œrodki na cele w niej
okreœlone.
5. Œrodki so³ectwa powinny byæ wydatkowane w sposób celowy i racjonalny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów przy mo¿liwie
najmniejszym zaanga¿owaniu œrodków.
6. Przy wydatkowaniu œrodków organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ do przestrzegania zasad wynikaj¹cych
z ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, a w
szczególnoœci przepisów ustawy o gospodarce finansowej, o rachunkowoœci i ustawy o zamówieniach
publicznych.
§ 31
W celu wydzielenia w bud¿ecie Gminy œrodków niezbêdnych na realizacjê zadañ So³ectwa, So³tys w terminie do 30 paŸdziernika ka¿dego roku przedk³ada Wójtowi
preliminarz dochodów i wydatków na rok nastêpny.
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Rozdzia³ VII
NADZÓR NAD DZIA£ALNOŒCI¥ SO£ECTWA
§ 32
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoœci z prawem, celowoœci,
rzetelnoœci i gospodarnoœci.
§ 33
Organami nadzoru nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa s¹: Rada Gminy i Wójt.
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Gminy zobowi¹zany jest zamieœciæ z³o¿ony projekt w porz¹dku obrad najbli¿szej sesji Rady Gminy, a jeœli jest
to niemo¿liwe, w porz¹dku obrad nastêpnej sesji.
§ 39
Statut niniejszy podlega opublikowaniu w sposób przewidziany dla publikowania przepisów gminnych.
Za³¹cznik nr 4
do Uchwa³y nr XXIII/140/2004
z dnia 29 grudnia 2004 r.

§ 34
1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji, danych i wyjaœnieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach organów so³ectwa bez prawa g³osowania oraz
biernego prawa wyborczego.
2. Do wykonywania czynnoœci, o których mowa w ustêpie 1 wymienione organy mog¹ delegowaæ swych
przedstawicieli.
§ 35
1. So³tys obowi¹zany jest do przed³o¿enia Wójtowi protoko³u wraz z uchwa³ami Zebrania Wiejskiego w ci¹gu siedmiu dni od daty zakoñczenia zebrania.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem
jest niewa¿na.
3. O stwierdzenie niewa¿noœci uchwa³y Zebrania Wiejskiego na skutek niezgodnoœci z prawem mo¿e wyst¹piæ w terminie 30 dni od jej powziêcia: So³tys,
osoba uprawniona do uczestnictwa w Zebraniu Wiejskim, Wójt oraz osoba, której interes prawny zosta³
uchwa³¹ tak¹ naruszony.
4. O niewa¿noœci uchwa³y w ca³oœci lub w czêœci orzeka Rada Gminy na swym najbli¿szym posiedzeniu, a
jeœli jest to niemo¿liwe, na posiedzeniu nastêpnym.
§ 36
1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego ra¿¹co naruszaj¹ca
zasadê celowoœci, gospodarnoœci lub rzetelnoœci
mo¿e byæ uchylona przez Radê Gminy, na wniosek
Wójta po zapoznaniu siê przez ni¹ ze stanowiskiem
So³tysa i Wójta. Przepis § 35 ustêp 4 stosuje siê odpowiednio.
2. W wypadku okreœlonym w ustêpie 1 Wójt mo¿e
wstrzymaæ wykonanie uchwa³y do czasu rozstrzygniêcia przez Radê Gminy podjêtego w trybie przewidzianym w ustêpie 1.
Rozdzia³ VIII
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 37
O po³¹czeniu, podziale i zniesieniu So³ectwa, a tak¿e zmianie jego granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa decyduje Rada Gminy w drodze odrêbnej uchwa³y,
po zasiêgniêciu opinii Zebrania albo Zebrañ Wiejskich
w³aœciwych So³ectw.
§ 38
1. Zmian Statutu So³ectwa dokonuje Rada Gminy. Przepis § 37 stosuje siê odpowiednio.
2. W wypadku wniosku Zebrania Wiejskiego lub Wójta
o zmianê Statutu So³ectwa Przewodnicz¹cy Rady

STATUT SO£ECTWA LUBIESZYNEK
Rozdzia³ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
So³ectwo Lubieszynek jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Liniewo.
§2
Niniejszy Statut okreœla organizacjê i zakres dzia³ania So³ectwa Lubieszynek, w tym:
1. jego zadania,
2. zasady i tryb wyboru organów So³ectwa oraz ich odwo³ywania,
3. uprawnienia So³ectwa wzglêdem sk³adników mienia
gminnego przekazanych mu do zarz¹dzania,
4. zasady gospodarki finansowej,
5. zasady sprawowania nadzoru nad dzia³alnoœci¹ jego organów.
§3
Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1. Gminie – nale¿y przez to rozumieæ Gminê Liniewo;
2. So³ectwie – nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okreœlon¹ w § 1 niniejszego Statutu;
3. Wójcie – nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Liniewo;
4. Radzie Gminy – nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Liniewo;
5. So³tysie – nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy So³ectwa;
6. Radzie So³eckiej – nale¿y przez to rozumieæ grupê
osób wspomagaj¹c¹ dzia³ania So³tysa, wybran¹ i
dzia³aj¹c¹ na zasadach okreœlonych niniejszym Statutem;
7. Zebraniu Wiejskim – nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy So³ectwa.
§4
1. So³ectwo obejmuje obszar 285 ha, którego granice
oznaczone s¹ w za³¹czniku nr 1* do niniejszego statutu.
2. Siedzib¹ w³adz So³ectwa jest wieœ Lubieszynek.
Rozdzia³ II
ZAKRES DZIA£ANIA SO£ECTWA
§5
1. Podstawowym celem utworzenia i dzia³ania So³ectwa jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jego mieszkañców oraz wspieranie organów Gminy w realizacji
ich zadañ.
* Za³¹cznika nr 1 nie publikuje siê
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2. So³ectwo uczestniczy w realizacji zadañ Gminy poprzez:
1) inicjowanie dzia³añ organów Gminy,
2) opiniowanie, przekazanych mu w tym celu, projektów rozstrzygniêæ organów Gminy dotycz¹cych
istotnych dla So³ectwa spraw,
3) bie¿¹ce gospodarowanie mieniem przekazanym
So³ectwu,
4) podejmowanie innych dzia³añ i rozstrzygniêæ.
1. Dzia³ania, o których mowa w ustêpie 2, So³ectwo mo¿e podejmowaæ jedynie w zakresie przewidzianym
przepisami prawa i niniejszym Statutem.
§6
1. Do zadañ So³ectwa nale¿y:
1) inicjowanie dzia³añ organów Gminy we wszystkich sprawach wchodz¹cych w zakres ich zadañ
w³asnych, a maj¹cych znaczenie dla So³ectwa;
2) opiniowanie – w zakresie dotycz¹cym So³ectwa –
projektów rozstrzygniêæ organów Gminy w sprawach:
a) studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy;
b) programów gospodarczych Gminy;
c) bud¿etu Gminy;
d) okreœlania zasad zbywania i obci¹¿ania nieruchomoœci Gminy po³o¿onych na terenie So³ectwa;
e) nadawania nazw ulicom i placom na terenie So³ectwa;
f) okreœlenia po³o¿enia punktów sprzeda¿y alkoholu na terenie So³ectwa;
g) innych rozstrzygniêæ, co do których o opiniê
zwróci siê w³aœciwy organ Gminy,
1) konsultowanie spraw podlegaj¹cych uregulowaniu w drodze przepisów gminnych, a dotycz¹cych:
a) zasad gospodarowania mieniem komunalnym
po³o¿onym na terenie So³ectwa,
b) sieci przedszkoli i szkó³ prowadzonych przez
Gminê;
c) okreœlania zasad ruchu drogowego na drogach
gminnych w obrêbie So³ectwa;
d) zmiany granic i zniesienia So³ectwa;
1) podejmowanie rozstrzygniêæ w zakresie:
a) zarz¹dzania i korzystania z mienia gminnego
przekazanego So³ectwu oraz rozporz¹dzania
dochodami z tego mienia;
b) okreœlania przeznaczenia œrodków z bud¿etu
Gminy na realizacjê zadañ So³ectwa;
1) prowadzenie kontroli – w przypadkach i na zasadach okreœlonych w odrêbnych uchwa³ach Rady
Gminy.
1. Œrodki finansowe na wykonywanie zadañ, o których
mowa w ustêpie 1 zabezpiecza bud¿et Gminy.

§8
1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach okreœlonych w § 6 ustêp 1, za wyj¹tkiem spraw rozstrzyganych w indywidualnych sprawach w zakresie
administracji publicznej.
2. Do wy³¹cznych kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³ywanie;
2) okreœlanie przeznaczenia sk³adników mienia komunalnego przekazanych So³ectwu oraz dochodów z
tego Ÿród³a, w ramach uprawnieñ przyznanych So³ectwu przez Radê Gminy;
3) okreœlanie przeznaczenia œrodków finansowych, wydzielonych w bud¿ecie Gminy do dyspozycji So³ectwa, w ramach uprawnieñ przyznanych So³ectwu;
4) wyra¿anie stanowiska So³ectwa w sprawach okreœlonych przepisami prawa, gdy o zajêcie stanowiska przez So³ectwo wyst¹pi organ Gminy.
§9
1. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnieni s¹ wszyscy pe³noletni i stali mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
2. W wypadku, gdy Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego poweŸmie w¹tpliwoœæ, czy dana osoba przyby³a
na Zebranie Wiejskie, jest uprawniona do brania w
nim udzia³u, mo¿e za¿¹daæ okazania dokumentu wykazuj¹cego to prawo, stosownie do § 24 ust. 2.
§ 10
Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje nastêpuj¹ce prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej;
2) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem obrad;
3) zadawania pytañ So³tysowi, cz³onkom Rady So³eckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom Gminy;
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoœci, wymienionych w pkt 1–3;
5) udzia³u w g³osowaniu;
6) zg³aszania kandydatur i kandydowania na So³tysa
lub cz³onka Rady So³eckiej.
§ 11
1. O ile Statut niniejszy nie stanowi inaczej, Zebranie
Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa.
2. So³tys zwo³uje Zebranie Wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na ¿¹danie organów Gminy;
3) na wniosek przynajmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w Zebraniu Wiejskim.
§ 12

Rozdzia³ III
ORGANY SO£ECTWA I ICH KOMPETENCJE
§7
1. Organami So³ectwa s¹:
1. Zebranie Wiejskie – jako organ uchwa³odawczy;
2. So³tys – jako organ wykonawczy.
2. Dzia³alnoœæ so³tysa wspomaga Rada So³ecka.

1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys
chyba, ¿e Zebranie Wiejskie wybierze innego przewodnicz¹cego.
2. Zebraniu Wiejskiemu, którego porz¹dek obrad przewiduje wybór So³tysa lub Rady So³eckiej, b¹dŸ cz³onków albo cz³onka Rady So³eckiej, przewodniczy
osoba wybrana przez Zebranie Wiejskie spoœród je-
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go uczestników, przy czym nie mo¿e ni¹ byæ ¿adna
z osób kandyduj¹ca w tych wyborach.
3. Zasady okreœlone w ust. 2 znajduj¹ odpowiednie zastosowanie przy odwo³aniu z pe³nionych funkcji.
§ 13
1. Przewodnicz¹cy obrad Zebrania Wiejskiego:
1) przygotowuje projekt porz¹dku obrad;
2) prowadzi obrady;
3) zapewnia obs³ugê techniczno – biurow¹ Zebrania
i czuwa nad rzetelnoœci¹ sporz¹dzanego z niego
protoko³u;
4) decyduje o kolejnoœci zabierania g³osu przez poszczególnych mówców;
5) udziela i odbiera g³os poszczególnym mówcom;
6) zamyka dyskusjê nad poszczególnymi punktami
obrad;
7) czuwa nad zachowaniem porz¹dku i spokoju podczas obrad i g³osowania;
8) przeprowadza g³osowanie, a w razie potrzeby powo³uje w tym celu komisjê skrutacyjn¹;
§ 14
1. Zebranie Wiejskie odbywa siê i mo¿e podejmowaæ
uchwa³y o ile weŸmie w nim udzia³ przynajmniej 15 %
uprawnionych osób.
2. W wypadku, gdy w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy liczba osób tworz¹cych
okreœlone w ustêpie 1 quorum, Przewodnicz¹cy niezw³ocznie wyznacza drugi termin po 30 minutach.
3. W drugim terminie Zebranie Wiejskie obraduje i podejmuje uchwa³y bez wzglêdu na iloœæ uczestnicz¹cych w nim uprawnionych.
§ 15
1. O ile ustawy lub niniejszy Statut nie stanowi¹ inaczej, uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem, do trybu obrad Zebrania Wiejskiego stosuje siê
odpowiednio “Regulamin Rady Gminy Liniewo”.
§ 16
1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania okreœlone przepisami prawa i uchwa³ami organów Gminy.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego;
2) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego;
3) wykonywanie uchwa³ organów Gminy;
4) wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z przepisów
szczególnych;
5) wspó³dzia³ania z radnymi w celu u³atwiania im kontaktu z wyborcami.
1. Rada Gminy mo¿e upowa¿niæ So³tysa do za³atwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
§ 17
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 – 7 osób.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie dzia³añ So³tysa, a w szczególnoœci:
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1) przygotowanie Zebrañ Wiejskich;
2) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych oraz
koordynacja takich dzia³añ;
3) wyra¿anie opinii w sprawach przekazanych Radzie So³eckiej przez Zebranie Wiejskie lub So³tysa do zaopiniowania;
4) upowszechnianie treœci uchwa³ podjêtych przez
Zebranie Wiejskie.
§ 18
1. So³tys pe³ni sw¹ funkcjê spo³ecznie.
2. So³tysowi przys³uguje zwrot kosztów podró¿y i zwi¹zane z tym diety, na warunkach okreœlonych przez
organy Gminy.
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
§ 19
So³tys zapraszany jest na sesje Rady Gminy i przys³uguje mu prawo przedstawienia stanowiska So³ectwa
w sprawie bêd¹cej przedmiotem obrad Rady Gminy, a
dotycz¹cej So³ectwa.
§ 20
Obs³ugê kancelaryjno – biurow¹ So³ectwa zapewnia
Urz¹d Gminy Liniewo.
Rozdzia³ IV
ZASADY WYBORU I TRYB ODWO£ANIA
SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 21
1. Zebranie Wiejskie wybiera So³tysa i Radê So³eck¹ na
okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady Gminy.
2. So³tys i Rada So³ecka pe³ni¹ swoj¹ funkcjê do czasu dokonania wyboru nowego So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej s¹ dokonywane w
g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, spoœród nieograniczonej iloœci kandydatów zg³aszanych przez sta³ych mieszkañców So³ectwa – uczestników Zebrania
Wiejskiego.
4. Wybory So³tysa, oraz cz³onków Rady So³eckiej przeprowadzane s¹ oddzielnie.
5. Wybranymi zostaj¹ ci z kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ iloœæ g³osów.
§ 22
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadzane
s¹ w terminie i miejscu okreœlonym przez Wójta w
drodze zarz¹dzenia. Termin ten nie mo¿e przypadaæ
póŸniej ni¿ dwa miesi¹ce po terminie og³oszenia
przez Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹ wyników wyborów do Rady Gminy.
2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ustêpie 1 okreœla porz¹dek obrad Zebrania Wiejskiego, na którym ma
nast¹piæ wybór So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ustêpie 1 Wójt podejmuje najpóŸniej na dwa miesi¹ce przed up³ywem
kadencji Rady Gminy.
§ 23
1. W celu przeprowadzenia wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, Zebranie Wiejskie powo³uje trzyosobow¹ komisjê.
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2. Do zadañ komisji nale¿y:
a) rejestrowanie kandydatur na So³tysa i cz³onków
Rady So³eckiej;
b) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne kandydatury;
c) czuwanie nad prawid³owym przebiegiem g³osowania;
d) ustalenie i podanie do wiadomoœci Zebrania
Wiejskiego wyników g³osowania i wyborów.
1. Komisja wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.
2. Cz³onkiem Komisji nie mog¹ zostaæ osoby, które kandyduj¹ na stanowisko So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
3. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia
wyborów zainteresowany mo¿e sk³adaæ do Rady
Gminy w terminie siedmiu dni od og³oszenia ich wyników. Rada Gminy rozstrzyga o proteœcie stosuj¹c
odpowiednio przepisy § 35 ustêp 4 niniejszego Statutu.
§ 24
1. Kandydatury na stanowisko So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej mo¿e zg³osiæ ka¿dy z uczestników Zebrania Wiejskiego.
2. Uprawnionymi do kandydowania s¹ wy³¹cznie osoby wpisane do spisu wyborców w Urzêdzie Gminy
Liniewo z tytu³u sta³ego zamieszkania w so³ectwie.
§ 25

2. Przekazanie mienia gminnego So³ectwu nastêpuje
uchwa³¹ Rady Gminy.
§ 28
1. So³ectwo jest upowa¿nione do decydowania o:
1) wynajmowaniu i wydzier¿awianiu sk³adników mienia gminnego okreœlonych w § 27;
2) przeznaczeniu dochodów ze sk³adników mienia
okreœlonego w § 27;
3) konserwacji i remontach sk³adników mienia przeznaczonych do powszechnego u¿ytku oraz u¿ywanych przez organy So³ectwa.
1. W sprawach okreœlonych w ustêpie 1 So³tys jest umocowany do sk³adania oœwiadczeñ woli wobec osób
trzecich oraz reprezentowania So³ectwa na zewn¹trz.
2. Umowy mog¹ce spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ finansowych Gminy wymagaj¹ dla swej wa¿noœci kontrasygnaty Skarbnika Gminy.
Rozdzia³ VI
GOSPODARKA FINANSOWA SO£ECTWA
§ 29
So³ectwo dysponuje œrodkami finansowymi wydzielonymi w bud¿ecie Gminy na realizacjê zadañ okreœlonych
niniejszym Statutem.
§ 30

Rozdzia³ V
MIENIE SO£ECTWA

1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu gminy:
1) dochody realizowane przez so³ectwo s¹ dochodami tego bud¿etu,
2) wydatki dokonywane samodzielnie przez organy
so³ectwa s¹ wydatkami tego bud¿etu.
2. W ramach dochodów i wydatków, o których mowa w
punkt 1, organy so³ectwa obowi¹zane s¹ przestrzegaæ zasad gospodarki finansowej gminy.
3. Ksiêgowoœæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi urz¹d gminy, a kontrolê gospodarki finansowej
sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada w tym zakresie informacjê Wójtowi.
4. Na podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego so³ectwo wydatkuje przydzielane im œrodki na cele w niej
okreœlone.
5. Œrodki so³ectwa powinny byæ wydatkowane w sposób celowy i racjonalny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów przy mo¿liwie
najmniejszym zaanga¿owaniu œrodków.
6. Przy wydatkowaniu œrodków organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ do przestrzegania zasad wynikaj¹cych
z ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, a w
szczególnoœci przepisów ustawy o gospodarce finansowej, o rachunkowoœci i ustawy o zamówieniach
publicznych.

§ 27

§ 31

1. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia gminnego
przekazanego mu przez Gminê, rozporz¹dza dochodami z tego Ÿród³a w zakresie okreœlonym niniejszym
Statutem oraz œrodkami pochodz¹cymi z darowizn
na jego rzecz.

W celu wydzielenia w bud¿ecie Gminy œrodków niezbêdnych na realizacjê zadañ So³ectwa, So³tys w terminie do 30 paŸdziernika ka¿dego roku przedk³ada Wójtowi
preliminarz dochodów i wydatków na rok nastêpny.

1. Mandat So³tysa i cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
przypadku:
1) œmierci,
2) zrzeczenia siê,
3) odwo³ania przed up³ywem kadencji,
4) utraty prawa wybieralnoœci.
1. W przypadku wygaœniêcia mandatu Wójt zarz¹dza
wybory uzupe³niaj¹ce, które odbywaj¹ siê wg zasad
okreœlonych w §21–§24.
§ 26
1. O odwo³anie So³tysa lub cz³onków rady so³eckiej mog¹ wyst¹piæ:
1) mieszkañcy So³ectwa, których wniosek uzyska pisemne poparcie co najmniej 1/10 mieszkañców
So³ectwa uprawnionych do udzia³u w Zebraniu
Wiejskim;
2) Wójt Gminy;
2. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie.
3. Wniosek o odwo³anie, o którym mowa w ustêpie1
punkt 1 kierowany jest do Wójta Gminy.
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Rozdzia³ VII
NADZÓR NAD DZIA£ALNOŒCI¥ SO£ECTWA
§ 32
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoœci z prawem, celowoœci,
rzetelnoœci i gospodarnoœci.
§ 33
Organami nadzoru nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa s¹: Rada Gminy i Wójt.
§ 34
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2. W wypadku wniosku Zebrania Wiejskiego lub Wójta o
zmianê Statutu So³ectwa Przewodnicz¹cy Rady Gminy zobowi¹zany jest zamieœciæ z³o¿ony projekt w porz¹dku obrad najbli¿szej sesji Rady Gminy, a jeœli jest
to niemo¿liwe, w porz¹dku obrad nastêpnej sesji.
§ 39
Statut niniejszy podlega opublikowaniu w sposób przewidziany dla publikowania przepisów gminnych.
Za³¹cznik nr 5
do Uchwa³y nr XXIII/140/2004
z dnia 29 grudnia 2004 r.

1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji, danych i wyjaœnieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach organów so³ectwa bez prawa g³osowania oraz
biernego prawa wyborczego.
2. Do wykonywania czynnoœci, o których mowa w ustêpie 1 wymienione organy mog¹ delegowaæ swych
przedstawicieli.

So³ectwo Wysin jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Liniewo.

§ 35

§2

1. So³tys obowi¹zany jest do przed³o¿enia Wójtowi protoko³u wraz z uchwa³ami Zebrania Wiejskiego w ci¹gu siedmiu dni od daty zakoñczenia zebrania.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem
jest niewa¿na.
3. O stwierdzenie niewa¿noœci uchwa³y Zebrania Wiejskiego na skutek niezgodnoœci z prawem mo¿e wyst¹piæ w terminie 30 dni od jej powziêcia: So³tys,
osoba uprawniona do uczestnictwa w Zebraniu Wiejskim, Wójt oraz osoba, której interes prawny zosta³
uchwa³¹ tak¹ naruszony.
4. O niewa¿noœci uchwa³y w ca³oœci lub w czêœci orzeka Rada Gminy na swym najbli¿szym posiedzeniu, a
jeœli jest to niemo¿liwe, na posiedzeniu nastêpnym.

Niniejszy Statut okreœla organizacjê i zakres dzia³ania So³ectwa Wysin, w tym:
1. jego zadania,
2. zasady i tryb wyboru organów So³ectwa oraz ich odwo³ywania,
3. uprawnienia So³ectwa wzglêdem sk³adników mienia
gminnego przekazanych mu do zarz¹dzania,
4. zasady gospodarki finansowej,
5. zasady sprawowania nadzoru nad dzia³alnoœci¹ jego organów.

§ 36
1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego ra¿¹co naruszaj¹ca
zasadê celowoœci, gospodarnoœci lub rzetelnoœci
mo¿e byæ uchylona przez Radê Gminy, na wniosek
Wójta po zapoznaniu siê przez ni¹ ze stanowiskiem
So³tysa i Wójta. Przepis § 35 ustêp 4 stosuje siê odpowiednio.
2. W wypadku okreœlonym w ustêpie 1 Wójt mo¿e
wstrzymaæ wykonanie uchwa³y do czasu rozstrzygniêcia przez Radê Gminy podjêtego w trybie przewidzianym w ustêpie 1.
Rozdzia³ VIII
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 37
O po³¹czeniu, podziale i zniesieniu So³ectwa, a tak¿e zmianie jego granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa decyduje Rada Gminy w drodze odrêbnej uchwa³y,
po zasiêgniêciu opinii Zebrania albo Zebrañ Wiejskich
w³aœciwych So³ectw.

STATUT SO£ECTWA WYSIN
Rozdzia³ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

§3
Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1. Gminie – nale¿y przez to rozumieæ Gminê Liniewo;
2. So³ectwie – nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okreœlon¹ w § 1 niniejszego Statutu;
3. Wójcie – nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Liniewo;
4. Radzie Gminy – nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Liniewo;
5. So³tysie – nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy So³ectwa;
6. Radzie So³eckiej – nale¿y przez to rozumieæ grupê
osób wspomagaj¹c¹ dzia³ania So³tysa, wybran¹ i
dzia³aj¹c¹ na zasadach okreœlonych niniejszym Statutem;
7. Zebraniu Wiejskim – nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy So³ectwa.
§4
1. So³ectwo obejmuje obszar 947 ha, którego granice oznaczone s¹ w za³¹czniku nr 1* do niniejszego statutu.
2. Siedzib¹ w³adz So³ectwa jest wieœ Wysin.
Rozdzia³ II
ZAKRES DZIA£ANIA SO£ECTWA

§ 38

§5

1. Zmian Statutu So³ectwa dokonuje Rada Gminy. Przepis § 37 stosuje siê odpowiednio.

1. Podstawowym celem utworzenia i dzia³ania So³ec* Za³¹cznika nr 1 nie publikuje siê
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twa jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jego mieszkañców oraz wspieranie organów Gminy w realizacji
ich zadañ.
2. So³ectwo uczestniczy w realizacji zadañ Gminy poprzez:
1) inicjowanie dzia³añ organów Gminy,
2) opiniowanie, przekazanych mu w tym celu, projektów rozstrzygniêæ organów Gminy dotycz¹cych
istotnych dla So³ectwa spraw,
3) bie¿¹ce gospodarowanie mieniem przekazanym
So³ectwu,
4) podejmowanie innych dzia³añ i rozstrzygniêæ.
1. Dzia³ania, o których mowa w ustêpie 2, So³ectwo mo¿e podejmowaæ jedynie w zakresie przewidzianym
przepisami prawa i niniejszym Statutem.
§6
1. Do zadañ So³ectwa nale¿y:
1) inicjowanie dzia³añ organów Gminy we wszystkich sprawach wchodz¹cych w zakres ich zadañ
w³asnych, a maj¹cych znaczenie dla So³ectwa;
2) opiniowanie – w zakresie dotycz¹cym So³ectwa –
projektów rozstrzygniêæ organów Gminy w sprawach:
a) studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy;
b) programów gospodarczych Gminy;
c) bud¿etu Gminy;
d) okreœlania zasad zbywania i obci¹¿ania nieruchomoœci Gminy po³o¿onych na terenie So³ectwa;
e) nadawania nazw ulicom i placom na terenie So³ectwa;
f) okreœlenia po³o¿enia punktów sprzeda¿y alkoholu na terenie So³ectwa;
g) innych rozstrzygniêæ, co do których o opiniê
zwróci siê w³aœciwy organ Gminy,
1) konsultowanie spraw podlegaj¹cych uregulowaniu w drodze przepisów gminnych, a dotycz¹cych:
a) zasad gospodarowania mieniem komunalnym
po³o¿onym na terenie So³ectwa,
b) sieci przedszkoli i szkó³ prowadzonych przez
Gminê;
c) okreœlania zasad ruchu drogowego na drogach
gminnych w obrêbie So³ectwa;
d) zmiany granic i zniesienia So³ectwa;
1) podejmowanie rozstrzygniêæ w zakresie:
a) zarz¹dzania i korzystania z mienia gminnego
przekazanego So³ectwu oraz rozporz¹dzania
dochodami z tego mienia;
b) okreœlania przeznaczenia œrodków z bud¿etu
Gminy na realizacjê zadañ So³ectwa;
1) prowadzenie kontroli – w przypadkach i na zasadach okreœlonych w odrêbnych uchwa³ach Rady
Gminy.
1. Œrodki finansowe na wykonywanie zadañ, o których
mowa w ustêpie 1 zabezpiecza bud¿et Gminy.

Rozdzia³ III
ORGANY SO£ECTWA I ICH KOMPETENCJE
§7
1. Organami So³ectwa s¹:
1. Zebranie Wiejskie – jako organ uchwa³odawczy;
2. So³tys – jako organ wykonawczy.
2. Dzia³alnoœæ so³tysa wspomaga Rada So³ecka.
§8
1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach okreœlonych w § 6 ustêp 1, za wyj¹tkiem spraw rozstrzyganych w indywidualnych sprawach w zakresie
administracji publicznej.
2. Do wy³¹cznych kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³ywanie;
2) okreœlanie przeznaczenia sk³adników mienia komunalnego przekazanych So³ectwu oraz dochodów z
tego Ÿród³a, w ramach uprawnieñ przyznanych So³ectwu przez Radê Gminy;
3) okreœlanie przeznaczenia œrodków finansowych,
wydzielonych w bud¿ecie Gminy do dyspozycji
So³ectwa, w ramach uprawnieñ przyznanych So³ectwu;
4) wyra¿anie stanowiska So³ectwa w sprawach okreœlonych przepisami prawa, gdy o zajêcie stanowiska przez So³ectwo wyst¹pi organ Gminy.
§9
1. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnieni s¹ wszyscy pe³noletni i stali mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
2. W wypadku, gdy Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego poweŸmie w¹tpliwoœæ, czy dana osoba przyby³a
na Zebranie Wiejskie, jest uprawniona do brania w
nim udzia³u, mo¿e za¿¹daæ okazania dokumentu wykazuj¹cego to prawo, stosownie do § 24 ust. 2.
§ 10
Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje nastêpuj¹ce prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej;
2) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem obrad;
3) zadawania pytañ So³tysowi, cz³onkom Rady So³eckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom
Gminy;
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoœci,
wymienionych w pkt 1–3;
5) udzia³u w g³osowaniu;
6) zg³aszania kandydatur i kandydowania na So³tysa
lub cz³onka Rady So³eckiej.
§ 11
1. O ile Statut niniejszy nie stanowi inaczej, Zebranie
Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa.
2. So³tys zwo³uje Zebranie Wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na ¿¹danie organów Gminy;
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3) na wniosek przynajmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w Zebraniu Wiejskim.
§ 12
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys
chyba, ¿e Zebranie Wiejskie wybierze innego przewodnicz¹cego.
2. Zebraniu Wiejskiemu, którego porz¹dek obrad przewiduje wybór So³tysa lub Rady So³eckiej, b¹dŸ cz³onków albo cz³onka Rady So³eckiej, przewodniczy
osoba wybrana przez Zebranie Wiejskie spoœród jego uczestników, przy czym nie mo¿e ni¹ byæ ¿adna
z osób kandyduj¹ca w tych wyborach.
3. Zasady okreœlone w ust. 2 znajduj¹ odpowiednie zastosowanie przy odwo³aniu z pe³nionych funkcji.
§ 13
1. Przewodnicz¹cy obrad Zebrania Wiejskiego:
1) przygotowuje projekt porz¹dku obrad;
2) prowadzi obrady;
3) zapewnia obs³ugê techniczno – biurow¹ Zebrania
i czuwa nad rzetelnoœci¹ sporz¹dzanego z niego
protoko³u;
4) decyduje o kolejnoœci zabierania g³osu przez poszczególnych mówców;
5) udziela i odbiera g³os poszczególnym mówcom;
6) zamyka dyskusjê nad poszczególnymi punktami
obrad;
7) czuwa nad zachowaniem porz¹dku i spokoju podczas obrad i g³osowania;
8) przeprowadza g³osowanie, a w razie potrzeby powo³uje w tym celu komisjê skrutacyjn¹;
§ 14
1. Zebranie Wiejskie odbywa siê i mo¿e podejmowaæ
uchwa³y o ile weŸmie w nim udzia³ przynajmniej 15 %
uprawnionych osób.
2. W wypadku, gdy w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy liczba osób tworz¹cych
okreœlone w ustêpie 1 quorum, Przewodnicz¹cy niezw³ocznie wyznacza drugi termin po 30 minutach.
3. W drugim terminie Zebranie Wiejskie obraduje i podejmuje uchwa³y bez wzglêdu na iloœæ uczestnicz¹cych w nim uprawnionych.
§ 15
1. O ile ustawy lub niniejszy Statut nie stanowi¹ inaczej, uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem, do trybu obrad Zebrania Wiejskiego stosuje siê
odpowiednio “Regulamin Rady Gminy Liniewo”.
§ 16
1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania okreœlone przepisami prawa i uchwa³ami organów Gminy.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego;
2) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego;
3) wykonywanie uchwa³ organów Gminy;

Poz. 744

4) wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z przepisów
szczególnych;
5) wspó³dzia³ania z radnymi w celu u³atwiania im kontaktu z wyborcami.
1. Rada Gminy mo¿e upowa¿niæ So³tysa do za³atwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
§ 17
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 – 7 osób.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie dzia³añ So³tysa, a w szczególnoœci:
1) przygotowanie Zebrañ Wiejskich;
2) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych oraz
koordynacja takich dzia³añ;
3) wyra¿anie opinii w sprawach przekazanych Radzie So³eckiej przez Zebranie Wiejskie lub So³tysa do zaopiniowania;
4) upowszechnianie treœci uchwa³ podjêtych przez
Zebranie Wiejskie.
§ 18
1. So³tys pe³ni sw¹ funkcjê spo³ecznie.
2. So³tysowi przys³uguje zwrot kosztów podró¿y i zwi¹zane z tym diety, na warunkach okreœlonych przez
organy Gminy.
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
§ 19
So³tys zapraszany jest na sesje Rady Gminy i przys³uguje mu prawo przedstawienia stanowiska So³ectwa
w sprawie bêd¹cej przedmiotem obrad Rady Gminy, a
dotycz¹cej So³ectwa.
§ 20
Obs³ugê kancelaryjno – biurow¹ So³ectwa zapewnia
Urz¹d Gminy Liniewo.
Rozdzia³ IV
ZASADY WYBORU I TRYB ODWO£ANIA
SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 21
1. Zebranie Wiejskie wybiera So³tysa i Radê So³eck¹ na
okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady Gminy.
2. So³tys i Rada So³ecka pe³ni¹ swoj¹ funkcjê do czasu dokonania wyboru nowego So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej s¹ dokonywane w
g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, spoœród nieograniczonej iloœci kandydatów zg³aszanych przez sta³ych mieszkañców So³ectwa – uczestników Zebrania
Wiejskiego.
4. Wybory So³tysa, oraz cz³onków Rady So³eckiej przeprowadzane s¹ oddzielnie.
5. Wybranymi zostaj¹ ci z kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ iloœæ g³osów.
§ 22
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadzane
s¹ w terminie i miejscu okreœlonym przez Wójta w
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drodze zarz¹dzenia. Termin ten nie mo¿e przypadaæ
póŸniej ni¿ dwa miesi¹ce po terminie og³oszenia
przez Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹ wyników wyborów do Rady Gminy.
2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ustêpie 1 okreœla porz¹dek obrad Zebrania Wiejskiego, na którym ma
nast¹piæ wybór So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ustêpie 1 Wójt podejmuje najpóŸniej na dwa miesi¹ce przed up³ywem
kadencji Rady Gminy.
§ 23
1. W celu przeprowadzenia wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, Zebranie Wiejskie powo³uje trzyosobow¹ komisjê.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
a) rejestrowanie kandydatur na So³tysa i cz³onków
Rady So³eckiej;
b) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne
kandydatury;
c) czuwanie nad prawid³owym przebiegiem g³osowania;
d) ustalenie i podanie do wiadomoœci Zebrania Wiejskiego wyników g³osowania i wyborów.
1. Komisja wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.
2. Cz³onkiem Komisji nie mog¹ zostaæ osoby, które kandyduj¹ na stanowisko So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
3. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia
wyborów zainteresowany mo¿e sk³adaæ do Rady
Gminy w terminie siedmiu dni od og³oszenia ich wyników. Rada Gminy rozstrzyga o proteœcie stosuj¹c
odpowiednio przepisy § 35 ustêp 4 niniejszego Statutu.
§ 24
1. Kandydatury na stanowisko So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej mo¿e zg³osiæ ka¿dy z uczestników Zebrania Wiejskiego.
2. Uprawnionymi do kandydowania s¹ wy³¹cznie osoby wpisane do spisu wyborców w Urzêdzie Gminy
Liniewo z tytu³u sta³ego zamieszkania w so³ectwie.
§ 25
1. Mandat So³tysa i cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
przypadku:
1) œmierci,
2) zrzeczenia siê,
3) odwo³ania przed up³ywem kadencji,
4) utraty prawa wybieralnoœci.
1. W przypadku wygaœniêcia mandatu Wójt zarz¹dza
wybory uzupe³niaj¹ce, które odbywaj¹ siê wg zasad
okreœlonych w §21–§24.
§ 26
1. O odwo³anie So³tysa lub cz³onków rady so³eckiej mog¹ wyst¹piæ:
1) mieszkañcy So³ectwa, których wniosek uzyska pisemne poparcie co najmniej 1/10 mieszkañców
So³ectwa uprawnionych do udzia³u w Zebraniu
Wiejskim;
2) Wójt Gminy;

2. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie.
3. Wniosek o odwo³anie, o którym mowa w ustêpie1
punkt 1 kierowany jest do Wójta Gminy.
Rozdzia³ V
MIENIE SO£ECTWA
§ 27
1. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia gminnego
przekazanego mu przez Gminê, rozporz¹dza dochodami z tego Ÿród³a w zakresie okreœlonym niniejszym
Statutem oraz œrodkami pochodz¹cymi z darowizn
na jego rzecz.
2. Przekazanie mienia gminnego So³ectwu nastêpuje
uchwa³¹ Rady Gminy.
§ 28
1. So³ectwo jest upowa¿nione do decydowania o:
1) wynajmowaniu i wydzier¿awianiu sk³adników mienia gminnego okreœlonych w § 27;
2) przeznaczeniu dochodów ze sk³adników mienia
okreœlonego w § 27;
3) konserwacji i remontach sk³adników mienia przeznaczonych do powszechnego u¿ytku oraz u¿ywanych przez organy So³ectwa.
1. W sprawach okreœlonych w ustêpie 1 So³tys jest umocowany do sk³adania oœwiadczeñ woli wobec osób
trzecich oraz reprezentowania So³ectwa na zewn¹trz.
2. Umowy mog¹ce spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ finansowych Gminy wymagaj¹ dla swej wa¿noœci kontrasygnaty Skarbnika Gminy.
Rozdzia³ VI
GOSPODARKA FINANSOWA SO£ECTWA
§ 29
So³ectwo dysponuje œrodkami finansowymi wydzielonymi w bud¿ecie Gminy na realizacjê zadañ okreœlonych
niniejszym Statutem.
§ 30
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu gminy:
1) dochody realizowane przez so³ectwo s¹ dochodami tego bud¿etu,
2) wydatki dokonywane samodzielnie przez organy
so³ectwa s¹ wydatkami tego bud¿etu.
2. W ramach dochodów i wydatków, o których mowa w
punkt 1, organy so³ectwa obowi¹zane s¹ przestrzegaæ zasad gospodarki finansowej gminy.
3. Ksiêgowoœæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi urz¹d gminy, a kontrolê gospodarki finansowej
sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada w tym zakresie informacjê Wójtowi.
4. Na podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego so³ectwo wydatkuje przydzielane im œrodki na cele w niej
okreœlone.
5. Œrodki so³ectwa powinny byæ wydatkowane w sposób celowy i racjonalny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów przy mo¿liwie
najmniejszym zaanga¿owaniu œrodków.
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6. Przy wydatkowaniu œrodków organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ do przestrzegania zasad wynikaj¹cych
z ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, a w
szczególnoœci przepisów ustawy o gospodarce finansowej, o rachunkowoœci i ustawy o zamówieniach
publicznych.
§ 31
W celu wydzielenia w bud¿ecie Gminy œrodków niezbêdnych na realizacjê zadañ So³ectwa, So³tys w terminie do 30 paŸdziernika ka¿dego roku przedk³ada Wójtowi
preliminarz dochodów i wydatków na rok nastêpny.
Rozdzia³ VII
NADZÓR NAD DZIA£ALNOŒCI¥ SO£ECTWA
§ 32
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoœci z prawem, celowoœci,
rzetelnoœci i gospodarnoœci.
§ 33
Organami nadzoru nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa s¹: Rada Gminy i Wójt.
§ 34
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Rozdzia³ VIII
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 37

O po³¹czeniu, podziale i zniesieniu So³ectwa, a tak¿e zmianie jego granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa decyduje Rada Gminy w drodze odrêbnej uchwa³y,
po zasiêgniêciu opinii Zebrania albo Zebrañ Wiejskich
w³aœciwych So³ectw.
§ 38
1. Zmian Statutu So³ectwa dokonuje Rada Gminy. Przepis § 37 stosuje siê odpowiednio.
2. W wypadku wniosku Zebrania Wiejskiego lub Wójta o
zmianê Statutu So³ectwa Przewodnicz¹cy Rady Gminy zobowi¹zany jest zamieœciæ z³o¿ony projekt w porz¹dku obrad najbli¿szej sesji Rady Gminy, a jeœli jest
to niemo¿liwe, w porz¹dku obrad nastêpnej sesji.
§ 39
Statut niniejszy podlega opublikowaniu w sposób przewidziany dla publikowania przepisów gminnych.
Za³¹cznik nr 6
do Uchwa³y nr XXIII/140/2004
z dnia 29 grudnia 2004 r.

1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji, danych i wyjaœnieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach organów so³ectwa bez prawa g³osowania oraz
biernego prawa wyborczego.
2. Do wykonywania czynnoœci, o których mowa w ustêpie 1 wymienione organy mog¹ delegowaæ swych
przedstawicieli.

So³ectwo Chrósty Wysiñskie jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Liniewo.

§ 35

§2

1. So³tys obowi¹zany jest do przed³o¿enia Wójtowi protoko³u wraz z uchwa³ami Zebrania Wiejskiego w ci¹gu siedmiu dni od daty zakoñczenia zebrania.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem
jest niewa¿na.
3. O stwierdzenie niewa¿noœci uchwa³y Zebrania Wiejskiego na skutek niezgodnoœci z prawem mo¿e wyst¹piæ w terminie 30 dni od jej powziêcia: So³tys,
osoba uprawniona do uczestnictwa w Zebraniu Wiejskim, Wójt oraz osoba, której interes prawny zosta³
uchwa³¹ tak¹ naruszony.
4. O niewa¿noœci uchwa³y w ca³oœci lub w czêœci orzeka Rada Gminy na swym najbli¿szym posiedzeniu, a
jeœli jest to niemo¿liwe, na posiedzeniu nastêpnym.

Niniejszy Statut okreœla organizacjê i zakres dzia³ania So³ectwa Chrósty Wysiñskie (Rymanowiec), w tym:
1. jego zadania,
2. zasady i tryb wyboru organów So³ectwa oraz ich odwo³ywania,
3. uprawnienia So³ectwa wzglêdem sk³adników mienia
gminnego przekazanych mu do zarz¹dzania,
4. zasady gospodarki finansowej,
5. zasady sprawowania nadzoru nad dzia³alnoœci¹ jego organów.

§ 36
1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego ra¿¹co naruszaj¹ca
zasadê celowoœci, gospodarnoœci lub rzetelnoœci
mo¿e byæ uchylona przez Radê Gminy, na wniosek
Wójta po zapoznaniu siê przez ni¹ ze stanowiskiem
So³tysa i Wójta. Przepis § 35 ustêp 4 stosuje siê odpowiednio.
2. W wypadku okreœlonym w ustêpie 1 Wójt mo¿e
wstrzymaæ wykonanie uchwa³y do czasu rozstrzygniêcia przez Radê Gminy podjêtego w trybie przewidzianym w ustêpie 1.

STATUT SO£ECTWA CHRÓSTY WYSIÑSKIE
Rozdzia³ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

§3
Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1. Gminie – nale¿y przez to rozumieæ Gminê Liniewo;
2. So³ectwie – nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okreœlon¹ w § 1 niniejszego Statutu;
3. Wójcie – nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Liniewo;
4. Radzie Gminy – nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Liniewo;
5. So³tysie – nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy So³ectwa;
6. Radzie So³eckiej – nale¿y przez to rozumieæ grupê
osób wspomagaj¹c¹ dzia³ania So³tysa, wybran¹ i
dzia³aj¹c¹ na zasadach okreœlonych niniejszym Statutem;
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7. Zebraniu Wiejskim – nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy So³ectwa.
§4
1. So³ectwo obejmuje obszar 550 ha, którego granice
oznaczone s¹ w za³¹czniku nr 1* do niniejszego statutu.
2. Siedzib¹ w³adz So³ectwa jest wieœ Chrósty Wysiñskie.
Rozdzia³ II
ZAKRES DZIA£ANIA SO£ECTWA
§5
1. Podstawowym celem utworzenia i dzia³ania So³ectwa jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jego mieszkañców oraz wspieranie organów Gminy w realizacji
ich zadañ.
2. So³ectwo uczestniczy w realizacji zadañ Gminy poprzez:
1) inicjowanie dzia³añ organów Gminy,
2) opiniowanie, przekazanych mu w tym celu, projektów rozstrzygniêæ organów Gminy dotycz¹cych
istotnych dla So³ectwa spraw,
3) bie¿¹ce gospodarowanie mieniem przekazanym
So³ectwu,
4) podejmowanie innych dzia³añ i rozstrzygniêæ.
1. Dzia³ania, o których mowa w ustêpie 2, So³ectwo mo¿e podejmowaæ jedynie w zakresie przewidzianym
przepisami prawa i niniejszym Statutem.
§6
1. Do zadañ So³ectwa nale¿y:
1) inicjowanie dzia³añ organów Gminy we wszystkich sprawach wchodz¹cych w zakres ich zadañ
w³asnych, a maj¹cych znaczenie dla So³ectwa;
2) opiniowanie – w zakresie dotycz¹cym So³ectwa –
projektów rozstrzygniêæ organów Gminy w sprawach:
a) studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy;
b) programów gospodarczych Gminy;
c) bud¿etu Gminy;
d) okreœlania zasad zbywania i obci¹¿ania nieruchomoœci Gminy po³o¿onych na terenie So³ectwa;
e) nadawania nazw ulicom i placom na terenie So³ectwa;
f) okreœlenia po³o¿enia punktów sprzeda¿y alkoholu na terenie So³ectwa;
g) innych rozstrzygniêæ, co do których o opiniê
zwróci siê w³aœciwy organ Gminy,
1) konsultowanie spraw podlegaj¹cych uregulowaniu w drodze przepisów gminnych, a dotycz¹cych:
a) zasad gospodarowania mieniem komunalnym
po³o¿onym na terenie So³ectwa,
b) sieci przedszkoli i szkó³ prowadzonych przez
Gminê;
c) okreœlania zasad ruchu drogowego na drogach
gminnych w obrêbie So³ectwa;
d) zmiany granic i zniesienia So³ectwa;
* Za³¹cznika nr 1 nie publikuje siê
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1) podejmowanie rozstrzygniêæ w zakresie:
a) zarz¹dzania i korzystania z mienia gminnego
przekazanego So³ectwu oraz rozporz¹dzania
dochodami z tego mienia;
b) okreœlania przeznaczenia œrodków z bud¿etu
Gminy na realizacjê zadañ So³ectwa;
1) prowadzenie kontroli – w przypadkach i na zasadach okreœlonych w odrêbnych uchwa³ach Rady
Gminy.
1. Œrodki finansowe na wykonywanie zadañ, o których
mowa w ustêpie 1 zabezpiecza bud¿et Gminy.
Rozdzia³ III
ORGANY SO£ECTWA I ICH KOMPETENCJE
§7
1. Organami So³ectwa s¹:
1. Zebranie Wiejskie – jako organ uchwa³odawczy;
2. So³tys – jako organ wykonawczy.
2. Dzia³alnoœæ so³tysa wspomaga Rada So³ecka.
§8
1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach okreœlonych w § 6 ustêp 1, za wyj¹tkiem spraw rozstrzyganych w indywidualnych sprawach w zakresie
administracji publicznej.
2. Do wy³¹cznych kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³ywanie;
2) okreœlanie przeznaczenia sk³adników mienia komunalnego przekazanych So³ectwu oraz dochodów z
tego Ÿród³a, w ramach uprawnieñ przyznanych So³ectwu przez Radê Gminy;
3) okreœlanie przeznaczenia œrodków finansowych,
wydzielonych w bud¿ecie Gminy do dyspozycji
So³ectwa, w ramach uprawnieñ przyznanych So³ectwu;
4) wyra¿anie stanowiska So³ectwa w sprawach okreœlonych przepisami prawa, gdy o zajêcie stanowiska przez So³ectwo wyst¹pi organ Gminy.
§9
1. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnieni s¹ wszyscy pe³noletni i stali mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
2. W wypadku, gdy Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego poweŸmie w¹tpliwoœæ, czy dana osoba przyby³a
na Zebranie Wiejskie, jest uprawniona do brania w
nim udzia³u, mo¿e za¿¹daæ okazania dokumentu wykazuj¹cego to prawo, stosownie do § 24 ust. 2.
§ 10
Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje nastêpuj¹ce prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej;
2) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem obrad;
3) zadawania pytañ So³tysowi, cz³onkom Rady So³eckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom
Gminy;
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4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoœci,
wymienionych w pkt 1–3;
5) udzia³u w g³osowaniu;
6) zg³aszania kandydatur i kandydowania na So³tysa
lub cz³onka Rady So³eckiej.
§ 11
1. O ile Statut niniejszy nie stanowi inaczej, Zebranie
Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa.
2. So³tys zwo³uje Zebranie Wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na ¿¹danie organów Gminy;
3) na wniosek przynajmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w Zebraniu Wiejskim.
§ 12
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys
chyba, ¿e Zebranie Wiejskie wybierze innego przewodnicz¹cego.
2. Zebraniu Wiejskiemu, którego porz¹dek obrad przewiduje wybór So³tysa lub Rady So³eckiej, b¹dŸ cz³onków albo cz³onka Rady So³eckiej, przewodniczy
osoba wybrana przez Zebranie Wiejskie spoœród jego uczestników, przy czym nie mo¿e ni¹ byæ ¿adna
z osób kandyduj¹ca w tych wyborach.
3. Zasady okreœlone w ust. 2 znajduj¹ odpowiednie zastosowanie przy odwo³aniu z pe³nionych funkcji.
§ 13
1. Przewodnicz¹cy obrad Zebrania Wiejskiego:
1) przygotowuje projekt porz¹dku obrad;
2) prowadzi obrady;
3) zapewnia obs³ugê techniczno – biurow¹ Zebrania
i czuwa nad rzetelnoœci¹ sporz¹dzanego z niego
protoko³u;
4) decyduje o kolejnoœci zabierania g³osu przez poszczególnych mówców;
5) udziela i odbiera g³os poszczególnym mówcom;
6) zamyka dyskusjê nad poszczególnymi punktami
obrad;
7) czuwa nad zachowaniem porz¹dku i spokoju podczas obrad i g³osowania;
8) przeprowadza g³osowanie, a w razie potrzeby powo³uje w tym celu komisjê skrutacyjn¹;
§ 14
1. Zebranie Wiejskie odbywa siê i mo¿e podejmowaæ
uchwa³y o ile weŸmie w nim udzia³ przynajmniej 15 %
uprawnionych osób.
2. W wypadku, gdy w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy liczba osób tworz¹cych
okreœlone w ustêpie 1 quorum, Przewodnicz¹cy niezw³ocznie wyznacza drugi termin po 30 minutach.
3. W drugim terminie Zebranie Wiejskie obraduje i podejmuje uchwa³y bez wzglêdu na iloœæ uczestnicz¹cych w nim uprawnionych.

Poz. 744

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem, do trybu obrad Zebrania Wiejskiego stosuje siê
odpowiednio “Regulamin Rady Gminy Liniewo”.
§ 16
1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania okreœlone przepisami prawa i uchwa³ami organów Gminy.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego;
2) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego;
3) wykonywanie uchwa³ organów Gminy;
4) wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z przepisów
szczególnych;
5) wspó³dzia³ania z radnymi w celu u³atwiania im kontaktu z wyborcami.
1. Rada Gminy mo¿e upowa¿niæ So³tysa do za³atwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
§ 17
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 – 7 osób.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie dzia³añ So³tysa, a w szczególnoœci:
1) przygotowanie Zebrañ Wiejskich;
2) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych oraz
koordynacja takich dzia³añ;
3) wyra¿anie opinii w sprawach przekazanych Radzie So³eckiej przez Zebranie Wiejskie lub So³tysa do zaopiniowania;
4) upowszechnianie treœci uchwa³ podjêtych przez
Zebranie Wiejskie.
§ 18
1. So³tys pe³ni sw¹ funkcjê spo³ecznie.
2. So³tysowi przys³uguje zwrot kosztów podró¿y i zwi¹zane z tym diety, na warunkach okreœlonych przez
organy Gminy.
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
§ 19
So³tys zapraszany jest na sesje Rady Gminy i przys³uguje mu prawo przedstawienia stanowiska So³ectwa
w sprawie bêd¹cej przedmiotem obrad Rady Gminy, a
dotycz¹cej So³ectwa.
§ 20
Obs³ugê kancelaryjno – biurow¹ So³ectwa zapewnia
Urz¹d Gminy Liniewo.
Rozdzia³ IV
ZASADY WYBORU I TRYB ODWO£ANIA
SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

§ 15

§ 21

1. O ile ustawy lub niniejszy Statut nie stanowi¹ inaczej, uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.

1. Zebranie Wiejskie wybiera So³tysa i Radê So³eck¹ na
okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady Gminy.
2. So³tys i Rada So³ecka pe³ni¹ swoj¹ funkcjê do czasu dokonania wyboru nowego So³tysa i Rady So³eckiej.
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3. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej s¹ dokonywane w
g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, spoœród nieograniczonej iloœci kandydatów zg³aszanych przez sta³ych mieszkañców So³ectwa – uczestników Zebrania
Wiejskiego.
4. Wybory So³tysa, oraz cz³onków Rady So³eckiej przeprowadzane s¹ oddzielnie.
5. Wybranymi zostaj¹ ci z kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ iloœæ g³osów.
§ 22
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadzane
s¹ w terminie i miejscu okreœlonym przez Wójta w
drodze zarz¹dzenia. Termin ten nie mo¿e przypadaæ
póŸniej ni¿ dwa miesi¹ce po terminie og³oszenia
przez Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹ wyników wyborów do Rady Gminy.
2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ustêpie 1 okreœla porz¹dek obrad Zebrania Wiejskiego, na którym ma
nast¹piæ wybór So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ustêpie 1 Wójt podejmuje najpóŸniej na dwa miesi¹ce przed up³ywem
kadencji Rady Gminy.
§ 23
1. W celu przeprowadzenia wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, Zebranie Wiejskie powo³uje trzyosobow¹ komisjê.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
a) rejestrowanie kandydatur na So³tysa i cz³onków
Rady So³eckiej;
b) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne
kandydatury;
c) czuwanie nad prawid³owym przebiegiem g³osowania;
d) ustalenie i podanie do wiadomoœci Zebrania Wiejskiego wyników g³osowania i wyborów.
1. Komisja wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.
2. Cz³onkiem Komisji nie mog¹ zostaæ osoby, które kandyduj¹ na stanowisko So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
3. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia wyborów zainteresowany mo¿e sk³adaæ do Rady Gminy w terminie siedmiu dni od og³oszenia ich wyników.
Rada Gminy rozstrzyga o proteœcie stosuj¹c odpowiednio przepisy § 35 ustêp 4 niniejszego Statutu.

1. W przypadku wygaœniêcia mandatu Wójt zarz¹dza
wybory uzupe³niaj¹ce, które odbywaj¹ siê wg zasad
okreœlonych w §21–§24.
§ 26
1. O odwo³anie So³tysa lub cz³onków rady so³eckiej mog¹ wyst¹piæ:
1) mieszkañcy So³ectwa, których wniosek uzyska pisemne poparcie co najmniej 1/10 mieszkañców
So³ectwa uprawnionych do udzia³u w Zebraniu
Wiejskim;
2) Wójt Gminy;
2. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie.
3. Wniosek o odwo³anie, o którym mowa w ustêpie1
punkt 1 kierowany jest do Wójta Gminy.
Rozdzia³ V
MIENIE SO£ECTWA
§ 27
1. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia gminnego
przekazanego mu przez Gminê, rozporz¹dza dochodami z tego Ÿród³a w zakresie okreœlonym niniejszym
Statutem oraz œrodkami pochodz¹cymi z darowizn
na jego rzecz.
2. Przekazanie mienia gminnego So³ectwu nastêpuje
uchwa³¹ Rady Gminy.
§ 28
1. So³ectwo jest upowa¿nione do decydowania o:
1) wynajmowaniu i wydzier¿awianiu sk³adników mienia gminnego okreœlonych w § 27;
2) przeznaczeniu dochodów ze sk³adników mienia
okreœlonego w § 27;
3) konserwacji i remontach sk³adników mienia przeznaczonych do powszechnego u¿ytku oraz u¿ywanych przez organy So³ectwa.
1. W sprawach okreœlonych w ustêpie 1 So³tys jest umocowany do sk³adania oœwiadczeñ woli wobec osób
trzecich oraz reprezentowania So³ectwa na zewn¹trz.
2. Umowy mog¹ce spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ finansowych Gminy wymagaj¹ dla swej wa¿noœci kontrasygnaty Skarbnika Gminy.
Rozdzia³ VI
GOSPODARKA FINANSOWA SO£ECTWA

§ 24

§ 29

1. Kandydatury na stanowisko So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej mo¿e zg³osiæ ka¿dy z uczestników Zebrania Wiejskiego.
2. Uprawnionymi do kandydowania s¹ wy³¹cznie osoby wpisane do spisu wyborców w Urzêdzie Gminy
Liniewo z tytu³u sta³ego zamieszkania w so³ectwie.

So³ectwo dysponuje œrodkami finansowymi wydzielonymi w bud¿ecie Gminy na realizacjê zadañ okreœlonych
niniejszym Statutem.

§ 25
1. Mandat So³tysa i cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
przypadku:
1) œmierci,
2) zrzeczenia siê,
3) odwo³ania przed up³ywem kadencji,
4) utraty prawa wybieralnoœci.

§ 30
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu gminy:
1) dochody realizowane przez so³ectwo s¹ dochodami tego bud¿etu,
2) wydatki dokonywane samodzielnie przez organy
so³ectwa s¹ wydatkami tego bud¿etu.
2. W ramach dochodów i wydatków, o których mowa w
punkt 1, organy so³ectwa obowi¹zane s¹ przestrzegaæ zasad gospodarki finansowej gminy.
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3. Ksiêgowoœæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi urz¹d gminy, a kontrolê gospodarki finansowej
sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada w tym zakresie informacjê Wójtowi.
4. Na podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego so³ectwo wydatkuje przydzielane im œrodki na cele w niej
okreœlone.
5. Œrodki so³ectwa powinny byæ wydatkowane w sposób celowy i racjonalny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów przy mo¿liwie
najmniejszym zaanga¿owaniu œrodków.
6. Przy wydatkowaniu œrodków organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ do przestrzegania zasad wynikaj¹cych
z ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, a w
szczególnoœci przepisów ustawy o gospodarce finansowej, o rachunkowoœci i ustawy o zamówieniach
publicznych.
§ 31
W celu wydzielenia w bud¿ecie Gminy œrodków niezbêdnych na realizacjê zadañ So³ectwa, So³tys w terminie do 30 paŸdziernika ka¿dego roku przedk³ada Wójtowi
preliminarz dochodów i wydatków na rok nastêpny.
Rozdzia³ VII
NADZÓR NAD DZIA£ALNOŒCI¥ SO£ECTWA
§ 32
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoœci z prawem, celowoœci,
rzetelnoœci i gospodarnoœci.
§ 33
Organami nadzoru nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa s¹: Rada Gminy i Wójt.
§ 34
1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji, danych i wyjaœnieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach organów so³ectwa bez prawa g³osowania oraz
biernego prawa wyborczego.
2. Do wykonywania czynnoœci, o których mowa w ustêpie 1 wymienione organy mog¹ delegowaæ swych
przedstawicieli.
§ 35
1. So³tys obowi¹zany jest do przed³o¿enia Wójtowi protoko³u wraz z uchwa³ami Zebrania Wiejskiego w ci¹gu siedmiu dni od daty zakoñczenia zebrania.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem
jest niewa¿na.
3. O stwierdzenie niewa¿noœci uchwa³y Zebrania Wiejskiego na skutek niezgodnoœci z prawem mo¿e wyst¹piæ w terminie 30 dni od jej powziêcia: So³tys,
osoba uprawniona do uczestnictwa w Zebraniu Wiejskim, Wójt oraz osoba, której interes prawny zosta³
uchwa³¹ tak¹ naruszony.
4. O niewa¿noœci uchwa³y w ca³oœci lub w czêœci orzeka Rada Gminy na swym najbli¿szym posiedzeniu, a
jeœli jest to niemo¿liwe, na posiedzeniu nastêpnym.
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§ 36

1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego ra¿¹co naruszaj¹ca
zasadê celowoœci, gospodarnoœci lub rzetelnoœci
mo¿e byæ uchylona przez Radê Gminy, na wniosek
Wójta po zapoznaniu siê przez ni¹ ze stanowiskiem
So³tysa i Wójta. Przepis § 35 ustêp 4 stosuje siê odpowiednio.
2. W wypadku okreœlonym w ustêpie 1 Wójt mo¿e
wstrzymaæ wykonanie uchwa³y do czasu rozstrzygniêcia przez Radê Gminy podjêtego w trybie przewidzianym w ustêpie 1.
Rozdzia³ VIII
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 37
O po³¹czeniu, podziale i zniesieniu So³ectwa, a tak¿e zmianie jego granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa decyduje Rada Gminy w drodze odrêbnej uchwa³y,
po zasiêgniêciu opinii Zebrania albo Zebrañ Wiejskich
w³aœciwych So³ectw.
§ 38
1. Zmian Statutu So³ectwa dokonuje Rada Gminy. Przepis § 37 stosuje siê odpowiednio.
2. W wypadku wniosku Zebrania Wiejskiego lub Wójta o
zmianê Statutu So³ectwa Przewodnicz¹cy Rady Gminy zobowi¹zany jest zamieœciæ z³o¿ony projekt w porz¹dku obrad najbli¿szej sesji Rady Gminy, a jeœli jest
to niemo¿liwe, w porz¹dku obrad nastêpnej sesji.
§ 39
Statut niniejszy podlega opublikowaniu w sposób przewidziany dla publikowania przepisów gminnych.
Za³¹cznik nr 7
do Uchwa³y nr XXIII/140/2004
z dnia 29 grudnia 2004 r.
STATUT SO£ECTWA ORLE
Rozdzia³ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
So³ectwo Orle jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Liniewo.
§2
Niniejszy Statut okreœla organizacjê i zakres dzia³ania So³ectwa Orle, w tym:
1. jego zadania,
2. zasady i tryb wyboru organów So³ectwa oraz ich odwo³ywania,
3. uprawnienia So³ectwa wzglêdem sk³adników mienia
gminnego przekazanych mu do zarz¹dzania,
4. zasady gospodarki finansowej,
5. zasady sprawowania nadzoru nad dzia³alnoœci¹ jego organów.
§3
Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1. Gminie – nale¿y przez to rozumieæ Gminê Liniewo;
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2. So³ectwie – nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okreœlon¹ w § 1 niniejszego Statutu;
3. Wójcie – nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Liniewo;
4. Radzie Gminy – nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Liniewo;
5. So³tysie – nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy So³ectwa;
6. Radzie So³eckiej – nale¿y przez to rozumieæ grupê
osób wspomagaj¹c¹ dzia³ania So³tysa, wybran¹ i
dzia³aj¹c¹ na zasadach okreœlonych niniejszym Statutem;
7. Zebraniu Wiejskim – nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy So³ectwa.
§4
1. So³ectwo obejmuje obszar 900 ha, którego granice
oznaczone s¹ w za³¹czniku nr 1* do niniejszego statutu.
2. Siedzib¹ w³adz So³ectwa jest wieœ Orle.
Rozdzia³ II
ZAKRES DZIA£ANIA SO£ECTWA
§5
1. Podstawowym celem utworzenia i dzia³ania So³ectwa jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jego mieszkañców oraz wspieranie organów Gminy w realizacji
ich zadañ.
2. So³ectwo uczestniczy w realizacji zadañ Gminy poprzez:
1) inicjowanie dzia³añ organów Gminy,
2) opiniowanie, przekazanych mu w tym celu, projektów rozstrzygniêæ organów Gminy dotycz¹cych
istotnych dla So³ectwa spraw,
3) bie¿¹ce gospodarowanie mieniem przekazanym
So³ectwu,
4) podejmowanie innych dzia³añ i rozstrzygniêæ.
1. Dzia³ania, o których mowa w ustêpie 2, So³ectwo mo¿e podejmowaæ jedynie w zakresie przewidzianym
przepisami prawa i niniejszym Statutem.
§6
1. Do zadañ So³ectwa nale¿y:
1) inicjowanie dzia³añ organów Gminy we wszystkich sprawach wchodz¹cych w zakres ich zadañ
w³asnych, a maj¹cych znaczenie dla So³ectwa;
2) opiniowanie – w zakresie dotycz¹cym So³ectwa –
projektów rozstrzygniêæ organów Gminy w sprawach:
a) studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy;
b) programów gospodarczych Gminy;
c) bud¿etu Gminy;
d) okreœlania zasad zbywania i obci¹¿ania nieruchomoœci Gminy po³o¿onych na terenie So³ectwa;
e) nadawania nazw ulicom i placom na terenie So³ectwa;
f) okreœlenia po³o¿enia punktów sprzeda¿y alkoholu na terenie So³ectwa;
* Za³¹cznika nr 1 nie publikuje siê
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g) innych rozstrzygniêæ, co do których o opiniê
zwróci siê w³aœciwy organ Gminy,
1) konsultowanie spraw podlegaj¹cych uregulowaniu w drodze przepisów gminnych, a dotycz¹cych:
a) zasad gospodarowania mieniem komunalnym
po³o¿onym na terenie So³ectwa,
b) sieci przedszkoli i szkó³ prowadzonych przez
Gminê;
c) okreœlania zasad ruchu drogowego na drogach
gminnych w obrêbie So³ectwa;
d) zmiany granic i zniesienia So³ectwa;
1) podejmowanie rozstrzygniêæ w zakresie:
a) zarz¹dzania i korzystania z mienia gminnego
przekazanego So³ectwu oraz rozporz¹dzania
dochodami z tego mienia;
b) okreœlania przeznaczenia œrodków z bud¿etu
Gminy na realizacjê zadañ So³ectwa;
1) prowadzenie kontroli – w przypadkach i na zasadach okreœlonych w odrêbnych uchwa³ach Rady
Gminy.
1. Œrodki finansowe na wykonywanie zadañ, o których
mowa w ustêpie 1 zabezpiecza bud¿et Gminy.
Rozdzia³ III
ORGANY SO£ECTWA I ICH KOMPETENCJE
§7
1. Organami So³ectwa s¹:
1. Zebranie Wiejskie – jako organ uchwa³odawczy;
2. So³tys – jako organ wykonawczy.
2. Dzia³alnoœæ so³tysa wspomaga Rada So³ecka.
§8
1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach okreœlonych w § 6 ustêp 1, za wyj¹tkiem spraw rozstrzyganych w indywidualnych sprawach w zakresie
administracji publicznej.
2. Do wy³¹cznych kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³ywanie;
2) okreœlanie przeznaczenia sk³adników mienia komunalnego przekazanych So³ectwu oraz dochodów z
tego Ÿród³a, w ramach uprawnieñ przyznanych So³ectwu przez Radê Gminy;
3) okreœlanie przeznaczenia œrodków finansowych,
wydzielonych w bud¿ecie Gminy do dyspozycji
So³ectwa, w ramach uprawnieñ przyznanych So³ectwu;
4) wyra¿anie stanowiska So³ectwa w sprawach okreœlonych przepisami prawa, gdy o zajêcie stanowiska przez So³ectwo wyst¹pi organ Gminy.
§9
1. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnieni s¹ wszyscy pe³noletni i stali mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
2. W wypadku, gdy Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego poweŸmie w¹tpliwoœæ, czy dana osoba przyby³a
na Zebranie Wiejskie, jest uprawniona do brania w
nim udzia³u, mo¿e za¿¹daæ okazania dokumentu wykazuj¹cego to prawo, stosownie do § 24 ust. 2.
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§ 10
Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje nastêpuj¹ce prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej;
2) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem obrad;
3) zadawania pytañ So³tysowi, cz³onkom Rady So³eckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom
Gminy;
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoœci,
wymienionych w pkt 1–3;
5) udzia³u w g³osowaniu;
6) zg³aszania kandydatur i kandydowania na So³tysa
lub cz³onka Rady So³eckiej.
§ 11
1. O ile Statut niniejszy nie stanowi inaczej, Zebranie
Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa.
2. So³tys zwo³uje Zebranie Wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na ¿¹danie organów Gminy;
3) na wniosek przynajmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w Zebraniu Wiejskim.
§ 12
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys
chyba, ¿e Zebranie Wiejskie wybierze innego przewodnicz¹cego.
2. Zebraniu Wiejskiemu, którego porz¹dek obrad przewiduje wybór So³tysa lub Rady So³eckiej, b¹dŸ cz³onków albo cz³onka Rady So³eckiej, przewodniczy
osoba wybrana przez Zebranie Wiejskie spoœród jego uczestników, przy czym nie mo¿e ni¹ byæ ¿adna
z osób kandyduj¹ca w tych wyborach.
3. Zasady okreœlone w ust. 2 znajduj¹ odpowiednie zastosowanie przy odwo³aniu z pe³nionych funkcji.
§ 13
1. Przewodnicz¹cy obrad Zebrania Wiejskiego:
1) przygotowuje projekt porz¹dku obrad;
2) prowadzi obrady;
3) zapewnia obs³ugê techniczno – biurow¹ Zebrania
i czuwa nad rzetelnoœci¹ sporz¹dzanego z niego
protoko³u;
4) decyduje o kolejnoœci zabierania g³osu przez poszczególnych mówców;
5) udziela i odbiera g³os poszczególnym mówcom;
6) zamyka dyskusjê nad poszczególnymi punktami
obrad;
7) czuwa nad zachowaniem porz¹dku i spokoju podczas obrad i g³osowania;
8) przeprowadza g³osowanie, a w razie potrzeby powo³uje w tym celu komisjê skrutacyjn¹;
§ 14
1. Zebranie Wiejskie odbywa siê i mo¿e podejmowaæ
uchwa³y o ile weŸmie w nim udzia³ przynajmniej 15 %
uprawnionych osób.
2. W wypadku, gdy w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy liczba osób tworz¹cych
okreœlone w ustêpie 1 quorum, Przewodnicz¹cy niezw³ocznie wyznacza drugi termin po 30 minutach.
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3. W drugim terminie Zebranie Wiejskie obraduje i podejmuje uchwa³y bez wzglêdu na iloœæ uczestnicz¹cych w nim uprawnionych.
§ 15
1. O ile ustawy lub niniejszy Statut nie stanowi¹ inaczej, uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem, do trybu obrad Zebrania Wiejskiego stosuje siê
odpowiednio “Regulamin Rady Gminy Liniewo”.
§ 16
1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania okreœlone przepisami prawa i uchwa³ami organów Gminy.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego;
2) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego;
3) wykonywanie uchwa³ organów Gminy;
4) wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z przepisów
szczególnych;
5) wspó³dzia³ania z radnymi w celu u³atwiania im kontaktu z wyborcami.
1. Rada Gminy mo¿e upowa¿niæ So³tysa do za³atwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
§ 17
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 – 7 osób.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie dzia³añ So³tysa, a w szczególnoœci:
1) przygotowanie Zebrañ Wiejskich;
2) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych oraz
koordynacja takich dzia³añ;
3) wyra¿anie opinii w sprawach przekazanych Radzie So³eckiej przez Zebranie Wiejskie lub So³tysa do zaopiniowania;
4) upowszechnianie treœci uchwa³ podjêtych przez
Zebranie Wiejskie.
§ 18
1. So³tys pe³ni sw¹ funkcjê spo³ecznie.
2. So³tysowi przys³uguje zwrot kosztów podró¿y i zwi¹zane z tym diety, na warunkach okreœlonych przez
organy Gminy.
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
§ 19
So³tys zapraszany jest na sesje Rady Gminy i przys³uguje mu prawo przedstawienia stanowiska So³ectwa
w sprawie bêd¹cej przedmiotem obrad Rady Gminy, a
dotycz¹cej So³ectwa.
§ 20
Obs³ugê kancelaryjno – biurow¹ So³ectwa zapewnia
Urz¹d Gminy Liniewo.
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Rozdzia³ IV
ZASADY WYBORU I TRYB ODWO£ANIA
SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 21
1. Zebranie Wiejskie wybiera So³tysa i Radê So³eck¹ na
okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady Gminy.
2. So³tys i Rada So³ecka pe³ni¹ swoj¹ funkcjê do czasu
dokonania wyboru nowego So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej s¹ dokonywane w
g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, spoœród nieograniczonej iloœci kandydatów zg³aszanych przez sta³ych mieszkañców So³ectwa – uczestników Zebrania
Wiejskiego.
4. Wybory So³tysa, oraz cz³onków Rady So³eckiej przeprowadzane s¹ oddzielnie.
5. Wybranymi zostaj¹ ci z kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ iloœæ g³osów.
§ 22
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadzane
s¹ w terminie i miejscu okreœlonym przez Wójta w
drodze zarz¹dzenia. Termin ten nie mo¿e przypadaæ
póŸniej ni¿ dwa miesi¹ce po terminie og³oszenia
przez Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹ wyników wyborów do Rady Gminy.
2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ustêpie 1 okreœla porz¹dek obrad Zebrania Wiejskiego, na którym ma
nast¹piæ wybór So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ustêpie 1 Wójt podejmuje najpóŸniej na dwa miesi¹ce przed up³ywem
kadencji Rady Gminy.
§ 23
1. W celu przeprowadzenia wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, Zebranie Wiejskie powo³uje trzyosobow¹ komisjê.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
a) rejestrowanie kandydatur na So³tysa i cz³onków
Rady So³eckiej;
b) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne
kandydatury;
c) czuwanie nad prawid³owym przebiegiem g³osowania;
d) ustalenie i podanie do wiadomoœci Zebrania Wiejskiego wyników g³osowania i wyborów.
1. Komisja wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.
2. Cz³onkiem Komisji nie mog¹ zostaæ osoby, które kandyduj¹ na stanowisko So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
3. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia wyborów zainteresowany mo¿e sk³adaæ do Rady Gminy w terminie siedmiu dni od og³oszenia ich wyników.
Rada Gminy rozstrzyga o proteœcie stosuj¹c odpowiednio przepisy § 35 ustêp 4 niniejszego Statutu.
§ 24
1. Kandydatury na stanowisko So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej mo¿e zg³osiæ ka¿dy z uczestników Zebrania Wiejskiego.
2. Uprawnionymi do kandydowania s¹ wy³¹cznie osoby wpisane do spisu wyborców w Urzêdzie Gminy
Liniewo z tytu³u sta³ego zamieszkania w so³ectwie.

§ 25
1. Mandat So³tysa i cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
przypadku:
1) œmierci,
2) zrzeczenia siê,
3) odwo³ania przed up³ywem kadencji,
4) utraty prawa wybieralnoœci.
1. W przypadku wygaœniêcia mandatu Wójt zarz¹dza
wybory uzupe³niaj¹ce, które odbywaj¹ siê wg zasad
okreœlonych w §21–§24.
§ 26
1. O odwo³anie So³tysa lub cz³onków rady so³eckiej mog¹ wyst¹piæ:
1) mieszkañcy So³ectwa, których wniosek uzyska pisemne poparcie co najmniej 1/10 mieszkañców
So³ectwa uprawnionych do udzia³u w Zebraniu
Wiejskim;
2) Wójt Gminy;
2. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie.
3. Wniosek o odwo³anie, o którym mowa w ustêpie1
punkt 1 kierowany jest do Wójta Gminy.
Rozdzia³ V
MIENIE SO£ECTWA
§ 27
1. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia gminnego
przekazanego mu przez Gminê, rozporz¹dza dochodami z tego Ÿród³a w zakresie okreœlonym niniejszym
Statutem oraz œrodkami pochodz¹cymi z darowizn
na jego rzecz.
2. Przekazanie mienia gminnego So³ectwu nastêpuje
uchwa³¹ Rady Gminy.
§ 28
1. So³ectwo jest upowa¿nione do decydowania o:
1) wynajmowaniu i wydzier¿awianiu sk³adników mienia gminnego okreœlonych w § 27;
2) przeznaczeniu dochodów ze sk³adników mienia
okreœlonego w § 27;
3) konserwacji i remontach sk³adników mienia przeznaczonych do powszechnego u¿ytku oraz u¿ywanych przez organy So³ectwa.
1. W sprawach okreœlonych w ustêpie 1 So³tys jest umocowany do sk³adania oœwiadczeñ woli wobec osób
trzecich oraz reprezentowania So³ectwa na zewn¹trz.
2. Umowy mog¹ce spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ finansowych Gminy wymagaj¹ dla swej wa¿noœci kontrasygnaty Skarbnika Gminy.
Rozdzia³ VI
GOSPODARKA FINANSOWA SO£ECTWA
§ 29
So³ectwo dysponuje œrodkami finansowymi wydzielonymi w bud¿ecie Gminy na realizacjê zadañ okreœlonych
niniejszym Statutem.
§ 30
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu gminy:
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1) dochody realizowane przez so³ectwo s¹ dochodami tego bud¿etu,
2) wydatki dokonywane samodzielnie przez organy
so³ectwa s¹ wydatkami tego bud¿etu.
2. W ramach dochodów i wydatków, o których mowa w
punkt 1, organy so³ectwa obowi¹zane s¹ przestrzegaæ zasad gospodarki finansowej gminy.
3. Ksiêgowoœæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi urz¹d gminy, a kontrolê gospodarki finansowej
sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada w tym zakresie informacjê Wójtowi.
4. Na podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego so³ectwo wydatkuje przydzielane im œrodki na cele w niej
okreœlone.
5. Œrodki so³ectwa powinny byæ wydatkowane w sposób celowy i racjonalny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów przy mo¿liwie
najmniejszym zaanga¿owaniu œrodków.
6. Przy wydatkowaniu œrodków organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ do przestrzegania zasad wynikaj¹cych
z ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, a w
szczególnoœci przepisów ustawy o gospodarce finansowej, o rachunkowoœci i ustawy o zamówieniach
publicznych.
§ 31
W celu wydzielenia w bud¿ecie Gminy œrodków niezbêdnych na realizacjê zadañ So³ectwa, So³tys w terminie do 30 paŸdziernika ka¿dego roku przedk³ada Wójtowi
preliminarz dochodów i wydatków na rok nastêpny.
Rozdzia³ VII
NADZÓR NAD DZIA£ALNOŒCI¥ SO£ECTWA
§ 32
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoœci z prawem, celowoœci,
rzetelnoœci i gospodarnoœci.
§ 33
Organami nadzoru nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa s¹: Rada Gminy i Wójt.
§ 34
1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji, danych i wyjaœnieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach organów so³ectwa bez prawa g³osowania oraz
biernego prawa wyborczego.
2. Do wykonywania czynnoœci, o których mowa w ustêpie 1 wymienione organy mog¹ delegowaæ swych
przedstawicieli.
§ 35
1. So³tys obowi¹zany jest do przed³o¿enia Wójtowi protoko³u wraz z uchwa³ami Zebrania Wiejskiego w ci¹gu siedmiu dni od daty zakoñczenia zebrania.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem
jest niewa¿na.
3. O stwierdzenie niewa¿noœci uchwa³y Zebrania Wiejskiego na skutek niezgodnoœci z prawem mo¿e wyst¹piæ w terminie 30 dni od jej powziêcia: So³tys,
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osoba uprawniona do uczestnictwa w Zebraniu Wiejskim, Wójt oraz osoba, której interes prawny zosta³
uchwa³¹ tak¹ naruszony.
4. O niewa¿noœci uchwa³y w ca³oœci lub w czêœci orzeka Rada Gminy na swym najbli¿szym posiedzeniu, a
jeœli jest to niemo¿liwe, na posiedzeniu nastêpnym.
§ 36
1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego ra¿¹co naruszaj¹ca
zasadê celowoœci, gospodarnoœci lub rzetelnoœci
mo¿e byæ uchylona przez Radê Gminy, na wniosek
Wójta po zapoznaniu siê przez ni¹ ze stanowiskiem
So³tysa i Wójta. Przepis § 35 ustêp 4 stosuje siê odpowiednio.
2. W wypadku okreœlonym w ustêpie 1 Wójt mo¿e
wstrzymaæ wykonanie uchwa³y do czasu rozstrzygniêcia przez Radê Gminy podjêtego w trybie przewidzianym w ustêpie 1.
Rozdzia³ VIII
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 37
O po³¹czeniu, podziale i zniesieniu So³ectwa, a tak¿e zmianie jego granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa decyduje Rada Gminy w drodze odrêbnej uchwa³y,
po zasiêgniêciu opinii Zebrania albo Zebrañ Wiejskich
w³aœciwych So³ectw.
§ 38
1. Zmian Statutu So³ectwa dokonuje Rada Gminy. Przepis § 37 stosuje siê odpowiednio.
2. W wypadku wniosku Zebrania Wiejskiego lub Wójta o
zmianê Statutu So³ectwa Przewodnicz¹cy Rady Gminy zobowi¹zany jest zamieœciæ z³o¿ony projekt w porz¹dku obrad najbli¿szej sesji Rady Gminy, a jeœli jest
to niemo¿liwe, w porz¹dku obrad nastêpnej sesji.
§ 39
Statut niniejszy podlega opublikowaniu w sposób przewidziany dla publikowania przepisów gminnych.
Za³¹cznik nr 8
do Uchwa³y nr XXIII/140/2004
z dnia 29 grudnia 2004 r.
STATUT SO£ECTWA STEFANOWO
Rozdzia³ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
So³ectwo Stefanowo jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Liniewo.
§2
Niniejszy Statut okreœla organizacjê i zakres dzia³ania So³ectwa Stefanowo ( Milonki, Brzêczek, Mestwinowo ), w tym:
1. jego zadania,
2. zasady i tryb wyboru organów So³ectwa oraz ich odwo³ywania,
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3. uprawnienia So³ectwa wzglêdem sk³adników mienia
gminnego przekazanych mu do zarz¹dzania,
4. zasady gospodarki finansowej,
5. zasady sprawowania nadzoru nad dzia³alnoœci¹ jego organów.
§3
Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1. Gminie – nale¿y przez to rozumieæ Gminê Liniewo;
2. So³ectwie – nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okreœlon¹ w § 1 niniejszego Statutu;
3. Wójcie – nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Liniewo;
4. Radzie Gminy – nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Liniewo;
5. So³tysie – nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy So³ectwa;
6. Radzie So³eckiej – nale¿y przez to rozumieæ grupê
osób wspomagaj¹c¹ dzia³ania So³tysa, wybran¹ i
dzia³aj¹c¹ na zasadach okreœlonych niniejszym Statutem;
7. Zebraniu Wiejskim – nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy So³ectwa.
§4
1. So³ectwo obejmuje obszar 1160 ha, którego granice oznaczone s¹ w za³¹czniku nr 1* do niniejszego
statutu.
2. Siedzib¹ w³adz So³ectwa jest wieœ Stefanowo.
Rozdzia³ II
ZAKRES DZIA£ANIA SO£ECTWA
§5
1. Podstawowym celem utworzenia i dzia³ania So³ectwa jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jego mieszkañców oraz wspieranie organów Gminy w realizacji
ich zadañ.
2. So³ectwo uczestniczy w realizacji zadañ Gminy poprzez:
1) inicjowanie dzia³añ organów Gminy,
2) opiniowanie, przekazanych mu w tym celu, projektów rozstrzygniêæ organów Gminy dotycz¹cych
istotnych dla So³ectwa spraw,
3) bie¿¹ce gospodarowanie mieniem przekazanym
So³ectwu,
4) podejmowanie innych dzia³añ i rozstrzygniêæ.
1. Dzia³ania, o których mowa w ustêpie 2, So³ectwo mo¿e podejmowaæ jedynie w zakresie przewidzianym
przepisami prawa i niniejszym Statutem.
§6
1. Do zadañ So³ectwa nale¿y:
1) inicjowanie dzia³añ organów Gminy we wszystkich sprawach wchodz¹cych w zakres ich zadañ
w³asnych, a maj¹cych znaczenie dla So³ectwa;
2) opiniowanie – w zakresie dotycz¹cym So³ectwa –
projektów rozstrzygniêæ organów Gminy w sprawach:
a) studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy;
b) programów gospodarczych Gminy;
* Za³¹cznika nr 1 nie publikuje siê
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c) bud¿etu Gminy;
d) okreœlania zasad zbywania i obci¹¿ania nieruchomoœci Gminy po³o¿onych na terenie So³ectwa;
e) nadawania nazw ulicom i placom na terenie So³ectwa;
f) okreœlenia po³o¿enia punktów sprzeda¿y alkoholu na terenie So³ectwa;
g) innych rozstrzygniêæ, co do których o opiniê
zwróci siê w³aœciwy organ Gminy,
1) konsultowanie spraw podlegaj¹cych uregulowaniu w drodze przepisów gminnych, a dotycz¹cych:
a) zasad gospodarowania mieniem komunalnym
po³o¿onym na terenie So³ectwa,
b) sieci przedszkoli i szkó³ prowadzonych przez
Gminê;
c) okreœlania zasad ruchu drogowego na drogach
gminnych w obrêbie So³ectwa;
d) zmiany granic i zniesienia So³ectwa;
1) podejmowanie rozstrzygniêæ w zakresie:
a) zarz¹dzania i korzystania z mienia gminnego
przekazanego So³ectwu oraz rozporz¹dzania
dochodami z tego mienia;
b) okreœlania przeznaczenia œrodków z bud¿etu
Gminy na realizacjê zadañ So³ectwa;
1) prowadzenie kontroli – w przypadkach i na zasadach okreœlonych w odrêbnych uchwa³ach Rady
Gminy.
1. Œrodki finansowe na wykonywanie zadañ, o których
mowa w ustêpie 1 zabezpiecza bud¿et Gminy.
Rozdzia³ III
ORGANY SO£ECTWA I ICH KOMPETENCJE
§7
1. Organami So³ectwa s¹:
1. Zebranie Wiejskie – jako organ uchwa³odawczy;
2. So³tys – jako organ wykonawczy.
2. Dzia³alnoœæ so³tysa wspomaga Rada So³ecka.
§8
1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach okreœlonych w § 6 ustêp 1, za wyj¹tkiem spraw rozstrzyganych w indywidualnych sprawach w zakresie
administracji publicznej.
2. Do wy³¹cznych kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³ywanie;
2) okreœlanie przeznaczenia sk³adników mienia komunalnego przekazanych So³ectwu oraz dochodów z
tego Ÿród³a, w ramach uprawnieñ przyznanych So³ectwu przez Radê Gminy;
3) okreœlanie przeznaczenia œrodków finansowych,
wydzielonych w bud¿ecie Gminy do dyspozycji
So³ectwa, w ramach uprawnieñ przyznanych So³ectwu;
4) wyra¿anie stanowiska So³ectwa w sprawach okreœlonych przepisami prawa, gdy o zajêcie stanowiska przez So³ectwo wyst¹pi organ Gminy.
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§9
1. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnieni s¹ wszyscy pe³noletni i stali mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
2. W wypadku, gdy Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego poweŸmie w¹tpliwoœæ, czy dana osoba przyby³a
na Zebranie Wiejskie, jest uprawniona do brania w
nim udzia³u, mo¿e za¿¹daæ okazania dokumentu wykazuj¹cego to prawo, stosownie do § 24 ust. 2.
§ 10
Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje nastêpuj¹ce prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej;
2) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem obrad;
3) zadawania pytañ So³tysowi, cz³onkom Rady So³eckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom
Gminy;
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoœci,
wymienionych w pkt 1–3;
5) udzia³u w g³osowaniu;
6) zg³aszania kandydatur i kandydowania na So³tysa
lub cz³onka Rady So³eckiej.
§ 11
1. O ile Statut niniejszy nie stanowi inaczej, Zebranie
Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa.
2. So³tys zwo³uje Zebranie Wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na ¿¹danie organów Gminy;
3) na wniosek przynajmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w Zebraniu Wiejskim.
§ 12
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys
chyba, ¿e Zebranie Wiejskie wybierze innego przewodnicz¹cego.
2. Zebraniu Wiejskiemu, którego porz¹dek obrad przewiduje wybór So³tysa lub Rady So³eckiej, b¹dŸ cz³onków albo cz³onka Rady So³eckiej, przewodniczy
osoba wybrana przez Zebranie Wiejskie spoœród jego uczestników, przy czym nie mo¿e ni¹ byæ ¿adna
z osób kandyduj¹ca w tych wyborach.
3. Zasady okreœlone w ust. 2 znajduj¹ odpowiednie zastosowanie przy odwo³aniu z pe³nionych funkcji.
§ 13
1. Przewodnicz¹cy obrad Zebrania Wiejskiego:
1) przygotowuje projekt porz¹dku obrad;
2) prowadzi obrady;
3) zapewnia obs³ugê techniczno – biurow¹ Zebrania
i czuwa nad rzetelnoœci¹ sporz¹dzanego z niego
protoko³u;
4) decyduje o kolejnoœci zabierania g³osu przez poszczególnych mówców;
5) udziela i odbiera g³os poszczególnym mówcom;
6) zamyka dyskusjê nad poszczególnymi punktami
obrad;
7) czuwa nad zachowaniem porz¹dku i spokoju podczas obrad i g³osowania;
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8) przeprowadza g³osowanie, a w razie potrzeby powo³uje w tym celu komisjê skrutacyjn¹;
§ 14
1. Zebranie Wiejskie odbywa siê i mo¿e podejmowaæ
uchwa³y o ile weŸmie w nim udzia³ przynajmniej 15 %
uprawnionych osób.
2. W wypadku, gdy w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy liczba osób tworz¹cych
okreœlone w ustêpie 1 quorum, Przewodnicz¹cy niezw³ocznie wyznacza drugi termin po 30 minutach.
3. W drugim terminie Zebranie Wiejskie obraduje i podejmuje uchwa³y bez wzglêdu na iloœæ uczestnicz¹cych w nim uprawnionych.
§ 15
1. O ile ustawy lub niniejszy Statut nie stanowi¹ inaczej, uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem, do trybu obrad Zebrania Wiejskiego stosuje siê
odpowiednio “Regulamin Rady Gminy Liniewo”.
§ 16
1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania okreœlone przepisami prawa i uchwa³ami organów Gminy.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego;
2) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego;
3) wykonywanie uchwa³ organów Gminy;
4) wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z przepisów
szczególnych;
5) wspó³dzia³ania z radnymi w celu u³atwiania im kontaktu z wyborcami.
1. Rada Gminy mo¿e upowa¿niæ So³tysa do za³atwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
§ 17
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 – 7 osób.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie dzia³añ So³tysa, a w szczególnoœci:
1) przygotowanie Zebrañ Wiejskich;
2) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych oraz
koordynacja takich dzia³añ;
3) wyra¿anie opinii w sprawach przekazanych Radzie So³eckiej przez Zebranie Wiejskie lub So³tysa do zaopiniowania;
4) upowszechnianie treœci uchwa³ podjêtych przez
Zebranie Wiejskie.
§ 18
1. So³tys pe³ni sw¹ funkcjê spo³ecznie.
2. So³tysowi przys³uguje zwrot kosztów podró¿y i zwi¹zane z tym diety, na warunkach okreœlonych przez
organy Gminy.
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
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§ 19
So³tys zapraszany jest na sesje Rady Gminy i przys³uguje mu prawo przedstawienia stanowiska So³ectwa
w sprawie bêd¹cej przedmiotem obrad Rady Gminy, a
dotycz¹cej So³ectwa.
§ 20
Obs³ugê kancelaryjno – biurow¹ So³ectwa zapewnia
Urz¹d Gminy Liniewo.
Rozdzia³ IV
ZASADY WYBORU I TRYB ODWO£ANIA
SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 21
1. Zebranie Wiejskie wybiera So³tysa i Radê So³eck¹ na
okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady Gminy.
2. So³tys i Rada So³ecka pe³ni¹ swoj¹ funkcjê do czasu dokonania wyboru nowego So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej s¹ dokonywane w
g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, spoœród nieograniczonej iloœci kandydatów zg³aszanych przez sta³ych mieszkañców So³ectwa – uczestników Zebrania
Wiejskiego.
4. Wybory So³tysa, oraz cz³onków Rady So³eckiej przeprowadzane s¹ oddzielnie.
5. Wybranymi zostaj¹ ci z kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ iloœæ g³osów.
§ 22
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadzane
s¹ w terminie i miejscu okreœlonym przez Wójta w
drodze zarz¹dzenia. Termin ten nie mo¿e przypadaæ
póŸniej ni¿ dwa miesi¹ce po terminie og³oszenia
przez Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹ wyników wyborów do Rady Gminy.
2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ustêpie 1 okreœla porz¹dek obrad Zebrania Wiejskiego, na którym ma
nast¹piæ wybór So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ustêpie 1 Wójt podejmuje najpóŸniej na dwa miesi¹ce przed up³ywem
kadencji Rady Gminy.
§ 23
1. W celu przeprowadzenia wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, Zebranie Wiejskie powo³uje trzyosobow¹ komisjê.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
a) rejestrowanie kandydatur na So³tysa i cz³onków
Rady So³eckiej;
b) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne
kandydatury;
c) czuwanie nad prawid³owym przebiegiem g³osowania;
d) ustalenie i podanie do wiadomoœci Zebrania Wiejskiego wyników g³osowania i wyborów.
1. Komisja wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.
2. Cz³onkiem Komisji nie mog¹ zostaæ osoby, które kandyduj¹ na stanowisko So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
3. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia
wyborów zainteresowany mo¿e sk³adaæ do Rady

Gminy w terminie siedmiu dni od og³oszenia ich wyników. Rada Gminy rozstrzyga o proteœcie stosuj¹c
odpowiednio przepisy § 35 ustêp 4 niniejszego Statutu.
§ 24
1. Kandydatury na stanowisko So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej mo¿e zg³osiæ ka¿dy z uczestników Zebrania Wiejskiego.
2. Uprawnionymi do kandydowania s¹ wy³¹cznie osoby wpisane do spisu wyborców w Urzêdzie Gminy
Liniewo z tytu³u sta³ego zamieszkania w so³ectwie.
§ 25
1. Mandat So³tysa i cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
przypadku:
1) œmierci,
2) zrzeczenia siê,
3) odwo³ania przed up³ywem kadencji,
4) utraty prawa wybieralnoœci.
1. W przypadku wygaœniêcia mandatu Wójt zarz¹dza
wybory uzupe³niaj¹ce, które odbywaj¹ siê wg zasad
okreœlonych w §21–§24.
§ 26
1. O odwo³anie So³tysa lub cz³onków rady so³eckiej mog¹ wyst¹piæ:
1) mieszkañcy So³ectwa, których wniosek uzyska pisemne poparcie co najmniej 1/10 mieszkañców
So³ectwa uprawnionych do udzia³u w Zebraniu
Wiejskim;
2) Wójt Gminy;
2. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie.
3. Wniosek o odwo³anie, o którym mowa w ustêpie1
punkt 1 kierowany jest do Wójta Gminy.
Rozdzia³ V
MIENIE SO£ECTWA
§ 27
1. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia gminnego
przekazanego mu przez Gminê, rozporz¹dza dochodami z tego Ÿród³a w zakresie okreœlonym niniejszym
Statutem oraz œrodkami pochodz¹cymi z darowizn
na jego rzecz.
2. Przekazanie mienia gminnego So³ectwu nastêpuje
uchwa³¹ Rady Gminy.
§ 28
1. So³ectwo jest upowa¿nione do decydowania o:
1) wynajmowaniu i wydzier¿awianiu sk³adników mienia gminnego okreœlonych w § 27;
2) przeznaczeniu dochodów ze sk³adników mienia
okreœlonego w § 27;
3) konserwacji i remontach sk³adników mienia przeznaczonych do powszechnego u¿ytku oraz u¿ywanych przez organy So³ectwa.
1. W sprawach okreœlonych w ustêpie 1 So³tys jest umocowany do sk³adania oœwiadczeñ woli wobec osób
trzecich oraz reprezentowania So³ectwa na zewn¹trz.
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2. Umowy mog¹ce spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ finansowych Gminy wymagaj¹ dla swej wa¿noœci kontrasygnaty Skarbnika Gminy.
Rozdzia³ VI
GOSPODARKA FINANSOWA SO£ECTWA
§ 29
So³ectwo dysponuje œrodkami finansowymi wydzielonymi w bud¿ecie Gminy na realizacjê zadañ okreœlonych
niniejszym Statutem.
§ 30
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu gminy:
1) dochody realizowane przez so³ectwo s¹ dochodami tego bud¿etu,
2) wydatki dokonywane samodzielnie przez organy
so³ectwa s¹ wydatkami tego bud¿etu.
2. W ramach dochodów i wydatków, o których mowa w
punkt 1, organy so³ectwa obowi¹zane s¹ przestrzegaæ zasad gospodarki finansowej gminy.
3. Ksiêgowoœæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi urz¹d gminy, a kontrolê gospodarki finansowej
sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada w tym zakresie informacjê Wójtowi.
4. Na podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego so³ectwo wydatkuje przydzielane im œrodki na cele w niej
okreœlone.
5. Œrodki so³ectwa powinny byæ wydatkowane w sposób celowy i racjonalny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów przy mo¿liwie
najmniejszym zaanga¿owaniu œrodków.
6. Przy wydatkowaniu œrodków organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ do przestrzegania zasad wynikaj¹cych
z ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, a w
szczególnoœci przepisów ustawy o gospodarce finansowej, o rachunkowoœci i ustawy o zamówieniach
publicznych.
§ 31
W celu wydzielenia w bud¿ecie Gminy œrodków niezbêdnych na realizacjê zadañ So³ectwa, So³tys w terminie do 30 paŸdziernika ka¿dego roku przedk³ada Wójtowi
preliminarz dochodów i wydatków na rok nastêpny.
Rozdzia³ VII
NADZÓR NAD DZIA£ALNOŒCI¥ SO£ECTWA
§ 32
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoœci z prawem, celowoœci,
rzetelnoœci i gospodarnoœci.
§ 33
Organami nadzoru nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa s¹: Rada Gminy i Wójt.
§ 34
1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji, danych i wyjaœnieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa oraz uczestniczenia w posiedze-
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niach organów so³ectwa bez prawa g³osowania oraz
biernego prawa wyborczego.
2. Do wykonywania czynnoœci, o których mowa w ustêpie 1 wymienione organy mog¹ delegowaæ swych
przedstawicieli.
§ 35
1. So³tys obowi¹zany jest do przed³o¿enia Wójtowi protoko³u wraz z uchwa³ami Zebrania Wiejskiego w ci¹gu siedmiu dni od daty zakoñczenia zebrania.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem
jest niewa¿na.
3. O stwierdzenie niewa¿noœci uchwa³y Zebrania Wiejskiego na skutek niezgodnoœci z prawem mo¿e wyst¹piæ w terminie 30 dni od jej powziêcia: So³tys,
osoba uprawniona do uczestnictwa w Zebraniu Wiejskim, Wójt oraz osoba, której interes prawny zosta³
uchwa³¹ tak¹ naruszony.
4. O niewa¿noœci uchwa³y w ca³oœci lub w czêœci orzeka Rada Gminy na swym najbli¿szym posiedzeniu, a
jeœli jest to niemo¿liwe, na posiedzeniu nastêpnym.
§ 36
1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego ra¿¹co naruszaj¹ca
zasadê celowoœci, gospodarnoœci lub rzetelnoœci
mo¿e byæ uchylona przez Radê Gminy, na wniosek
Wójta po zapoznaniu siê przez ni¹ ze stanowiskiem
So³tysa i Wójta. Przepis § 35 ustêp 4 stosuje siê odpowiednio.
2. W wypadku okreœlonym w ustêpie 1 Wójt mo¿e
wstrzymaæ wykonanie uchwa³y do czasu rozstrzygniêcia przez Radê Gminy podjêtego w trybie przewidzianym w ustêpie 1.
Rozdzia³ VIII
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 37
O po³¹czeniu, podziale i zniesieniu So³ectwa, a tak¿e zmianie jego granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa decyduje Rada Gminy w drodze odrêbnej uchwa³y,
po zasiêgniêciu opinii Zebrania albo Zebrañ Wiejskich
w³aœciwych So³ectw.
§ 38
1. Zmian Statutu So³ectwa dokonuje Rada Gminy. Przepis § 37 stosuje siê odpowiednio.
2. W wypadku wniosku Zebrania Wiejskiego lub Wójta o
zmianê Statutu So³ectwa Przewodnicz¹cy Rady Gminy zobowi¹zany jest zamieœciæ z³o¿ony projekt w porz¹dku obrad najbli¿szej sesji Rady Gminy, a jeœli jest
to niemo¿liwe, w porz¹dku obrad nastêpnej sesji.
§ 39
Statut niniejszy podlega opublikowaniu w sposób przewidziany dla publikowania przepisów gminnych.
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Za³¹cznik nr 9
do Uchwa³y nr XXIII/140/2004
z dnia 29 grudnia 2004 r.
STATUT SO£ECTWA GARCZYN
Rozdzia³ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
So³ectwo Garczyn jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
Liniewo.
§2
Niniejszy Statut okreœla organizacjê i zakres dzia³ania So³ectwa Garczyn, w tym:
1. jego zadania,
2. zasady i tryb wyboru organów So³ectwa oraz ich odwo³ywania,
3. uprawnienia So³ectwa wzglêdem sk³adników mienia
gminnego przekazanych mu do zarz¹dzania,
4. zasady gospodarki finansowej,
5. zasady sprawowania nadzoru nad dzia³alnoœci¹ jego organów.
§3
Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1. Gminie – nale¿y przez to rozumieæ Gminê Liniewo;
2. So³ectwie – nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okreœlon¹ w § 1 niniejszego Statutu;
3. Wójcie – nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Liniewo;
4. Radzie Gminy – nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Liniewo;
5. So³tysie – nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy So³ectwa;
6. Radzie So³eckiej – nale¿y przez to rozumieæ grupê
osób wspomagaj¹c¹ dzia³ania So³tysa, wybran¹ i
dzia³aj¹c¹ na zasadach okreœlonych niniejszym Statutem;
7. Zebraniu Wiejskim – nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy So³ectwa.
§4
1. So³ectwo obejmuje obszar 1280 ha, którego granice oznaczone s¹ w za³¹czniku nr 1* do niniejszego
statutu.
2. Siedzib¹ w³adz So³ectwa jest wieœ Garczyn.
Rozdzia³ II
ZAKRES DZIA£ANIA SO£ECTWA
§5
1. Podstawowym celem utworzenia i dzia³ania So³ectwa jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jego mieszkañców oraz wspieranie organów Gminy w realizacji
ich zadañ.
2. So³ectwo uczestniczy w realizacji zadañ Gminy poprzez:
1) inicjowanie dzia³añ organów Gminy,
2) opiniowanie, przekazanych mu w tym celu, projektów rozstrzygniêæ organów Gminy dotycz¹cych
istotnych dla So³ectwa spraw,
* Za³¹cznika nr 1 nie publikuje siê
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3) bie¿¹ce gospodarowanie mieniem przekazanym
So³ectwu,
4) podejmowanie innych dzia³añ i rozstrzygniêæ.
1. Dzia³ania, o których mowa w ustêpie 2, So³ectwo mo¿e podejmowaæ jedynie w zakresie przewidzianym
przepisami prawa i niniejszym Statutem.
§6
1. Do zadañ So³ectwa nale¿y:
1) inicjowanie dzia³añ organów Gminy we wszystkich sprawach wchodz¹cych w zakres ich zadañ
w³asnych, a maj¹cych znaczenie dla So³ectwa;
2) opiniowanie – w zakresie dotycz¹cym So³ectwa –
projektów rozstrzygniêæ organów Gminy w sprawach:
a) studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy;
b) programów gospodarczych Gminy;
c) bud¿etu Gminy;
d) okreœlania zasad zbywania i obci¹¿ania nieruchomoœci Gminy po³o¿onych na terenie So³ectwa;
e) nadawania nazw ulicom i placom na terenie So³ectwa;
f) okreœlenia po³o¿enia punktów sprzeda¿y alkoholu na terenie So³ectwa;
g) innych rozstrzygniêæ, co do których o opiniê
zwróci siê w³aœciwy organ Gminy,
1) konsultowanie spraw podlegaj¹cych uregulowaniu w drodze przepisów gminnych, a dotycz¹cych:
a) zasad gospodarowania mieniem komunalnym
po³o¿onym na terenie So³ectwa,
b) sieci przedszkoli i szkó³ prowadzonych przez
Gminê;
c) okreœlania zasad ruchu drogowego na drogach
gminnych w obrêbie So³ectwa;
d) zmiany granic i zniesienia So³ectwa;
1) podejmowanie rozstrzygniêæ w zakresie:
a) zarz¹dzania i korzystania z mienia gminnego
przekazanego So³ectwu oraz rozporz¹dzania
dochodami z tego mienia;
b) okreœlania przeznaczenia œrodków z bud¿etu
Gminy na realizacjê zadañ So³ectwa;
1) prowadzenie kontroli – w przypadkach i na zasadach okreœlonych w odrêbnych uchwa³ach Rady
Gminy.
1. Œrodki finansowe na wykonywanie zadañ, o których
mowa w ustêpie 1 zabezpiecza bud¿et Gminy.
Rozdzia³ III
ORGANY SO£ECTWA I ICH KOMPETENCJE
§7
1. Organami So³ectwa s¹:
1. Zebranie Wiejskie – jako organ uchwa³odawczy;
2. So³tys – jako organ wykonawczy.
2. Dzia³alnoœæ so³tysa wspomaga Rada So³ecka.
§8
1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach okreœlonych w § 6 ustêp 1, za wyj¹tkiem spraw rozstrzy-
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ganych w indywidualnych sprawach w zakresie administracji publicznej.
2. Do wy³¹cznych kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³ywanie;
2) okreœlanie przeznaczenia sk³adników mienia komunalnego przekazanych So³ectwu oraz dochodów z
tego Ÿród³a, w ramach uprawnieñ przyznanych So³ectwu przez Radê Gminy;
3) okreœlanie przeznaczenia œrodków finansowych,
wydzielonych w bud¿ecie Gminy do dyspozycji
So³ectwa, w ramach uprawnieñ przyznanych So³ectwu;
4) wyra¿anie stanowiska So³ectwa w sprawach okreœlonych przepisami prawa, gdy o zajêcie stanowiska przez So³ectwo wyst¹pi organ Gminy.
§9
1. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnieni s¹ wszyscy pe³noletni i stali mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
2. W wypadku, gdy Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego poweŸmie w¹tpliwoœæ, czy dana osoba przyby³a
na Zebranie Wiejskie, jest uprawniona do brania w
nim udzia³u, mo¿e za¿¹daæ okazania dokumentu wykazuj¹cego to prawo, stosownie do § 24 ust. 2.
§ 10
Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje nastêpuj¹ce prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej;
2) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem obrad;
3) zadawania pytañ So³tysowi, cz³onkom Rady So³eckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom Gminy;
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoœci, wymienionych w pkt 1–3;
5) udzia³u w g³osowaniu;
6) zg³aszania kandydatur i kandydowania na So³tysa
lub cz³onka Rady So³eckiej.
§ 11
1. O ile Statut niniejszy nie stanowi inaczej, Zebranie
Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa.
2. So³tys zwo³uje Zebranie Wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na ¿¹danie organów Gminy;
3) na wniosek przynajmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w Zebraniu Wiejskim.
§ 12
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys
chyba, ¿e Zebranie Wiejskie wybierze innego przewodnicz¹cego.
2. Zebraniu Wiejskiemu, którego porz¹dek obrad przewiduje wybór So³tysa lub Rady So³eckiej, b¹dŸ cz³onków albo cz³onka Rady So³eckiej, przewodniczy
osoba wybrana przez Zebranie Wiejskie spoœród jego uczestników, przy czym nie mo¿e ni¹ byæ ¿adna
z osób kandyduj¹ca w tych wyborach.
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3. Zasady okreœlone w ust. 2 znajduj¹ odpowiednie zastosowanie przy odwo³aniu z pe³nionych funkcji.
§ 13
1. Przewodnicz¹cy obrad Zebrania Wiejskiego:
1) przygotowuje projekt porz¹dku obrad;
2) prowadzi obrady;
3) zapewnia obs³ugê techniczno – biurow¹ Zebrania
i czuwa nad rzetelnoœci¹ sporz¹dzanego z niego
protoko³u;
4) decyduje o kolejnoœci zabierania g³osu przez poszczególnych mówców;
5) udziela i odbiera g³os poszczególnym mówcom;
6) zamyka dyskusjê nad poszczególnymi punktami
obrad;
7) czuwa nad zachowaniem porz¹dku i spokoju podczas obrad i g³osowania;
8) przeprowadza g³osowanie, a w razie potrzeby powo³uje w tym celu komisjê skrutacyjn¹;
§ 14
1. Zebranie Wiejskie odbywa siê i mo¿e podejmowaæ
uchwa³y o ile weŸmie w nim udzia³ przynajmniej 15 %
uprawnionych osób.
2. W wypadku, gdy w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy liczba osób tworz¹cych
okreœlone w ustêpie 1 quorum, Przewodnicz¹cy niezw³ocznie wyznacza drugi termin po 30 minutach.
3. W drugim terminie Zebranie Wiejskie obraduje i podejmuje uchwa³y bez wzglêdu na iloœæ uczestnicz¹cych w nim uprawnionych.
§ 15
1. O ile ustawy lub niniejszy Statut nie stanowi¹ inaczej, uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem, do trybu obrad Zebrania Wiejskiego stosuje siê
odpowiednio “Regulamin Rady Gminy Liniewo”.
§ 16
1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania okreœlone przepisami prawa i uchwa³ami organów Gminy.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego;
2) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego;
3) wykonywanie uchwa³ organów Gminy;
4) wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z przepisów
szczególnych;
5) wspó³dzia³ania z radnymi w celu u³atwiania im kontaktu z wyborcami.
1. Rada Gminy mo¿e upowa¿niæ So³tysa do za³atwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
§ 17
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 – 7 osób.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie dzia³añ So³tysa, a w szczególnoœci:
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1) przygotowanie Zebrañ Wiejskich;
2) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych oraz
koordynacja takich dzia³añ;
3) wyra¿anie opinii w sprawach przekazanych Radzie So³eckiej przez Zebranie Wiejskie lub So³tysa do zaopiniowania;
4) upowszechnianie treœci uchwa³ podjêtych przez
Zebranie Wiejskie.
§ 18
1. So³tys pe³ni sw¹ funkcjê spo³ecznie.
2. So³tysowi przys³uguje zwrot kosztów podró¿y i zwi¹zane z tym diety, na warunkach okreœlonych przez
organy Gminy.
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
§ 19
So³tys zapraszany jest na sesje Rady Gminy i przys³uguje mu prawo przedstawienia stanowiska So³ectwa
w sprawie bêd¹cej przedmiotem obrad Rady Gminy, a
dotycz¹cej So³ectwa.
§ 20
Obs³ugê kancelaryjno – biurow¹ So³ectwa zapewnia
Urz¹d Gminy Liniewo.
Rozdzia³ IV
ZASADY WYBORU I TRYB ODWO£ANIA
SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 21
1. Zebranie Wiejskie wybiera So³tysa i Radê So³eck¹ na
okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady Gminy.
2. So³tys i Rada So³ecka pe³ni¹ swoj¹ funkcjê do czasu dokonania wyboru nowego So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej s¹ dokonywane w
g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, spoœród nieograniczonej iloœci kandydatów zg³aszanych przez sta³ych mieszkañców So³ectwa – uczestników Zebrania
Wiejskiego.
4. Wybory So³tysa, oraz cz³onków Rady So³eckiej przeprowadzane s¹ oddzielnie.
5. Wybranymi zostaj¹ ci z kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ iloœæ g³osów.
§ 22
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadzane
s¹ w terminie i miejscu okreœlonym przez Wójta w
drodze zarz¹dzenia. Termin ten nie mo¿e przypadaæ
póŸniej ni¿ dwa miesi¹ce po terminie og³oszenia
przez Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹ wyników wyborów do Rady Gminy.
2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ustêpie 1 okreœla porz¹dek obrad Zebrania Wiejskiego, na którym ma
nast¹piæ wybór So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ustêpie 1 Wójt podejmuje najpóŸniej na dwa miesi¹ce przed up³ywem
kadencji Rady Gminy.
§ 23
1. W celu przeprowadzenia wyboru So³tysa i Rady So-

³eckiej, Zebranie Wiejskie powo³uje trzyosobow¹ komisjê.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
a) rejestrowanie kandydatur na So³tysa i cz³onków
Rady So³eckiej;
b) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne
kandydatury;
c) czuwanie nad prawid³owym przebiegiem g³osowania;
d) ustalenie i podanie do wiadomoœci Zebrania Wiejskiego wyników g³osowania i wyborów.
1. Komisja wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.
2. Cz³onkiem Komisji nie mog¹ zostaæ osoby, które kandyduj¹ na stanowisko So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
3. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia wyborów zainteresowany mo¿e sk³adaæ do Rady Gminy w terminie siedmiu dni od og³oszenia ich wyników.
Rada Gminy rozstrzyga o proteœcie stosuj¹c odpowiednio przepisy § 35 ustêp 4 niniejszego Statutu.
§ 24
1. Kandydatury na stanowisko So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej mo¿e zg³osiæ ka¿dy z uczestników Zebrania Wiejskiego.
2. Uprawnionymi do kandydowania s¹ wy³¹cznie osoby wpisane do spisu wyborców w Urzêdzie Gminy
Liniewo z tytu³u sta³ego zamieszkania w so³ectwie.
§ 25
1. Mandat So³tysa i cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
przypadku:
1) œmierci,
2) zrzeczenia siê,
3) odwo³ania przed up³ywem kadencji,
4) utraty prawa wybieralnoœci.
1. W przypadku wygaœniêcia mandatu Wójt zarz¹dza
wybory uzupe³niaj¹ce, które odbywaj¹ siê wg zasad
okreœlonych w §21–§24.
§ 26
1. O odwo³anie So³tysa lub cz³onków rady so³eckiej mog¹ wyst¹piæ:
1) mieszkañcy So³ectwa, których wniosek uzyska pisemne poparcie co najmniej 1/10 mieszkañców
So³ectwa uprawnionych do udzia³u w Zebraniu
Wiejskim;
2) Wójt Gminy;
2. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie.
3. Wniosek o odwo³anie, o którym mowa w ustêpie1
punkt 1 kierowany jest do Wójta Gminy.
Rozdzia³ V
MIENIE SO£ECTWA
§ 27
1. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia gminnego
przekazanego mu przez Gminê, rozporz¹dza dochodami z tego Ÿród³a w zakresie okreœlonym niniejszym
Statutem oraz œrodkami pochodz¹cymi z darowizn
na jego rzecz.
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2. Przekazanie mienia gminnego So³ectwu nastêpuje
uchwa³¹ Rady Gminy.

Rozdzia³ VII
NADZÓR NAD DZIA£ALNOŒCI¥ SO£ECTWA

§ 28

§ 32

1. So³ectwo jest upowa¿nione do decydowania o:
1) wynajmowaniu i wydzier¿awianiu sk³adników mienia gminnego okreœlonych w § 27;
2) przeznaczeniu dochodów ze sk³adników mienia
okreœlonego w § 27;
3) konserwacji i remontach sk³adników mienia przeznaczonych do powszechnego u¿ytku oraz u¿ywanych przez organy So³ectwa.
1. W sprawach okreœlonych w ustêpie 1 So³tys jest umocowany do sk³adania oœwiadczeñ woli wobec osób
trzecich oraz reprezentowania So³ectwa na zewn¹trz.
2. Umowy mog¹ce spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ finansowych Gminy wymagaj¹ dla swej wa¿noœci kontrasygnaty Skarbnika Gminy.

Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoœci z prawem, celowoœci,
rzetelnoœci i gospodarnoœci.

Rozdzia³ VI
GOSPODARKA FINANSOWA SO£ECTWA
§ 29
So³ectwo dysponuje œrodkami finansowymi wydzielonymi w bud¿ecie Gminy na realizacjê zadañ okreœlonych
niniejszym Statutem.
§ 30
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu gminy:
1) dochody realizowane przez so³ectwo s¹ dochodami tego bud¿etu,
2) wydatki dokonywane samodzielnie przez organy
so³ectwa s¹ wydatkami tego bud¿etu.
2. W ramach dochodów i wydatków, o których mowa w
punkt 1, organy so³ectwa obowi¹zane s¹ przestrzegaæ zasad gospodarki finansowej gminy.
3. Ksiêgowoœæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi urz¹d gminy, a kontrolê gospodarki finansowej
sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada w tym zakresie informacjê Wójtowi.
4. Na podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego so³ectwo wydatkuje przydzielane im œrodki na cele w niej
okreœlone.
5. Œrodki so³ectwa powinny byæ wydatkowane w sposób celowy i racjonalny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów przy mo¿liwie
najmniejszym zaanga¿owaniu œrodków.
6. Przy wydatkowaniu œrodków organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ do przestrzegania zasad wynikaj¹cych
z ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, a w
szczególnoœci przepisów ustawy o gospodarce finansowej, o rachunkowoœci i ustawy o zamówieniach
publicznych.
§ 31
W celu wydzielenia w bud¿ecie Gminy œrodków niezbêdnych na realizacjê zadañ So³ectwa, So³tys w terminie do 30 paŸdziernika ka¿dego roku przedk³ada Wójtowi
preliminarz dochodów i wydatków na rok nastêpny.

§ 33
Organami nadzoru nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa s¹: Rada Gminy i Wójt.
§ 34
1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji, danych i wyjaœnieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach organów so³ectwa bez prawa g³osowania oraz
biernego prawa wyborczego.
2. Do wykonywania czynnoœci, o których mowa w ustêpie 1 wymienione organy mog¹ delegowaæ swych
przedstawicieli.
§ 35
1. So³tys obowi¹zany jest do przed³o¿enia Wójtowi protoko³u wraz z uchwa³ami Zebrania Wiejskiego w ci¹gu siedmiu dni od daty zakoñczenia zebrania.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem
jest niewa¿na.
3. O stwierdzenie niewa¿noœci uchwa³y Zebrania Wiejskiego na skutek niezgodnoœci z prawem mo¿e wyst¹piæ w terminie 30 dni od jej powziêcia: So³tys,
osoba uprawniona do uczestnictwa w Zebraniu Wiejskim, Wójt oraz osoba, której interes prawny zosta³
uchwa³¹ tak¹ naruszony.
4. O niewa¿noœci uchwa³y w ca³oœci lub w czêœci orzeka Rada Gminy na swym najbli¿szym posiedzeniu, a
jeœli jest to niemo¿liwe, na posiedzeniu nastêpnym.
§ 36
1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego ra¿¹co naruszaj¹ca
zasadê celowoœci, gospodarnoœci lub rzetelnoœci
mo¿e byæ uchylona przez Radê Gminy, na wniosek
Wójta po zapoznaniu siê przez ni¹ ze stanowiskiem
So³tysa i Wójta. Przepis § 35 ustêp 4 stosuje siê odpowiednio.
2. W wypadku okreœlonym w ustêpie 1 Wójt mo¿e
wstrzymaæ wykonanie uchwa³y do czasu rozstrzygniêcia przez Radê Gminy podjêtego w trybie przewidzianym w ustêpie 1.
Rozdzia³ VIII
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 37
O po³¹czeniu, podziale i zniesieniu So³ectwa, a tak¿e zmianie jego granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa decyduje Rada Gminy w drodze odrêbnej uchwa³y,
po zasiêgniêciu opinii Zebrania albo Zebrañ Wiejskich
w³aœciwych So³ectw.
§ 38
1. Zmian Statutu So³ectwa dokonuje Rada Gminy. Przepis § 37 stosuje siê odpowiednio.
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2. W wypadku wniosku Zebrania Wiejskiego lub Wójta o
zmianê Statutu So³ectwa Przewodnicz¹cy Rady Gminy zobowi¹zany jest zamieœciæ z³o¿ony projekt w porz¹dku obrad najbli¿szej sesji Rady Gminy, a jeœli jest
to niemo¿liwe, w porz¹dku obrad nastêpnej sesji.
§ 39
Statut niniejszy podlega opublikowaniu w sposób przewidziany dla publikowania przepisów gminnych.
Za³¹cznik nr 10
do Uchwa³y nr XXIII/140/2004
z dnia 29 grudnia 2004 r.
STATUT SO£ECTWA CHRZTOWO
Rozdzia³ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
So³ectwo Chrztowo jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Liniewo.
§2
Niniejszy Statut okreœla organizacjê i zakres dzia³ania So³ectwa Chrztowo, w tym:
1. jego zadania,
2. zasady i tryb wyboru organów So³ectwa oraz ich odwo³ywania,
3. uprawnienia So³ectwa wzglêdem sk³adników mienia
gminnego przekazanych mu do zarz¹dzania,
4. zasady gospodarki finansowej,
5. zasady sprawowania nadzoru nad dzia³alnoœci¹ jego organów.
§3
Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1. Gminie – nale¿y przez to rozumieæ Gminê Liniewo;
2. So³ectwie – nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okreœlon¹ w § 1 niniejszego Statutu;
3. Wójcie – nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Liniewo;
4. Radzie Gminy – nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Liniewo;
5. So³tysie – nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy So³ectwa;
6. Radzie So³eckiej – nale¿y przez to rozumieæ grupê
osób wspomagaj¹c¹ dzia³ania So³tysa, wybran¹ i
dzia³aj¹c¹ na zasadach okreœlonych niniejszym Statutem;
7. Zebraniu Wiejskim – nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy So³ectwa.
§4
1. So³ectwo obejmuje obszar 371 ha, którego granice
oznaczone s¹ w za³¹czniku nr 1* do niniejszego statutu.
2. Siedzib¹ w³adz So³ectwa jest wieœ Chrztowo.
Rozdzia³ II
ZAKRES DZIA£ANIA SO£ECTWA

twa jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jego mieszkañców oraz wspieranie organów Gminy w realizacji
ich zadañ.
2. So³ectwo uczestniczy w realizacji zadañ Gminy poprzez:
1) inicjowanie dzia³añ organów Gminy,
2) opiniowanie, przekazanych mu w tym celu, projektów rozstrzygniêæ organów Gminy dotycz¹cych
istotnych dla So³ectwa spraw,
3) bie¿¹ce gospodarowanie mieniem przekazanym
So³ectwu,
4) podejmowanie innych dzia³añ i rozstrzygniêæ.
1. Dzia³ania, o których mowa w ustêpie 2, So³ectwo mo¿e podejmowaæ jedynie w zakresie przewidzianym
przepisami prawa i niniejszym Statutem.
§6
1. Do zadañ So³ectwa nale¿y:
1) inicjowanie dzia³añ organów Gminy we wszystkich sprawach wchodz¹cych w zakres ich zadañ
w³asnych, a maj¹cych znaczenie dla So³ectwa;
2) opiniowanie – w zakresie dotycz¹cym So³ectwa –
projektów rozstrzygniêæ organów Gminy w sprawach:
a) studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy;
b) programów gospodarczych Gminy;
c) bud¿etu Gminy;
d) okreœlania zasad zbywania i obci¹¿ania nieruchomoœci Gminy po³o¿onych na terenie So³ectwa;
e) nadawania nazw ulicom i placom na terenie So³ectwa;
f) okreœlenia po³o¿enia punktów sprzeda¿y alkoholu na terenie So³ectwa;
g) innych rozstrzygniêæ, co do których o opiniê
zwróci siê w³aœciwy organ Gminy,
1) konsultowanie spraw podlegaj¹cych uregulowaniu w drodze przepisów gminnych, a dotycz¹cych:
a) zasad gospodarowania mieniem komunalnym
po³o¿onym na terenie So³ectwa,
b) sieci przedszkoli i szkó³ prowadzonych przez
Gminê;
c) okreœlania zasad ruchu drogowego na drogach
gminnych w obrêbie So³ectwa;
d) zmiany granic i zniesienia So³ectwa;
1) podejmowanie rozstrzygniêæ w zakresie:
a) zarz¹dzania i korzystania z mienia gminnego
przekazanego So³ectwu oraz rozporz¹dzania
dochodami z tego mienia;
b) okreœlania przeznaczenia œrodków z bud¿etu
Gminy na realizacjê zadañ So³ectwa;
1) prowadzenie kontroli – w przypadkach i na zasadach okreœlonych w odrêbnych uchwa³ach Rady
Gminy.
1. Œrodki finansowe na wykonywanie zadañ, o których
mowa w ustêpie 1 zabezpiecza bud¿et Gminy.

§5
1. Podstawowym celem utworzenia i dzia³ania So³ec-

* Za³¹cznika nr 1 nie publikuje siê
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ORGANY SO£ECTWA I ICH KOMPETENCJE
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3) na wniosek przynajmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w Zebraniu Wiejskim.

§7

§ 12

1. Organami So³ectwa s¹:
1. Zebranie Wiejskie – jako organ uchwa³odawczy;
2. So³tys – jako organ wykonawczy.
2. Dzia³alnoœæ so³tysa wspomaga Rada So³ecka.

1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys
chyba, ¿e Zebranie Wiejskie wybierze innego przewodnicz¹cego.
2. Zebraniu Wiejskiemu, którego porz¹dek obrad przewiduje wybór So³tysa lub Rady So³eckiej, b¹dŸ cz³onków albo cz³onka Rady So³eckiej, przewodniczy
osoba wybrana przez Zebranie Wiejskie spoœród jego uczestników, przy czym nie mo¿e ni¹ byæ ¿adna
z osób kandyduj¹ca w tych wyborach.
3. Zasady okreœlone w ust. 2 znajduj¹ odpowiednie zastosowanie przy odwo³aniu z pe³nionych funkcji.

§8
1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach okreœlonych w § 6 ustêp 1, za wyj¹tkiem spraw rozstrzyganych w indywidualnych sprawach
w zakresie administracji publicznej.
2. Do wy³¹cznych kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³ywanie;
2) okreœlanie przeznaczenia sk³adników mienia komunalnego przekazanych So³ectwu oraz dochodów z
tego Ÿród³a, w ramach uprawnieñ przyznanych So³ectwu przez Radê Gminy;
3) okreœlanie przeznaczenia œrodków finansowych,
wydzielonych w bud¿ecie Gminy do dyspozycji
So³ectwa, w ramach uprawnieñ przyznanych So³ectwu;
4) wyra¿anie stanowiska So³ectwa w sprawach okreœlonych przepisami prawa, gdy o zajêcie stanowiska przez So³ectwo wyst¹pi organ Gminy.
§9
1. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnieni s¹ wszyscy pe³noletni i stali mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
2. W wypadku, gdy Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego poweŸmie w¹tpliwoœæ, czy dana osoba przyby³a
na Zebranie Wiejskie, jest uprawniona do brania w
nim udzia³u, mo¿e za¿¹daæ okazania dokumentu wykazuj¹cego to prawo, stosownie do § 24 ust. 2.
§ 10
Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje nastêpuj¹ce prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej;
2) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem obrad;
3) zadawania pytañ So³tysowi, cz³onkom Rady So³eckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom
Gminy;
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoœci,
wymienionych w pkt 1–3;
5) udzia³u w g³osowaniu;
6) zg³aszania kandydatur i kandydowania na So³tysa
lub cz³onka Rady So³eckiej.
§ 11
1. O ile Statut niniejszy nie stanowi inaczej, Zebranie
Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa.
2. So³tys zwo³uje Zebranie Wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na ¿¹danie organów Gminy;

§ 13
1. Przewodnicz¹cy obrad Zebrania Wiejskiego:
1) przygotowuje projekt porz¹dku obrad;
2) prowadzi obrady;
3) zapewnia obs³ugê techniczno – biurow¹ Zebrania
i czuwa nad rzetelnoœci¹ sporz¹dzanego z niego
protoko³u;
4) decyduje o kolejnoœci zabierania g³osu przez poszczególnych mówców;
5) udziela i odbiera g³os poszczególnym mówcom;
6) zamyka dyskusjê nad poszczególnymi punktami
obrad;
7) czuwa nad zachowaniem porz¹dku i spokoju podczas obrad i g³osowania;
8) przeprowadza g³osowanie, a w razie potrzeby powo³uje w tym celu komisjê skrutacyjn¹;
§ 14
1. Zebranie Wiejskie odbywa siê i mo¿e podejmowaæ
uchwa³y o ile weŸmie w nim udzia³ przynajmniej 15 %
uprawnionych osób.
2. W wypadku, gdy w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy liczba osób tworz¹cych
okreœlone w ustêpie 1 quorum, Przewodnicz¹cy niezw³ocznie wyznacza drugi termin po 30 minutach.
3. W drugim terminie Zebranie Wiejskie obraduje i podejmuje uchwa³y bez wzglêdu na iloœæ uczestnicz¹cych w nim uprawnionych.
§ 15
1. O ile ustawy lub niniejszy Statut nie stanowi¹ inaczej, uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem, do trybu obrad Zebrania Wiejskiego stosuje siê
odpowiednio “Regulamin Rady Gminy Liniewo”.
§ 16
1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania okreœlone przepisami prawa i uchwa³ami organów Gminy.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego;
2) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego;
3) wykonywanie uchwa³ organów Gminy;
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4) wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z przepisów
szczególnych;
5) wspó³dzia³ania z radnymi w celu u³atwiania im kontaktu z wyborcami.
1. Rada Gminy mo¿e upowa¿niæ So³tysa do za³atwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
§ 17
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 – 7 osób.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie dzia³añ So³tysa, a w szczególnoœci:
1) przygotowanie Zebrañ Wiejskich;
2) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych oraz
koordynacja takich dzia³añ;
3) wyra¿anie opinii w sprawach przekazanych Radzie So³eckiej przez Zebranie Wiejskie lub So³tysa do zaopiniowania;
4) upowszechnianie treœci uchwa³ podjêtych przez
Zebranie Wiejskie.
§ 18
1. So³tys pe³ni sw¹ funkcjê spo³ecznie.
2. So³tysowi przys³uguje zwrot kosztów podró¿y i zwi¹zane z tym diety, na warunkach okreœlonych przez
organy Gminy.
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
§ 19
So³tys zapraszany jest na sesje Rady Gminy i przys³uguje mu prawo przedstawienia stanowiska So³ectwa
w sprawie bêd¹cej przedmiotem obrad Rady Gminy, a
dotycz¹cej So³ectwa.
§ 20
Obs³ugê kancelaryjno – biurow¹ So³ectwa zapewnia
Urz¹d Gminy Liniewo.
Rozdzia³ IV
ZASADY WYBORU I TRYB ODWO£ANIA
SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 21
1. Zebranie Wiejskie wybiera So³tysa i Radê So³eck¹
na okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady Gminy.
2. So³tys i Rada So³ecka pe³ni¹ swoj¹ funkcjê do czasu dokonania wyboru nowego So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej s¹ dokonywane w
g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, spoœród nieograniczonej iloœci kandydatów zg³aszanych przez sta³ych mieszkañców So³ectwa – uczestników Zebrania
Wiejskiego.
4. Wybory So³tysa, oraz cz³onków Rady So³eckiej przeprowadzane s¹ oddzielnie.
5. Wybranymi zostaj¹ ci z kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ iloœæ g³osów.

§ 22
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadzane
s¹ w terminie i miejscu okreœlonym przez Wójta w
drodze zarz¹dzenia. Termin ten nie mo¿e przypadaæ
póŸniej ni¿ dwa miesi¹ce po terminie og³oszenia
przez Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹ wyników wyborów do Rady Gminy.
2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ustêpie 1 okreœla porz¹dek obrad Zebrania Wiejskiego, na którym ma
nast¹piæ wybór So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ustêpie 1 Wójt podejmuje najpóŸniej na dwa miesi¹ce przed up³ywem
kadencji Rady Gminy.
§ 23
1. W celu przeprowadzenia wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, Zebranie Wiejskie powo³uje trzyosobow¹ komisjê.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
a) rejestrowanie kandydatur na So³tysa i cz³onków
Rady So³eckiej;
b) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne
kandydatury;
c) czuwanie nad prawid³owym przebiegiem g³osowania;
d) ustalenie i podanie do wiadomoœci Zebrania Wiejskiego wyników g³osowania i wyborów.
1. Komisja wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.
2. Cz³onkiem Komisji nie mog¹ zostaæ osoby, które kandyduj¹ na stanowisko So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
3. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia
wyborów zainteresowany mo¿e sk³adaæ do Rady
Gminy w terminie siedmiu dni od og³oszenia ich wyników. Rada Gminy rozstrzyga o proteœcie stosuj¹c
odpowiednio przepisy § 35 ustêp 4 niniejszego Statutu.
§ 24
1. Kandydatury na stanowisko So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej mo¿e zg³osiæ ka¿dy z uczestników Zebrania Wiejskiego.
2. Uprawnionymi do kandydowania s¹ wy³¹cznie osoby wpisane do spisu wyborców w Urzêdzie Gminy
Liniewo z tytu³u sta³ego zamieszkania w so³ectwie.
§ 25
1. Mandat So³tysa i cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
przypadku:
1) œmierci,
2) zrzeczenia siê,
3) odwo³ania przed up³ywem kadencji,
4) utraty prawa wybieralnoœci.
1. W przypadku wygaœniêcia mandatu Wójt zarz¹dza
wybory uzupe³niaj¹ce, które odbywaj¹ siê wg zasad
okreœlonych w §21–§24.
§ 26
1. O odwo³anie So³tysa lub cz³onków rady so³eckiej mog¹ wyst¹piæ:
1) mieszkañcy So³ectwa, których wniosek uzyska pisemne poparcie co najmniej 1/10 mieszkañców

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 38

— 2117 —

So³ectwa uprawnionych do udzia³u w Zebraniu
Wiejskim;
2) Wójt Gminy;
2. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie.
3. Wniosek o odwo³anie, o którym mowa w ustêpie1
punkt 1 kierowany jest do Wójta Gminy.

Poz. 744

Rozdzia³ V
MIENIE SO£ECTWA

5. Œrodki so³ectwa powinny byæ wydatkowane w sposób celowy i racjonalny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów przy mo¿liwie
najmniejszym zaanga¿owaniu œrodków.
6. Przy wydatkowaniu œrodków organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ do przestrzegania zasad wynikaj¹cych
z ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, a w
szczególnoœci przepisów ustawy o gospodarce finansowej, o rachunkowoœci i ustawy o zamówieniach
publicznych.

§ 27

§ 31

1. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia gminnego
przekazanego mu przez Gminê, rozporz¹dza dochodami z tego Ÿród³a w zakresie okreœlonym niniejszym
Statutem oraz œrodkami pochodz¹cymi z darowizn
na jego rzecz.
2. Przekazanie mienia gminnego So³ectwu nastêpuje
uchwa³¹ Rady Gminy.

W celu wydzielenia w bud¿ecie Gminy œrodków niezbêdnych na realizacjê zadañ So³ectwa, So³tys w terminie do 30 paŸdziernika ka¿dego roku przedk³ada Wójtowi
preliminarz dochodów i wydatków na rok nastêpny.

§ 28

§ 32

1. So³ectwo jest upowa¿nione do decydowania o:
1) wynajmowaniu i wydzier¿awianiu sk³adników mienia gminnego okreœlonych w § 27;
2) przeznaczeniu dochodów ze sk³adników mienia
okreœlonego w § 27;
3) konserwacji i remontach sk³adników mienia przeznaczonych do powszechnego u¿ytku oraz u¿ywanych przez organy So³ectwa.
1. W sprawach okreœlonych w ustêpie 1 So³tys jest umocowany do sk³adania oœwiadczeñ woli wobec osób
trzecich oraz reprezentowania So³ectwa na zewn¹trz.
2. Umowy mog¹ce spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ finansowych Gminy wymagaj¹ dla swej wa¿noœci kontrasygnaty Skarbnika Gminy.

Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoœci z prawem, celowoœci,
rzetelnoœci i gospodarnoœci.

Rozdzia³ VI
GOSPODARKA FINANSOWA SO£ECTWA
§ 29
So³ectwo dysponuje œrodkami finansowymi wydzielonymi w bud¿ecie Gminy na realizacjê zadañ okreœlonych
niniejszym Statutem.
§ 30
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu gminy:
1) dochody realizowane przez so³ectwo s¹ dochodami tego bud¿etu,
2) wydatki dokonywane samodzielnie przez organy
so³ectwa s¹ wydatkami tego bud¿etu.
2. W ramach dochodów i wydatków, o których mowa w
punkt 1, organy so³ectwa obowi¹zane s¹ przestrzegaæ zasad gospodarki finansowej gminy.
3. Ksiêgowoœæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi urz¹d gminy, a kontrolê gospodarki finansowej
sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada w tym zakresie informacjê Wójtowi.
4. Na podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego so³ectwo wydatkuje przydzielane im œrodki na cele w niej
okreœlone.

Rozdzia³ VII
NADZÓR NAD DZIA£ALNOŒCI¥ SO£ECTWA

§ 33
Organami nadzoru nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa s¹: Rada Gminy i Wójt.
§ 34
1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji, danych i wyjaœnieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach organów so³ectwa bez prawa g³osowania oraz
biernego prawa wyborczego.
2. Do wykonywania czynnoœci, o których mowa w ustêpie 1 wymienione organy mog¹ delegowaæ swych
przedstawicieli.
§ 35
1. So³tys obowi¹zany jest do przed³o¿enia Wójtowi protoko³u wraz z uchwa³ami Zebrania Wiejskiego w ci¹gu siedmiu dni od daty zakoñczenia zebrania.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem
jest niewa¿na.
3. O stwierdzenie niewa¿noœci uchwa³y Zebrania Wiejskiego na skutek niezgodnoœci z prawem mo¿e wyst¹piæ w terminie 30 dni od jej powziêcia: So³tys,
osoba uprawniona do uczestnictwa w Zebraniu Wiejskim, Wójt oraz osoba, której interes prawny zosta³
uchwa³¹ tak¹ naruszony.
4. O niewa¿noœci uchwa³y w ca³oœci lub w czêœci orzeka Rada Gminy na swym najbli¿szym posiedzeniu, a
jeœli jest to niemo¿liwe, na posiedzeniu nastêpnym.
§ 36
1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego ra¿¹co naruszaj¹ca
zasadê celowoœci, gospodarnoœci lub rzetelnoœci
mo¿e byæ uchylona przez Radê Gminy, na wniosek
Wójta po zapoznaniu siê przez ni¹ ze stanowiskiem
So³tysa i Wójta. Przepis § 35 ustêp 4 stosuje siê odpowiednio.
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2. W wypadku okreœlonym w ustêpie 1 Wójt mo¿e
wstrzymaæ wykonanie uchwa³y do czasu rozstrzygniêcia przez Radê Gminy podjêtego w trybie przewidzianym w ustêpie 1.
Rozdzia³ VIII
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 37
O po³¹czeniu, podziale i zniesieniu So³ectwa, a tak¿e zmianie jego granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa decyduje Rada Gminy w drodze odrêbnej uchwa³y,
po zasiêgniêciu opinii Zebrania albo Zebrañ Wiejskich
w³aœciwych So³ectw.
§ 38
1. Zmian Statutu So³ectwa dokonuje Rada Gminy. Przepis § 37 stosuje siê odpowiednio.
2. W wypadku wniosku Zebrania Wiejskiego lub Wójta o
zmianê Statutu So³ectwa Przewodnicz¹cy Rady Gminy zobowi¹zany jest zamieœciæ z³o¿ony projekt w porz¹dku obrad najbli¿szej sesji Rady Gminy, a jeœli jest
to niemo¿liwe, w porz¹dku obrad nastêpnej sesji.
§ 39
Statut niniejszy podlega opublikowaniu w sposób przewidziany dla publikowania przepisów gminnych.
Za³¹cznik nr 11
do Uchwa³y nr XXIII/140/2004
z dnia 29 grudnia 2004 r.
STATUT SO£ECTWA P£ACHTY
Rozdzia³ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
So³ectwo P³achty jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Liniewo.
§2
Niniejszy Statut okreœla organizacjê i zakres dzia³ania So³ectwa P³achty, w tym:
1. jego zadania,
2. zasady i tryb wyboru organów So³ectwa oraz ich odwo³ywania,
3. uprawnienia So³ectwa wzglêdem sk³adników mienia
gminnego przekazanych mu do zarz¹dzania,
4. zasady gospodarki finansowej,
5. zasady sprawowania nadzoru nad dzia³alnoœci¹ jego organów.
§3
Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1. Gminie – nale¿y przez to rozumieæ Gminê Liniewo;
2. So³ectwie – nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okreœlon¹ w § 1 niniejszego Statutu;
3. Wójcie – nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Liniewo;
4. Radzie Gminy – nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Liniewo;
5. So³tysie – nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy So³ectwa;

6. Radzie So³eckiej – nale¿y przez to rozumieæ grupê
osób wspomagaj¹c¹ dzia³ania So³tysa, wybran¹ i
dzia³aj¹c¹ na zasadach okreœlonych niniejszym Statutem;
7. Zebraniu Wiejskim – nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy So³ectwa.
§4
1. So³ectwo obejmuje obszar 375 ha, którego granice
oznaczone s¹ w za³¹czniku nr 1* do niniejszego statutu.
2. Siedzib¹ w³adz So³ectwa jest wieœ P³achty.
Rozdzia³ II
ZAKRES DZIA£ANIA SO£ECTWA
§5
1. Podstawowym celem utworzenia i dzia³ania So³ectwa jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jego mieszkañców oraz wspieranie organów Gminy w realizacji
ich zadañ.
2. So³ectwo uczestniczy w realizacji zadañ Gminy poprzez:
1) inicjowanie dzia³añ organów Gminy,
2) opiniowanie, przekazanych mu w tym celu, projektów rozstrzygniêæ organów Gminy dotycz¹cych
istotnych dla So³ectwa spraw,
3) bie¿¹ce gospodarowanie mieniem przekazanym
So³ectwu,
4) podejmowanie innych dzia³añ i rozstrzygniêæ.
1. Dzia³ania, o których mowa w ustêpie 2, So³ectwo mo¿e podejmowaæ jedynie w zakresie przewidzianym
przepisami prawa i niniejszym Statutem.
§6
1. Do zadañ So³ectwa nale¿y:
1) inicjowanie dzia³añ organów Gminy we wszystkich sprawach wchodz¹cych w zakres ich zadañ
w³asnych, a maj¹cych znaczenie dla So³ectwa;
2) opiniowanie – w zakresie dotycz¹cym So³ectwa –
projektów rozstrzygniêæ organów Gminy w sprawach:
a) studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy;
b) programów gospodarczych Gminy;
c) bud¿etu Gminy;
d) okreœlania zasad zbywania i obci¹¿ania nieruchomoœci Gminy po³o¿onych na terenie So³ectwa;
e) nadawania nazw ulicom i placom na terenie So³ectwa;
f) okreœlenia po³o¿enia punktów sprzeda¿y alkoholu na terenie So³ectwa;
g) innych rozstrzygniêæ, co do których o opiniê
zwróci siê w³aœciwy organ Gminy,
1) konsultowanie spraw podlegaj¹cych uregulowaniu w drodze przepisów gminnych, a dotycz¹cych:
a) zasad gospodarowania mieniem komunalnym
po³o¿onym na terenie So³ectwa,
b) sieci przedszkoli i szkó³ prowadzonych przez
Gminê;
* Za³¹cznika nr 1 nie publikuje siê
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c) okreœlania zasad ruchu drogowego na drogach
gminnych w obrêbie So³ectwa;
d) zmiany granic i zniesienia So³ectwa;
1) podejmowanie rozstrzygniêæ w zakresie:
a) zarz¹dzania i korzystania z mienia gminnego
przekazanego So³ectwu oraz rozporz¹dzania
dochodami z tego mienia;
b) okreœlania przeznaczenia œrodków z bud¿etu
Gminy na realizacjê zadañ So³ectwa;
1) prowadzenie kontroli – w przypadkach i na zasadach okreœlonych w odrêbnych uchwa³ach Rady
Gminy.
1. Œrodki finansowe na wykonywanie zadañ, o których
mowa w ustêpie 1 zabezpiecza bud¿et Gminy.

Poz. 744

3) zadawania pytañ So³tysowi, cz³onkom Rady So³eckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom Gminy;
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoœci, wymienionych w pkt 1–3;
5) udzia³u w g³osowaniu;
6) zg³aszania kandydatur i kandydowania na So³tysa
lub cz³onka Rady So³eckiej.
§ 11

Rozdzia³ III
ORGANY SO£ECTWA I ICH KOMPETENCJE

1. O ile Statut niniejszy nie stanowi inaczej, Zebranie
Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa.
2. So³tys zwo³uje Zebranie Wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na ¿¹danie organów Gminy;
3) na wniosek przynajmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w Zebraniu Wiejskim.

§7

§ 12

1. Organami So³ectwa s¹:
1. Zebranie Wiejskie – jako organ uchwa³odawczy;
2. So³tys – jako organ wykonawczy.
2. Dzia³alnoœæ so³tysa wspomaga Rada So³ecka.

1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys
chyba, ¿e Zebranie Wiejskie wybierze innego przewodnicz¹cego.
2. Zebraniu Wiejskiemu, którego porz¹dek obrad przewiduje wybór So³tysa lub Rady So³eckiej, b¹dŸ cz³onków albo cz³onka Rady So³eckiej, przewodniczy
osoba wybrana przez Zebranie Wiejskie spoœród jego uczestników, przy czym nie mo¿e ni¹ byæ ¿adna
z osób kandyduj¹ca w tych wyborach.
3. Zasady okreœlone w ust. 2 znajduj¹ odpowiednie zastosowanie przy odwo³aniu z pe³nionych funkcji.

§8
1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach okreœlonych w § 6 ustêp 1, za wyj¹tkiem spraw rozstrzyganych w indywidualnych sprawach w zakresie
administracji publicznej.
2. Do wy³¹cznych kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³ywanie;
2) okreœlanie przeznaczenia sk³adników mienia komunalnego przekazanych So³ectwu oraz dochodów z
tego Ÿród³a, w ramach uprawnieñ przyznanych So³ectwu przez Radê Gminy;
3) okreœlanie przeznaczenia œrodków finansowych,
wydzielonych w bud¿ecie Gminy do dyspozycji
So³ectwa, w ramach uprawnieñ przyznanych So³ectwu;
4) wyra¿anie stanowiska So³ectwa w sprawach okreœlonych przepisami prawa, gdy o zajêcie stanowiska przez So³ectwo wyst¹pi organ Gminy.
§9
1. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnieni s¹ wszyscy pe³noletni i stali mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
2. W wypadku, gdy Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego poweŸmie w¹tpliwoœæ, czy dana osoba przyby³a
na Zebranie Wiejskie, jest uprawniona do brania w
nim udzia³u, mo¿e za¿¹daæ okazania dokumentu wykazuj¹cego to prawo, stosownie do § 24 ust. 2.
§ 10
Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje nastêpuj¹ce prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej;
2) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem obrad;

§ 13
1. Przewodnicz¹cy obrad Zebrania Wiejskiego:
1) przygotowuje projekt porz¹dku obrad;
2) prowadzi obrady;
3) zapewnia obs³ugê techniczno – biurow¹ Zebrania
i czuwa nad rzetelnoœci¹ sporz¹dzanego z niego
protoko³u;
4) decyduje o kolejnoœci zabierania g³osu przez poszczególnych mówców;
5) udziela i odbiera g³os poszczególnym mówcom;
6) zamyka dyskusjê nad poszczególnymi punktami
obrad;
7) czuwa nad zachowaniem porz¹dku i spokoju podczas obrad i g³osowania;
8) przeprowadza g³osowanie, a w razie potrzeby powo³uje w tym celu komisjê skrutacyjn¹;
§ 14
1. Zebranie Wiejskie odbywa siê i mo¿e podejmowaæ
uchwa³y o ile weŸmie w nim udzia³ przynajmniej 15 %
uprawnionych osób.
2. W wypadku, gdy w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy liczba osób tworz¹cych
okreœlone w ustêpie 1 quorum, Przewodnicz¹cy niezw³ocznie wyznacza drugi termin po 30 minutach.
3. W drugim terminie Zebranie Wiejskie obraduje i podejmuje uchwa³y bez wzglêdu na iloœæ uczestnicz¹cych w nim uprawnionych.
§ 15
1. O ile ustawy lub niniejszy Statut nie stanowi¹ ina-
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czej, uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem, do trybu obrad Zebrania Wiejskiego stosuje siê
odpowiednio “Regulamin Rady Gminy Liniewo”.
§ 16
1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania okreœlone przepisami prawa i uchwa³ami organów Gminy.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego;
2) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego;
3) wykonywanie uchwa³ organów Gminy;
4) wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z przepisów
szczególnych;
5) wspó³dzia³ania z radnymi w celu u³atwiania im kontaktu z wyborcami.
1. Rada Gminy mo¿e upowa¿niæ So³tysa do za³atwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
§ 17
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 – 7 osób.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie dzia³añ So³tysa, a w szczególnoœci:
1) przygotowanie Zebrañ Wiejskich;
2) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych oraz
koordynacja takich dzia³añ;
3) wyra¿anie opinii w sprawach przekazanych Radzie So³eckiej przez Zebranie Wiejskie lub So³tysa do zaopiniowania;
4) upowszechnianie treœci uchwa³ podjêtych przez
Zebranie Wiejskie.
§ 18
1. So³tys pe³ni sw¹ funkcjê spo³ecznie.
2. So³tysowi przys³uguje zwrot kosztów podró¿y i zwi¹zane z tym diety, na warunkach okreœlonych przez
organy Gminy.
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
§ 19
So³tys zapraszany jest na sesje Rady Gminy i przys³uguje mu prawo przedstawienia stanowiska So³ectwa
w sprawie bêd¹cej przedmiotem obrad Rady Gminy, a
dotycz¹cej So³ectwa.
§ 20
Obs³ugê kancelaryjno – biurow¹ So³ectwa zapewnia
Urz¹d Gminy Liniewo.
Rozdzia³ IV
ZASADY WYBORU I TRYB ODWO£ANIA
SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 21
1. Zebranie Wiejskie wybiera So³tysa i Radê So³eck¹ na
okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady Gminy.

2. So³tys i Rada So³ecka pe³ni¹ swoj¹ funkcjê do czasu dokonania wyboru nowego So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej s¹ dokonywane w
g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, spoœród nieograniczonej iloœci kandydatów zg³aszanych przez sta³ych mieszkañców So³ectwa – uczestników Zebrania
Wiejskiego.
4. Wybory So³tysa, oraz cz³onków Rady So³eckiej przeprowadzane s¹ oddzielnie.
5. Wybranymi zostaj¹ ci z kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ iloœæ g³osów.
§ 22
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadzane
s¹ w terminie i miejscu okreœlonym przez Wójta w
drodze zarz¹dzenia. Termin ten nie mo¿e przypadaæ
póŸniej ni¿ dwa miesi¹ce po terminie og³oszenia
przez Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹ wyników wyborów do Rady Gminy.
2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ustêpie 1 okreœla porz¹dek obrad Zebrania Wiejskiego, na którym ma
nast¹piæ wybór So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ustêpie 1 Wójt podejmuje najpóŸniej na dwa miesi¹ce przed up³ywem
kadencji Rady Gminy.
§ 23
1. W celu przeprowadzenia wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, Zebranie Wiejskie powo³uje trzyosobow¹ komisjê.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
a) rejestrowanie kandydatur na So³tysa i cz³onków
Rady So³eckiej;
b) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne
kandydatury;
c) czuwanie nad prawid³owym przebiegiem g³osowania;
d) ustalenie i podanie do wiadomoœci Zebrania Wiejskiego wyników g³osowania i wyborów.
1. Komisja wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.
2. Cz³onkiem Komisji nie mog¹ zostaæ osoby, które kandyduj¹ na stanowisko So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
3. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia
wyborów zainteresowany mo¿e sk³adaæ do Rady
Gminy w terminie siedmiu dni od og³oszenia ich wyników. Rada Gminy rozstrzyga o proteœcie stosuj¹c
odpowiednio przepisy § 35 ustêp 4 niniejszego Statutu.
§ 24
1. Kandydatury na stanowisko So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej mo¿e zg³osiæ ka¿dy z uczestników Zebrania Wiejskiego.
2. Uprawnionymi do kandydowania s¹ wy³¹cznie osoby wpisane do spisu wyborców w Urzêdzie Gminy
Liniewo z tytu³u sta³ego zamieszkania w so³ectwie.
§ 25
1. Mandat So³tysa i cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
przypadku:
1) œmierci,
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2) zrzeczenia siê,
3) odwo³ania przed up³ywem kadencji,
4) utraty prawa wybieralnoœci.
1. W przypadku wygaœniêcia mandatu Wójt zarz¹dza
wybory uzupe³niaj¹ce, które odbywaj¹ siê wg zasad
okreœlonych w §21–§24.
§ 26
1. O odwo³anie So³tysa lub cz³onków rady so³eckiej mog¹ wyst¹piæ:
1) mieszkañcy So³ectwa, których wniosek uzyska pisemne poparcie co najmniej 1/10 mieszkañców
So³ectwa uprawnionych do udzia³u w Zebraniu
Wiejskim;
2) Wójt Gminy;
2. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie.
3. Wniosek o odwo³anie, o którym mowa w ustêpie1
punkt 1 kierowany jest do Wójta Gminy.
Rozdzia³ V
MIENIE SO£ECTWA
§ 27
1. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia gminnego
przekazanego mu przez Gminê, rozporz¹dza dochodami z tego Ÿród³a w zakresie okreœlonym niniejszym
Statutem oraz œrodkami pochodz¹cymi z darowizn
na jego rzecz.
2. Przekazanie mienia gminnego So³ectwu nastêpuje
uchwa³¹ Rady Gminy.
§ 28
1. So³ectwo jest upowa¿nione do decydowania o:
1) wynajmowaniu i wydzier¿awianiu sk³adników mienia gminnego okreœlonych w § 27;
2) przeznaczeniu dochodów ze sk³adników mienia
okreœlonego w § 27;
3) konserwacji i remontach sk³adników mienia przeznaczonych do powszechnego u¿ytku oraz u¿ywanych przez organy So³ectwa.
1. W sprawach okreœlonych w ustêpie 1 So³tys jest umocowany do sk³adania oœwiadczeñ woli wobec osób
trzecich oraz reprezentowania So³ectwa na zewn¹trz.
2. Umowy mog¹ce spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ finansowych Gminy wymagaj¹ dla swej wa¿noœci kontrasygnaty Skarbnika Gminy.
Rozdzia³ VI
GOSPODARKA FINANSOWA SO£ECTWA
§ 29
So³ectwo dysponuje œrodkami finansowymi wydzielonymi w bud¿ecie Gminy na realizacjê zadañ okreœlonych
niniejszym Statutem.
§ 30
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu gminy:
1) dochody realizowane przez so³ectwo s¹ dochodami tego bud¿etu,
2) wydatki dokonywane samodzielnie przez organy
so³ectwa s¹ wydatkami tego bud¿etu.
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2. W ramach dochodów i wydatków, o których mowa w
punkt 1, organy so³ectwa obowi¹zane s¹ przestrzegaæ zasad gospodarki finansowej gminy.
3. Ksiêgowoœæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi urz¹d gminy, a kontrolê gospodarki finansowej
sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada w tym zakresie informacjê Wójtowi.
4. Na podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego so³ectwo wydatkuje przydzielane im œrodki na cele w niej
okreœlone.
5. Œrodki so³ectwa powinny byæ wydatkowane w sposób celowy i racjonalny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów przy mo¿liwie
najmniejszym zaanga¿owaniu œrodków.
6. Przy wydatkowaniu œrodków organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ do przestrzegania zasad wynikaj¹cych
z ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, a w
szczególnoœci przepisów ustawy o gospodarce finansowej, o rachunkowoœci i ustawy o zamówieniach
publicznych.
§ 31
W celu wydzielenia w bud¿ecie Gminy œrodków niezbêdnych na realizacjê zadañ So³ectwa, So³tys w terminie do 30 paŸdziernika ka¿dego roku przedk³ada Wójtowi
preliminarz dochodów i wydatków na rok nastêpny.
Rozdzia³ VII
NADZÓR NAD DZIA£ALNOŒCI¥ SO£ECTWA
§ 32
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoœci z prawem, celowoœci,
rzetelnoœci i gospodarnoœci.
§ 33
Organami nadzoru nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa s¹: Rada Gminy i Wójt.
§ 34
1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji, danych i wyjaœnieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach organów so³ectwa bez prawa g³osowania oraz
biernego prawa wyborczego.
2. Do wykonywania czynnoœci, o których mowa w ustêpie 1 wymienione organy mog¹ delegowaæ swych
przedstawicieli.
§ 35
1. So³tys obowi¹zany jest do przed³o¿enia Wójtowi protoko³u wraz z uchwa³ami Zebrania Wiejskiego w ci¹gu siedmiu dni od daty zakoñczenia zebrania.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem
jest niewa¿na.
3. O stwierdzenie niewa¿noœci uchwa³y Zebrania Wiejskiego na skutek niezgodnoœci z prawem mo¿e wyst¹piæ w terminie 30 dni od jej powziêcia: So³tys,
osoba uprawniona do uczestnictwa w Zebraniu Wiejskim, Wójt oraz osoba, której interes prawny zosta³
uchwa³¹ tak¹ naruszony.
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4. O niewa¿noœci uchwa³y w ca³oœci lub w czêœci orzeka Rada Gminy na swym najbli¿szym posiedzeniu, a
jeœli jest to niemo¿liwe, na posiedzeniu nastêpnym.
§ 36
1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego ra¿¹co naruszaj¹ca
zasadê celowoœci, gospodarnoœci lub rzetelnoœci
mo¿e byæ uchylona przez Radê Gminy, na wniosek
Wójta po zapoznaniu siê przez ni¹ ze stanowiskiem
So³tysa i Wójta. Przepis § 35 ustêp 4 stosuje siê odpowiednio.
2. W wypadku okreœlonym w ustêpie 1 Wójt mo¿e
wstrzymaæ wykonanie uchwa³y do czasu rozstrzygniêcia przez Radê Gminy podjêtego w trybie przewidzianym w ustêpie 1.
Rozdzia³ VIII
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 37
O po³¹czeniu, podziale i zniesieniu So³ectwa, a tak¿e zmianie jego granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa decyduje Rada Gminy w drodze odrêbnej uchwa³y,
po zasiêgniêciu opinii Zebrania albo Zebrañ Wiejskich
w³aœciwych So³ectw.
§ 38
1. Zmian Statutu So³ectwa dokonuje Rada Gminy. Przepis § 37 stosuje siê odpowiednio.
2. W wypadku wniosku Zebrania Wiejskiego lub Wójta o
zmianê Statutu So³ectwa Przewodnicz¹cy Rady Gminy zobowi¹zany jest zamieœciæ z³o¿ony projekt w porz¹dku obrad najbli¿szej sesji Rady Gminy, a jeœli jest
to niemo¿liwe, w porz¹dku obrad nastêpnej sesji.
§ 39
Statut niniejszy podlega opublikowaniu w sposób przewidziany dla publikowania przepisów gminnych.
Za³¹cznik nr 12
do Uchwa³y nr XXIII/140/2004
z dnia 29. grudnia 2004 r.
STATUT SO£ECTWA SOB¥CZ
Rozdzia³ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
So³ectwo Sob¹cz jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Liniewo.
§2
Niniejszy Statut okreœla organizacjê i zakres dzia³ania So³ectwa Sob¹cz (Bukowe Pole), w tym:
1. jego zadania,
2. zasady i tryb wyboru organów So³ectwa oraz ich odwo³ywania,
3. uprawnienia So³ectwa wzglêdem sk³adników mienia
gminnego przekazanych mu do zarz¹dzania,
4. zasady gospodarki finansowej,
5. zasady sprawowania nadzoru nad dzia³alnoœci¹ jego organów.

§3
Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1. Gminie – nale¿y przez to rozumieæ Gminê Liniewo;
2. So³ectwie – nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okreœlon¹ w § 1 niniejszego Statutu;
3. Wójcie – nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Liniewo;
4. Radzie Gminy – nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Liniewo;
5. So³tysie – nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy So³ectwa;
6. Radzie So³eckiej – nale¿y przez to rozumieæ grupê
osób wspomagaj¹c¹ dzia³ania So³tysa, wybran¹ i
dzia³aj¹c¹ na zasadach okreœlonych niniejszym Statutem;
7. Zebraniu Wiejskim – nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy So³ectwa.
§4
1. So³ectwo obejmuje obszar 873 ha, którego granice
oznaczone s¹ w za³¹czniku nr 1* do niniejszego statutu.
2. Siedzib¹ w³adz So³ectwa jest wieœ Sob¹cz.
Rozdzia³ II
ZAKRES DZIA£ANIA SO£ECTWA
§5
1. Podstawowym celem utworzenia i dzia³ania So³ectwa jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jego mieszkañców oraz wspieranie organów Gminy w realizacji
ich zadañ.
2. So³ectwo uczestniczy w realizacji zadañ Gminy poprzez:
1) inicjowanie dzia³añ organów Gminy,
2) opiniowanie, przekazanych mu w tym celu, projektów rozstrzygniêæ organów Gminy dotycz¹cych
istotnych dla So³ectwa spraw,
3) bie¿¹ce gospodarowanie mieniem przekazanym
So³ectwu,
4) podejmowanie innych dzia³añ i rozstrzygniêæ.
1. Dzia³ania, o których mowa w ustêpie 2, So³ectwo mo¿e podejmowaæ jedynie w zakresie przewidzianym
przepisami prawa i niniejszym Statutem.
§6
1. Do zadañ So³ectwa nale¿y:
1) inicjowanie dzia³añ organów Gminy we wszystkich sprawach wchodz¹cych w zakres ich zadañ
w³asnych, a maj¹cych znaczenie dla So³ectwa;
2) opiniowanie – w zakresie dotycz¹cym So³ectwa –
projektów rozstrzygniêæ organów Gminy w sprawach:
a) studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy;
b) programów gospodarczych Gminy;
c) bud¿etu Gminy;
d) okreœlania zasad zbywania i obci¹¿ania nieruchomoœci Gminy po³o¿onych na terenie So³ectwa;
e) nadawania nazw ulicom i placom na terenie So³ectwa;
* Za³¹cznika nr 1 nie publikuje siê
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f) okreœlenia po³o¿enia punktów sprzeda¿y alkoholu na terenie So³ectwa;
g) innych rozstrzygniêæ, co do których o opiniê
zwróci siê w³aœciwy organ Gminy,
1) konsultowanie spraw podlegaj¹cych uregulowaniu w drodze przepisów gminnych, a dotycz¹cych:
a) zasad gospodarowania mieniem komunalnym
po³o¿onym na terenie So³ectwa,
b) sieci przedszkoli i szkó³ prowadzonych przez
Gminê;
c) okreœlania zasad ruchu drogowego na drogach
gminnych w obrêbie So³ectwa;
d) zmiany granic i zniesienia So³ectwa;
1) podejmowanie rozstrzygniêæ w zakresie:
a) zarz¹dzania i korzystania z mienia gminnego
przekazanego So³ectwu oraz rozporz¹dzania
dochodami z tego mienia;
b) okreœlania przeznaczenia œrodków z bud¿etu
Gminy na realizacjê zadañ So³ectwa;
1) prowadzenie kontroli – w przypadkach i na zasadach okreœlonych w odrêbnych uchwa³ach Rady
Gminy.
1. Œrodki finansowe na wykonywanie zadañ, o których
mowa w ustêpie 1 zabezpiecza bud¿et Gminy.
Rozdzia³ III
ORGANY SO£ECTWA I ICH KOMPETENCJE
§7
1. Organami So³ectwa s¹:
1. Zebranie Wiejskie – jako organ uchwa³odawczy;
2. So³tys – jako organ wykonawczy.
2. Dzia³alnoœæ so³tysa wspomaga Rada So³ecka.
§8
1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach okreœlonych w § 6 ustêp 1, za wyj¹tkiem spraw rozstrzyganych w indywidualnych sprawach w zakresie
administracji publicznej.
2. Do wy³¹cznych kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³ywanie;
2) okreœlanie przeznaczenia sk³adników mienia komunalnego przekazanych So³ectwu oraz dochodów z
tego Ÿród³a, w ramach uprawnieñ przyznanych So³ectwu przez Radê Gminy;
3) okreœlanie przeznaczenia œrodków finansowych,
wydzielonych w bud¿ecie Gminy do dyspozycji
So³ectwa, w ramach uprawnieñ przyznanych So³ectwu;
4) wyra¿anie stanowiska So³ectwa w sprawach okreœlonych przepisami prawa, gdy o zajêcie stanowiska przez So³ectwo wyst¹pi organ Gminy.
§9
1. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnieni s¹ wszyscy pe³noletni i stali mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
2. W wypadku, gdy Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego poweŸmie w¹tpliwoœæ, czy dana osoba przyby³a
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na Zebranie Wiejskie, jest uprawniona do brania w
nim udzia³u, mo¿e za¿¹daæ okazania dokumentu wykazuj¹cego to prawo, stosownie do § 24 ust. 2.
§ 10
Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje nastêpuj¹ce prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej;
2) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem obrad;
3) zadawania pytañ So³tysowi, cz³onkom Rady So³eckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom
Gminy;
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoœci,
wymienionych w pkt 1–3;
5) udzia³u w g³osowaniu;
6) zg³aszania kandydatur i kandydowania na So³tysa
lub cz³onka Rady So³eckiej.
§ 11
1. O ile Statut niniejszy nie stanowi inaczej, Zebranie
Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa.
2. So³tys zwo³uje Zebranie Wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na ¿¹danie organów Gminy;
3) na wniosek przynajmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w Zebraniu Wiejskim.
§ 12
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys
chyba, ¿e Zebranie Wiejskie wybierze innego przewodnicz¹cego.
2. Zebraniu Wiejskiemu, którego porz¹dek obrad przewiduje wybór So³tysa lub Rady So³eckiej, b¹dŸ cz³onków albo cz³onka Rady So³eckiej, przewodniczy
osoba wybrana przez Zebranie Wiejskie spoœród jego uczestników, przy czym nie mo¿e ni¹ byæ ¿adna
z osób kandyduj¹ca w tych wyborach.
3. Zasady okreœlone w ust. 2 znajduj¹ odpowiednie zastosowanie przy odwo³aniu z pe³nionych funkcji.
§ 13
1. Przewodnicz¹cy obrad Zebrania Wiejskiego:
1) przygotowuje projekt porz¹dku obrad;
2) prowadzi obrady;
3) zapewnia obs³ugê techniczno – biurow¹ Zebrania
i czuwa nad rzetelnoœci¹ sporz¹dzanego z niego
protoko³u;
4) decyduje o kolejnoœci zabierania g³osu przez poszczególnych mówców;
5) udziela i odbiera g³os poszczególnym mówcom;
6) zamyka dyskusjê nad poszczególnymi punktami
obrad;
7) czuwa nad zachowaniem porz¹dku i spokoju podczas obrad i g³osowania;
8) przeprowadza g³osowanie, a w razie potrzeby powo³uje w tym celu komisjê skrutacyjn¹;
§ 14
1. Zebranie Wiejskie odbywa siê i mo¿e podejmowaæ
uchwa³y o ile weŸmie w nim udzia³ przynajmniej 15 %
uprawnionych osób.
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2. W wypadku, gdy w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy liczba osób tworz¹cych
okreœlone w ustêpie 1 quorum, Przewodnicz¹cy niezw³ocznie wyznacza drugi termin po 30 minutach.
3. W drugim terminie Zebranie Wiejskie obraduje i podejmuje uchwa³y bez wzglêdu na iloœæ uczestnicz¹cych w nim uprawnionych.

§ 20
Obs³ugê kancelaryjno – biurow¹ So³ectwa zapewnia
Urz¹d Gminy Liniewo.
Rozdzia³ IV
ZASADY WYBORU I TRYB ODWO£ANIA
SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

§ 15

§ 21

1. O ile ustawy lub niniejszy Statut nie stanowi¹ inaczej, uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem, do trybu obrad Zebrania Wiejskiego stosuje siê
odpowiednio “Regulamin Rady Gminy Liniewo”.

1. Zebranie Wiejskie wybiera So³tysa i Radê So³eck¹ na
okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady Gminy.
2. So³tys i Rada So³ecka pe³ni¹ swoj¹ funkcjê do czasu dokonania wyboru nowego So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej s¹ dokonywane w
g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, spoœród nieograniczonej iloœci kandydatów zg³aszanych przez sta³ych mieszkañców So³ectwa – uczestników Zebrania
Wiejskiego.
4. Wybory So³tysa, oraz cz³onków Rady So³eckiej przeprowadzane s¹ oddzielnie.
5. Wybranymi zostaj¹ ci z kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ iloœæ g³osów.

§ 16
1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania okreœlone przepisami prawa i uchwa³ami organów Gminy.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego;
2) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego;
3) wykonywanie uchwa³ organów Gminy;
4) wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z przepisów
szczególnych;
5) wspó³dzia³ania z radnymi w celu u³atwiania im kontaktu z wyborcami.
1. Rada Gminy mo¿e upowa¿niæ So³tysa do za³atwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
§ 17
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 – 7 osób.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie dzia³añ So³tysa, a w szczególnoœci:
1) przygotowanie Zebrañ Wiejskich;
2) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych oraz
koordynacja takich dzia³añ;
3) wyra¿anie opinii w sprawach przekazanych Radzie So³eckiej przez Zebranie Wiejskie lub So³tysa do zaopiniowania;
4) upowszechnianie treœci uchwa³ podjêtych przez
Zebranie Wiejskie.
§ 18
1. So³tys pe³ni sw¹ funkcjê spo³ecznie.
2. So³tysowi przys³uguje zwrot kosztów podró¿y i zwi¹zane z tym diety, na warunkach okreœlonych przez
organy Gminy.
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
§ 19
So³tys zapraszany jest na sesje Rady Gminy i przys³uguje mu prawo przedstawienia stanowiska So³ectwa
w sprawie bêd¹cej przedmiotem obrad Rady Gminy, a
dotycz¹cej So³ectwa.

§ 22
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadzane
s¹ w terminie i miejscu okreœlonym przez Wójta w
drodze zarz¹dzenia. Termin ten nie mo¿e przypadaæ
póŸniej ni¿ dwa miesi¹ce po terminie og³oszenia
przez Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹ wyników wyborów do Rady Gminy.
2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ustêpie 1 okreœla porz¹dek obrad Zebrania Wiejskiego, na którym ma
nast¹piæ wybór So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ustêpie 1 Wójt podejmuje najpóŸniej na dwa miesi¹ce przed up³ywem
kadencji Rady Gminy.
§ 23
1. W celu przeprowadzenia wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, Zebranie Wiejskie powo³uje trzyosobow¹ komisjê.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
a) rejestrowanie kandydatur na So³tysa i cz³onków
Rady So³eckiej;
b) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne
kandydatury;
c) czuwanie nad prawid³owym przebiegiem g³osowania;
d) ustalenie i podanie do wiadomoœci Zebrania Wiejskiego wyników g³osowania i wyborów.
1. Komisja wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.
2. Cz³onkiem Komisji nie mog¹ zostaæ osoby, które kandyduj¹ na stanowisko So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
3. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia
wyborów zainteresowany mo¿e sk³adaæ do Rady
Gminy w terminie siedmiu dni od og³oszenia ich wyników. Rada Gminy rozstrzyga o proteœcie stosuj¹c
odpowiednio przepisy § 35 ustêp 4 niniejszego Statutu.
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§ 24
1. Kandydatury na stanowisko So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej mo¿e zg³osiæ ka¿dy z uczestników Zebrania Wiejskiego.
2. Uprawnionymi do kandydowania s¹ wy³¹cznie osoby wpisane do spisu wyborców w Urzêdzie Gminy
Liniewo z tytu³u sta³ego zamieszkania w so³ectwie.
§ 25
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Rozdzia³ VI
GOSPODARKA FINANSOWA SO£ECTWA
§ 29

So³ectwo dysponuje œrodkami finansowymi wydzielonymi w bud¿ecie Gminy na realizacjê zadañ okreœlonych
niniejszym Statutem.
§ 30

Rozdzia³ V
MIENIE SO£ECTWA

1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu gminy:
1) dochody realizowane przez so³ectwo s¹ dochodami tego bud¿etu,
2) wydatki dokonywane samodzielnie przez organy
so³ectwa s¹ wydatkami tego bud¿etu.
2. W ramach dochodów i wydatków, o których mowa w
punkt 1, organy so³ectwa obowi¹zane s¹ przestrzegaæ zasad gospodarki finansowej gminy.
3. Ksiêgowoœæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi urz¹d gminy, a kontrolê gospodarki finansowej
sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada w tym zakresie informacjê Wójtowi.
4. Na podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego so³ectwo wydatkuje przydzielane im œrodki na cele w niej
okreœlone.
5. Œrodki so³ectwa powinny byæ wydatkowane w sposób celowy i racjonalny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów przy mo¿liwie
najmniejszym zaanga¿owaniu œrodków.
6. Przy wydatkowaniu œrodków organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ do przestrzegania zasad wynikaj¹cych
z ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, a w
szczególnoœci przepisów ustawy o gospodarce finansowej, o rachunkowoœci i ustawy o zamówieniach
publicznych.

§ 27

§ 31

1. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia gminnego
przekazanego mu przez Gminê, rozporz¹dza dochodami z tego Ÿród³a w zakresie okreœlonym niniejszym
Statutem oraz œrodkami pochodz¹cymi z darowizn
na jego rzecz.
2. Przekazanie mienia gminnego So³ectwu nastêpuje
uchwa³¹ Rady Gminy.

W celu wydzielenia w bud¿ecie Gminy œrodków niezbêdnych na realizacjê zadañ So³ectwa, So³tys w terminie do 30 paŸdziernika ka¿dego roku przedk³ada Wójtowi
preliminarz dochodów i wydatków na rok nastêpny.

§ 28

§ 32

1. So³ectwo jest upowa¿nione do decydowania o:
1) wynajmowaniu i wydzier¿awianiu sk³adników mienia gminnego okreœlonych w § 27;
2) przeznaczeniu dochodów ze sk³adników mienia
okreœlonego w § 27;
3) konserwacji i remontach sk³adników mienia przeznaczonych do powszechnego u¿ytku oraz u¿ywanych przez organy So³ectwa.
1. W sprawach okreœlonych w ustêpie 1 So³tys jest umocowany do sk³adania oœwiadczeñ woli wobec osób
trzecich oraz reprezentowania So³ectwa na zewn¹trz.
2. Umowy mog¹ce spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ finansowych Gminy wymagaj¹ dla swej wa¿noœci kontrasygnaty Skarbnika Gminy.

Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoœci z prawem, celowoœci,
rzetelnoœci i gospodarnoœci.

1. Mandat So³tysa i cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
przypadku:
1) œmierci,
2) zrzeczenia siê,
3) odwo³ania przed up³ywem kadencji,
4) utraty prawa wybieralnoœci.
1. W przypadku wygaœniêcia mandatu Wójt zarz¹dza
wybory uzupe³niaj¹ce, które odbywaj¹ siê wg zasad
okreœlonych w §21–§24.
§ 26
1. O odwo³anie So³tysa lub cz³onków rady so³eckiej mog¹ wyst¹piæ:
1) mieszkañcy So³ectwa, których wniosek uzyska pisemne poparcie co najmniej 1/10 mieszkañców
So³ectwa uprawnionych do udzia³u w Zebraniu
Wiejskim;
2) Wójt Gminy;
2. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie.
3. Wniosek o odwo³anie, o którym mowa w ustêpie1
punkt 1 kierowany jest do Wójta Gminy.

Rozdzia³ VII
NADZÓR NAD DZIA£ALNOŒCI¥ SO£ECTWA

§ 33
Organami nadzoru nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa s¹: Rada Gminy i Wójt.
§ 34
1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji, danych i wyjaœnieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach organów so³ectwa bez prawa g³osowania oraz
biernego prawa wyborczego.
2. Do wykonywania czynnoœci, o których mowa w ustêpie 1 wymienione organy mog¹ delegowaæ swych
przedstawicieli.
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§ 35

§2

1. So³tys obowi¹zany jest do przed³o¿enia Wójtowi protoko³u wraz z uchwa³ami Zebrania Wiejskiego w ci¹gu siedmiu dni od daty zakoñczenia zebrania.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem
jest niewa¿na.
3. O stwierdzenie niewa¿noœci uchwa³y Zebrania Wiejskiego na skutek niezgodnoœci z prawem mo¿e wyst¹piæ w terminie 30 dni od jej powziêcia: So³tys,
osoba uprawniona do uczestnictwa w Zebraniu Wiejskim, Wójt oraz osoba, której interes prawny zosta³
uchwa³¹ tak¹ naruszony.
4. O niewa¿noœci uchwa³y w ca³oœci lub w czêœci orzeka Rada Gminy na swym najbli¿szym posiedzeniu, a
jeœli jest to niemo¿liwe, na posiedzeniu nastêpnym.

Niniejszy Statut okreœla organizacjê i zakres dzia³ania So³ectwa I³ownica, w tym:
1. jego zadania,
2. zasady i tryb wyboru organów So³ectwa oraz ich odwo³ywania,
3. uprawnienia So³ectwa wzglêdem sk³adników mienia
gminnego przekazanych mu do zarz¹dzania,
4. zasady gospodarki finansowej,
5. zasady sprawowania nadzoru nad dzia³alnoœci¹ jego organów.

§ 36
1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego ra¿¹co naruszaj¹ca
zasadê celowoœci, gospodarnoœci lub rzetelnoœci
mo¿e byæ uchylona przez Radê Gminy, na wniosek
Wójta po zapoznaniu siê przez ni¹ ze stanowiskiem
So³tysa i Wójta. Przepis § 35 ustêp 4 stosuje siê odpowiednio.
2. W wypadku okreœlonym w ustêpie 1 Wójt mo¿e
wstrzymaæ wykonanie uchwa³y do czasu rozstrzygniêcia przez Radê Gminy podjêtego w trybie przewidzianym w ustêpie 1.
Rozdzia³ VIII
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 37
O po³¹czeniu, podziale i zniesieniu So³ectwa, a tak¿e zmianie jego granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa decyduje Rada Gminy w drodze odrêbnej uchwa³y,
po zasiêgniêciu opinii Zebrania albo Zebrañ Wiejskich
w³aœciwych So³ectw.

§3
Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1. Gminie – nale¿y przez to rozumieæ Gminê Liniewo;
2. So³ectwie – nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okreœlon¹ w § 1 niniejszego Statutu;
3. Wójcie – nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Liniewo;
4. Radzie Gminy – nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Liniewo;
5. So³tysie – nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy So³ectwa;
6. Radzie So³eckiej – nale¿y przez to rozumieæ grupê
osób wspomagaj¹c¹ dzia³ania So³tysa, wybran¹ i dzia³aj¹c¹ na zasadach okreœlonych niniejszym Statutem;
7. Zebraniu Wiejskim – nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy So³ectwa.
§4
1. So³ectwo obejmuje obszar 710 ha, którego granice
oznaczone s¹ w za³¹czniku nr 1* do niniejszego statutu.
2. Siedzib¹ w³adz So³ectwa jest wieœ I³ownica.
Rozdzia³ II
ZAKRES DZIA£ANIA SO£ECTWA

§ 38

§5

1. Zmian Statutu So³ectwa dokonuje Rada Gminy. Przepis § 37 stosuje siê odpowiednio.
2. W wypadku wniosku Zebrania Wiejskiego lub Wójta o
zmianê Statutu So³ectwa Przewodnicz¹cy Rady Gminy zobowi¹zany jest zamieœciæ z³o¿ony projekt w porz¹dku obrad najbli¿szej sesji Rady Gminy, a jeœli jest
to niemo¿liwe, w porz¹dku obrad nastêpnej sesji.

1. Podstawowym celem utworzenia i dzia³ania So³ectwa jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jego mieszkañców oraz wspieranie organów Gminy w realizacji
ich zadañ.
2. So³ectwo uczestniczy w realizacji zadañ Gminy poprzez:
1) inicjowanie dzia³añ organów Gminy,
2) opiniowanie, przekazanych mu w tym celu, projektów rozstrzygniêæ organów Gminy dotycz¹cych
istotnych dla So³ectwa spraw,
3) bie¿¹ce gospodarowanie mieniem przekazanym
So³ectwu,
4) podejmowanie innych dzia³añ i rozstrzygniêæ.
1. Dzia³ania, o których mowa w ustêpie 2, So³ectwo mo¿e podejmowaæ jedynie w zakresie przewidzianym
przepisami prawa i niniejszym Statutem.

§ 39
Statut niniejszy podlega opublikowaniu w sposób przewidziany dla publikowania przepisów gminnych.
Za³¹cznik nr 13
do Uchwa³y nr XXIII/140/2004
z dnia 29 grudnia 2004 r.
STATUT SO£ECTWA I£OWNICA
Rozdzia³ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
So³ectwo I³ownica jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Liniewo.

§6
1. Do zadañ So³ectwa nale¿y:
1) inicjowanie dzia³añ organów Gminy we wszystkich sprawach wchodz¹cych w zakres ich zadañ
w³asnych, a maj¹cych znaczenie dla So³ectwa;
* Za³¹cznika nr 1 nie publikuje siê
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2) opiniowanie – w zakresie dotycz¹cym So³ectwa –
projektów rozstrzygniêæ organów Gminy w sprawach:
a) studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy;
b) programów gospodarczych Gminy;
c) bud¿etu Gminy;
d) okreœlania zasad zbywania i obci¹¿ania nieruchomoœci Gminy po³o¿onych na terenie So³ectwa;
e) nadawania nazw ulicom i placom na terenie So³ectwa;
f) okreœlenia po³o¿enia punktów sprzeda¿y alkoholu na terenie So³ectwa;
g) innych rozstrzygniêæ, co do których o opiniê
zwróci siê w³aœciwy organ Gminy,
1) konsultowanie spraw podlegaj¹cych uregulowaniu w drodze przepisów gminnych, a dotycz¹cych:
a) zasad gospodarowania mieniem komunalnym
po³o¿onym na terenie So³ectwa,
b) sieci przedszkoli i szkó³ prowadzonych przez
Gminê;
c) okreœlania zasad ruchu drogowego na drogach
gminnych w obrêbie So³ectwa;
d) zmiany granic i zniesienia So³ectwa;
1) podejmowanie rozstrzygniêæ w zakresie:
a) zarz¹dzania i korzystania z mienia gminnego
przekazanego So³ectwu oraz rozporz¹dzania
dochodami z tego mienia;
b) okreœlania przeznaczenia œrodków z bud¿etu
Gminy na realizacjê zadañ So³ectwa;
1) prowadzenie kontroli – w przypadkach i na zasadach okreœlonych w odrêbnych uchwa³ach Rady
Gminy.
1. Œrodki finansowe na wykonywanie zadañ, o których
mowa w ustêpie 1 zabezpiecza bud¿et Gminy.
Rozdzia³ III
ORGANY SO£ECTWA I ICH KOMPETENCJE
§7
1. Organami So³ectwa s¹:
1. Zebranie Wiejskie – jako organ uchwa³odawczy;
2. So³tys – jako organ wykonawczy.
2. Dzia³alnoœæ so³tysa wspomaga Rada So³ecka.
§8
1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach okreœlonych w § 6 ustêp 1, za wyj¹tkiem spraw rozstrzyganych w indywidualnych sprawach w zakresie
administracji publicznej.
2. Do wy³¹cznych kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³ywanie;
2) okreœlanie przeznaczenia sk³adników mienia komunalnego przekazanych So³ectwu oraz dochodów z
tego Ÿród³a, w ramach uprawnieñ przyznanych So³ectwu przez Radê Gminy;
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3) okreœlanie przeznaczenia œrodków finansowych,
wydzielonych w bud¿ecie Gminy do dyspozycji
So³ectwa, w ramach uprawnieñ przyznanych So³ectwu;
4) wyra¿anie stanowiska So³ectwa w sprawach okreœlonych przepisami prawa, gdy o zajêcie stanowiska przez So³ectwo wyst¹pi organ Gminy.
§9
1. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnieni s¹ wszyscy pe³noletni i stali mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
2. W wypadku, gdy Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego poweŸmie w¹tpliwoœæ, czy dana osoba przyby³a
na Zebranie Wiejskie, jest uprawniona do brania w
nim udzia³u, mo¿e za¿¹daæ okazania dokumentu wykazuj¹cego to prawo, stosownie do § 24 ust. 2.
§ 10
Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje nastêpuj¹ce prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej;
2) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem obrad;
3) zadawania pytañ So³tysowi, cz³onkom Rady So³eckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom
Gminy;
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoœci,
wymienionych w pkt 1–3;
5) udzia³u w g³osowaniu;
6) zg³aszania kandydatur i kandydowania na So³tysa
lub cz³onka Rady So³eckiej.
§ 11
1. O ile Statut niniejszy nie stanowi inaczej, Zebranie
Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa.
2. So³tys zwo³uje Zebranie Wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na ¿¹danie organów Gminy;
3) na wniosek przynajmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w Zebraniu Wiejskim.
§ 12
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys
chyba, ¿e Zebranie Wiejskie wybierze innego przewodnicz¹cego.
2. Zebraniu Wiejskiemu, którego porz¹dek obrad przewiduje wybór So³tysa lub Rady So³eckiej, b¹dŸ cz³onków albo cz³onka Rady So³eckiej, przewodniczy
osoba wybrana przez Zebranie Wiejskie spoœród jego uczestników, przy czym nie mo¿e ni¹ byæ ¿adna
z osób kandyduj¹ca w tych wyborach.
3. Zasady okreœlone w ust. 2 znajduj¹ odpowiednie zastosowanie przy odwo³aniu z pe³nionych funkcji.
§ 13
1. Przewodnicz¹cy obrad Zebrania Wiejskiego:
1) przygotowuje projekt porz¹dku obrad;
2) prowadzi obrady;
3) zapewnia obs³ugê techniczno – biurow¹ Zebrania
i czuwa nad rzetelnoœci¹ sporz¹dzanego z niego
protoko³u;
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4) decyduje o kolejnoœci zabierania g³osu przez poszczególnych mówców;
5) udziela i odbiera g³os poszczególnym mówcom;
6) zamyka dyskusjê nad poszczególnymi punktami
obrad;
7) czuwa nad zachowaniem porz¹dku i spokoju podczas obrad i g³osowania;
8) przeprowadza g³osowanie, a w razie potrzeby powo³uje w tym celu komisjê skrutacyjn¹;
§ 14

§ 18
1. So³tys pe³ni sw¹ funkcjê spo³ecznie.
2. So³tysowi przys³uguje zwrot kosztów podró¿y i zwi¹zane z tym diety, na warunkach okreœlonych przez
organy Gminy.
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
§ 19
So³tys zapraszany jest na sesje Rady Gminy i przys³uguje mu prawo przedstawienia stanowiska So³ectwa
w sprawie bêd¹cej przedmiotem obrad Rady Gminy, a
dotycz¹cej So³ectwa.

1. Zebranie Wiejskie odbywa siê i mo¿e podejmowaæ
uchwa³y o ile weŸmie w nim udzia³ przynajmniej 15 %
uprawnionych osób.
2. W wypadku, gdy w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy liczba osób tworz¹cych
okreœlone w ustêpie 1 quorum, Przewodnicz¹cy niezw³ocznie wyznacza drugi termin po 30 minutach.
3. W drugim terminie Zebranie Wiejskie obraduje i podejmuje uchwa³y bez wzglêdu na iloœæ uczestnicz¹cych w nim uprawnionych.

Obs³ugê kancelaryjno – biurow¹ So³ectwa zapewnia
Urz¹d Gminy Liniewo.

§ 15

§ 21

1. O ile ustawy lub niniejszy Statut nie stanowi¹ inaczej, uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem, do trybu obrad Zebrania Wiejskiego stosuje siê
odpowiednio “Regulamin Rady Gminy Liniewo”.

1. Zebranie Wiejskie wybiera So³tysa i Radê So³eck¹ na
okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady Gminy.
2. So³tys i Rada So³ecka pe³ni¹ swoj¹ funkcjê do czasu dokonania wyboru nowego So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej s¹ dokonywane w
g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, spoœród nieograniczonej iloœci kandydatów zg³aszanych przez sta³ych mieszkañców So³ectwa – uczestników Zebrania
Wiejskiego.
4. Wybory So³tysa, oraz cz³onków Rady So³eckiej przeprowadzane s¹ oddzielnie.
5. Wybranymi zostaj¹ ci z kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ iloœæ g³osów.

§ 16
1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania okreœlone przepisami prawa i uchwa³ami organów Gminy.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego;
2) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego;
3) wykonywanie uchwa³ organów Gminy;
4) wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z przepisów
szczególnych;
5) wspó³dzia³ania z radnymi w celu u³atwiania im kontaktu z wyborcami.
1. Rada Gminy mo¿e upowa¿niæ So³tysa do za³atwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
§ 17
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 – 7 osób.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie dzia³añ So³tysa, a w szczególnoœci:
1) przygotowanie Zebrañ Wiejskich;
2) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych oraz
koordynacja takich dzia³añ;
3) wyra¿anie opinii w sprawach przekazanych Radzie So³eckiej przez Zebranie Wiejskie lub So³tysa do zaopiniowania;
4) upowszechnianie treœci uchwa³ podjêtych przez
Zebranie Wiejskie.

§ 20

Rozdzia³ IV
ZASADY WYBORU I TRYB ODWO£ANIA
SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

§ 22
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadzane
s¹ w terminie i miejscu okreœlonym przez Wójta w
drodze zarz¹dzenia. Termin ten nie mo¿e przypadaæ
póŸniej ni¿ dwa miesi¹ce po terminie og³oszenia
przez Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹ wyników wyborów do Rady Gminy.
2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ustêpie 1 okreœla porz¹dek obrad Zebrania Wiejskiego, na którym ma
nast¹piæ wybór So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ustêpie 1 Wójt podejmuje najpóŸniej na dwa miesi¹ce przed up³ywem
kadencji Rady Gminy.
§ 23
1. W celu przeprowadzenia wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, Zebranie Wiejskie powo³uje trzyosobow¹ komisjê.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
a) rejestrowanie kandydatur na So³tysa i cz³onków
Rady So³eckiej;
b) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne kandydatury;
c) czuwanie nad prawid³owym przebiegiem g³osowania;
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d) ustalenie i podanie do wiadomoœci Zebrania
Wiejskiego wyników g³osowania i wyborów.
1. Komisja wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.
2. Cz³onkiem Komisji nie mog¹ zostaæ osoby, które kandyduj¹ na stanowisko So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
3. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia
wyborów zainteresowany mo¿e sk³adaæ do Rady
Gminy w terminie siedmiu dni od og³oszenia ich wyników. Rada Gminy rozstrzyga o proteœcie stosuj¹c
odpowiednio przepisy § 35 ustêp 4 niniejszego Statutu.

3) konserwacji i remontach sk³adników mienia przeznaczonych do powszechnego u¿ytku oraz u¿ywanych przez organy So³ectwa.
1. W sprawach okreœlonych w ustêpie 1 So³tys jest umocowany do sk³adania oœwiadczeñ woli wobec osób
trzecich oraz reprezentowania So³ectwa na zewn¹trz.
2. Umowy mog¹ce spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ finansowych Gminy wymagaj¹ dla swej wa¿noœci kontrasygnaty Skarbnika Gminy.

§ 24

§ 29

1. Kandydatury na stanowisko So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej mo¿e zg³osiæ ka¿dy z uczestników Zebrania Wiejskiego.
2. Uprawnionymi do kandydowania s¹ wy³¹cznie osoby wpisane do spisu wyborców w Urzêdzie Gminy
Liniewo z tytu³u sta³ego zamieszkania w so³ectwie.

So³ectwo dysponuje œrodkami finansowymi wydzielonymi w bud¿ecie Gminy na realizacjê zadañ okreœlonych
niniejszym Statutem.

§ 25
1. Mandat So³tysa i cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
przypadku:
1) œmierci,
2) zrzeczenia siê,
3) odwo³ania przed up³ywem kadencji,
4) utraty prawa wybieralnoœci.
1. W przypadku wygaœniêcia mandatu Wójt zarz¹dza
wybory uzupe³niaj¹ce, które odbywaj¹ siê wg zasad
okreœlonych w §21–§24.
§ 26
1. O odwo³anie So³tysa lub cz³onków rady so³eckiej mog¹ wyst¹piæ:
1) mieszkañcy So³ectwa, których wniosek uzyska pisemne poparcie co najmniej 1/10 mieszkañców
So³ectwa uprawnionych do udzia³u w Zebraniu
Wiejskim;
2) Wójt Gminy;
2. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie.
3. Wniosek o odwo³anie, o którym mowa w ustêpie1
punkt 1 kierowany jest do Wójta Gminy.
Rozdzia³ V
MIENIE SO£ECTWA
§ 27
1. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia gminnego
przekazanego mu przez Gminê, rozporz¹dza dochodami z tego Ÿród³a w zakresie okreœlonym niniejszym
Statutem oraz œrodkami pochodz¹cymi z darowizn
na jego rzecz.
2. Przekazanie mienia gminnego So³ectwu nastêpuje
uchwa³¹ Rady Gminy.
§ 28
1. So³ectwo jest upowa¿nione do decydowania o:
1) wynajmowaniu i wydzier¿awianiu sk³adników mienia gminnego okreœlonych w § 27;
2) przeznaczeniu dochodów ze sk³adników mienia
okreœlonego w § 27;

Rozdzia³ VI
GOSPODARKA FINANSOWA SO£ECTWA

§ 30
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu gminy:
1) dochody realizowane przez so³ectwo s¹ dochodami tego bud¿etu,
2) wydatki dokonywane samodzielnie przez organy
so³ectwa s¹ wydatkami tego bud¿etu.
2. W ramach dochodów i wydatków, o których mowa w
punkt 1, organy so³ectwa obowi¹zane s¹ przestrzegaæ zasad gospodarki finansowej gminy.
3. Ksiêgowoœæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi urz¹d gminy, a kontrolê gospodarki finansowej
sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada w tym zakresie informacjê Wójtowi.
4. Na podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego so³ectwo wydatkuje przydzielane im œrodki na cele w niej
okreœlone.
5. Œrodki so³ectwa powinny byæ wydatkowane w sposób celowy i racjonalny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów przy mo¿liwie
najmniejszym zaanga¿owaniu œrodków.
6. Przy wydatkowaniu œrodków organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ do przestrzegania zasad wynikaj¹cych
z ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, a w
szczególnoœci przepisów ustawy o gospodarce finansowej, o rachunkowoœci i ustawy o zamówieniach
publicznych.
§ 31
W celu wydzielenia w bud¿ecie Gminy œrodków niezbêdnych na realizacjê zadañ So³ectwa, So³tys w terminie do 30 paŸdziernika ka¿dego roku przedk³ada Wójtowi
preliminarz dochodów i wydatków na rok nastêpny.
Rozdzia³ VII
NADZÓR NAD DZIA£ALNOŒCI¥ SO£ECTWA
§ 32
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoœci z prawem, celowoœci,
rzetelnoœci i gospodarnoœci.
§ 33
Organami nadzoru nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa s¹: Rada Gminy i Wójt.
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§ 34
1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji, danych i wyjaœnieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach organów so³ectwa bez prawa g³osowania oraz
biernego prawa wyborczego.
2. Do wykonywania czynnoœci, o których mowa w ustêpie 1 wymienione organy mog¹ delegowaæ swych
przedstawicieli.
§ 35
1. So³tys obowi¹zany jest do przed³o¿enia Wójtowi protoko³u wraz z uchwa³ami Zebrania Wiejskiego w ci¹gu siedmiu dni od daty zakoñczenia zebrania.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem
jest niewa¿na.
3. O stwierdzenie niewa¿noœci uchwa³y Zebrania Wiejskiego na skutek niezgodnoœci z prawem mo¿e wyst¹piæ w terminie 30 dni od jej powziêcia: So³tys,
osoba uprawniona do uczestnictwa w Zebraniu Wiejskim, Wójt oraz osoba, której interes prawny zosta³
uchwa³¹ tak¹ naruszony.
4. O niewa¿noœci uchwa³y w ca³oœci lub w czêœci orzeka Rada Gminy na swym najbli¿szym posiedzeniu, a
jeœli jest to niemo¿liwe, na posiedzeniu nastêpnym.

Za³¹cznik nr 14
do Uchwa³y nr XXIII/140/2004
z dnia 29 grudnia 2004 r.
STATUT SO£ECTWA G£ODOWO
Rozdzia³ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
So³ectwo G³odowo jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
Liniewo.
§2
Niniejszy Statut okreœla organizacjê i zakres dzia³ania So³ectwa G³odowo, w tym:
1. jego zadania,
2. zasady i tryb wyboru organów So³ectwa oraz ich odwo³ywania,
3. uprawnienia So³ectwa wzglêdem sk³adników mienia
gminnego przekazanych mu do zarz¹dzania,
4. zasady gospodarki finansowej,
5. zasady sprawowania nadzoru nad dzia³alnoœci¹ jego organów.
§3

Rozdzia³ VIII
POSTANOWIENIA KOÑCOWE

Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1. Gminie – nale¿y przez to rozumieæ Gminê Liniewo;
2. So³ectwie – nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okreœlon¹ w § 1 niniejszego Statutu;
3. Wójcie – nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Liniewo;
4. Radzie Gminy – nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Liniewo;
5. So³tysie – nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy So³ectwa;
6. Radzie So³eckiej – nale¿y przez to rozumieæ grupê
osób wspomagaj¹c¹ dzia³ania So³tysa, wybran¹ i
dzia³aj¹c¹ na zasadach okreœlonych niniejszym Statutem;
7. Zebraniu Wiejskim – nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy So³ectwa.

§ 37

§4

O po³¹czeniu, podziale i zniesieniu So³ectwa, a tak¿e zmianie jego granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa decyduje Rada Gminy w drodze odrêbnej uchwa³y,
po zasiêgniêciu opinii Zebrania albo Zebrañ Wiejskich
w³aœciwych So³ectw.

1. So³ectwo obejmuje obszar 643 ha, którego granice
oznaczone s¹ w za³¹czniku nr 1* do niniejszego statutu.
2. Siedzib¹ w³adz So³ectwa jest wieœ G³odowo.

§ 36
1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego ra¿¹co naruszaj¹ca
zasadê celowoœci, gospodarnoœci lub rzetelnoœci
mo¿e byæ uchylona przez Radê Gminy, na wniosek
Wójta po zapoznaniu siê przez ni¹ ze stanowiskiem
So³tysa i Wójta. Przepis § 35 ustêp 4 stosuje siê odpowiednio.
2. W wypadku okreœlonym w ustêpie 1 Wójt mo¿e
wstrzymaæ wykonanie uchwa³y do czasu rozstrzygniêcia przez Radê Gminy podjêtego w trybie przewidzianym w ustêpie 1.

§ 38
1. Zmian Statutu So³ectwa dokonuje Rada Gminy. Przepis § 37 stosuje siê odpowiednio.
2. W wypadku wniosku Zebrania Wiejskiego lub Wójta
o zmianê Statutu So³ectwa Przewodnicz¹cy Rady
Gminy zobowi¹zany jest zamieœciæ z³o¿ony projekt w
porz¹dku obrad najbli¿szej sesji Rady Gminy, a jeœli
jest to niemo¿liwe, w porz¹dku obrad nastêpnej sesji.
§ 39
Statut niniejszy podlega opublikowaniu w sposób przewidziany dla publikowania przepisów gminnych.

Rozdzia³ II
ZAKRES DZIA£ANIA SO£ECTWA
§5
1. Podstawowym celem utworzenia i dzia³ania So³ectwa jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jego mieszkañców oraz wspieranie organów Gminy w realizacji
ich zadañ.
2. So³ectwo uczestniczy w realizacji zadañ Gminy poprzez:
1) inicjowanie dzia³añ organów Gminy,
2) opiniowanie, przekazanych mu w tym celu, projektów rozstrzygniêæ organów Gminy dotycz¹cych
istotnych dla So³ectwa spraw,
* Za³¹cznika nr 1 nie publikuje siê
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3) bie¿¹ce gospodarowanie mieniem przekazanym
So³ectwu,
4) podejmowanie innych dzia³añ i rozstrzygniêæ.
1. Dzia³ania, o których mowa w ustêpie 2, So³ectwo mo¿e podejmowaæ jedynie w zakresie przewidzianym
przepisami prawa i niniejszym Statutem.
§6
1. Do zadañ So³ectwa nale¿y:
1) inicjowanie dzia³añ organów Gminy we wszystkich sprawach wchodz¹cych w zakres ich zadañ
w³asnych, a maj¹cych znaczenie dla So³ectwa;
2) opiniowanie – w zakresie dotycz¹cym So³ectwa –
projektów rozstrzygniêæ organów Gminy w sprawach:
a) studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy;
b) programów gospodarczych Gminy;
c) bud¿etu Gminy;
d) okreœlania zasad zbywania i obci¹¿ania nieruchomoœci Gminy po³o¿onych na terenie So³ectwa;
e) nadawania nazw ulicom i placom na terenie So³ectwa;
f) okreœlenia po³o¿enia punktów sprzeda¿y alkoholu na terenie So³ectwa;
g) innych rozstrzygniêæ, co do których o opiniê
zwróci siê w³aœciwy organ Gminy,
1) konsultowanie spraw podlegaj¹cych uregulowaniu w drodze przepisów gminnych, a dotycz¹cych:
a) zasad gospodarowania mieniem komunalnym
po³o¿onym na terenie So³ectwa,
b) sieci przedszkoli i szkó³ prowadzonych przez
Gminê;
c) okreœlania zasad ruchu drogowego na drogach
gminnych w obrêbie So³ectwa;
d) zmiany granic i zniesienia So³ectwa;
1) podejmowanie rozstrzygniêæ w zakresie:
a) zarz¹dzania i korzystania z mienia gminnego
przekazanego So³ectwu oraz rozporz¹dzania
dochodami z tego mienia;
b) okreœlania przeznaczenia œrodków z bud¿etu
Gminy na realizacjê zadañ So³ectwa;
1) prowadzenie kontroli – w przypadkach i na zasadach okreœlonych w odrêbnych uchwa³ach Rady
Gminy.
1. Œrodki finansowe na wykonywanie zadañ, o których
mowa w ustêpie 1 zabezpiecza bud¿et Gminy.
Rozdzia³ III
ORGANY SO£ECTWA I ICH KOMPETENCJE
§7
1. Organami So³ectwa s¹:
1. Zebranie Wiejskie – jako organ uchwa³odawczy;
2. So³tys – jako organ wykonawczy.
2. Dzia³alnoœæ so³tysa wspomaga Rada So³ecka.
§8
1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach okreœlonych w § 6 ustêp 1, za wyj¹tkiem spraw rozstrzy-
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ganych w indywidualnych sprawach w zakresie administracji publicznej.
2. Do wy³¹cznych kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³ywanie;
2) okreœlanie przeznaczenia sk³adników mienia komunalnego przekazanych So³ectwu oraz dochodów z
tego Ÿród³a, w ramach uprawnieñ przyznanych So³ectwu przez Radê Gminy;
3) okreœlanie przeznaczenia œrodków finansowych,
wydzielonych w bud¿ecie Gminy do dyspozycji
So³ectwa, w ramach uprawnieñ przyznanych So³ectwu;
4) wyra¿anie stanowiska So³ectwa w sprawach okreœlonych przepisami prawa, gdy o zajêcie stanowiska przez So³ectwo wyst¹pi organ Gminy.
§9
1. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnieni s¹ wszyscy pe³noletni i stali mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
2. W wypadku, gdy Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego poweŸmie w¹tpliwoœæ, czy dana osoba przyby³a
na Zebranie Wiejskie, jest uprawniona do brania w
nim udzia³u, mo¿e za¿¹daæ okazania dokumentu wykazuj¹cego to prawo, stosownie do § 24 ust. 2.
§ 10
Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje nastêpuj¹ce prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej;
2) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem obrad;
3) zadawania pytañ So³tysowi, cz³onkom Rady So³eckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom
Gminy;
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoœci,
wymienionych w pkt 1–3;
5) udzia³u w g³osowaniu;
6) zg³aszania kandydatur i kandydowania na So³tysa
lub cz³onka Rady So³eckiej.
§ 11
1. O ile Statut niniejszy nie stanowi inaczej, Zebranie
Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa.
2. So³tys zwo³uje Zebranie Wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na ¿¹danie organów Gminy;
3) na wniosek przynajmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w Zebraniu Wiejskim.
§ 12
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys
chyba, ¿e Zebranie Wiejskie wybierze innego przewodnicz¹cego.
2. Zebraniu Wiejskiemu, którego porz¹dek obrad przewiduje wybór So³tysa lub Rady So³eckiej, b¹dŸ cz³onków albo cz³onka Rady So³eckiej, przewodniczy
osoba wybrana przez Zebranie Wiejskie spoœród jego uczestników, przy czym nie mo¿e ni¹ byæ ¿adna
z osób kandyduj¹ca w tych wyborach.
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3. Zasady okreœlone w ust. 2 znajduj¹ odpowiednie zastosowanie przy odwo³aniu z pe³nionych funkcji.
§ 13
1. Przewodnicz¹cy obrad Zebrania Wiejskiego:
1) przygotowuje projekt porz¹dku obrad;
2) prowadzi obrady;
3) zapewnia obs³ugê techniczno – biurow¹ Zebrania
i czuwa nad rzetelnoœci¹ sporz¹dzanego z niego
protoko³u;
4) decyduje o kolejnoœci zabierania g³osu przez poszczególnych mówców;
5) udziela i odbiera g³os poszczególnym mówcom;
6) zamyka dyskusjê nad poszczególnymi punktami
obrad;
7) czuwa nad zachowaniem porz¹dku i spokoju podczas obrad i g³osowania;
8) przeprowadza g³osowanie, a w razie potrzeby powo³uje w tym celu komisjê skrutacyjn¹;
§ 14
1. Zebranie Wiejskie odbywa siê i mo¿e podejmowaæ
uchwa³y o ile weŸmie w nim udzia³ przynajmniej 15 %
uprawnionych osób.
2. W wypadku, gdy w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy liczba osób tworz¹cych
okreœlone w ustêpie 1 quorum, Przewodnicz¹cy niezw³ocznie wyznacza drugi termin po 30 minutach.
3. W drugim terminie Zebranie Wiejskie obraduje i podejmuje uchwa³y bez wzglêdu na iloœæ uczestnicz¹cych w nim uprawnionych.
§ 15
1. O ile ustawy lub niniejszy Statut nie stanowi¹ inaczej, uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem, do trybu obrad Zebrania Wiejskiego stosuje siê
odpowiednio “Regulamin Rady Gminy Liniewo”.
§ 16
1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania okreœlone przepisami prawa i uchwa³ami organów Gminy.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego;
2) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego;
3) wykonywanie uchwa³ organów Gminy;
4) wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z przepisów
szczególnych;
5) wspó³dzia³ania z radnymi w celu u³atwiania im kontaktu z wyborcami.
1. Rada Gminy mo¿e upowa¿niæ So³tysa do za³atwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
§ 17
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 – 7 osób.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie dzia³añ So³tysa, a w szczególnoœci:

1) przygotowanie Zebrañ Wiejskich;
2) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych oraz
koordynacja takich dzia³añ;
3) wyra¿anie opinii w sprawach przekazanych Radzie So³eckiej przez Zebranie Wiejskie lub So³tysa do zaopiniowania;
4) upowszechnianie treœci uchwa³ podjêtych przez
Zebranie Wiejskie.
§ 18
1. So³tys pe³ni sw¹ funkcjê spo³ecznie.
2. So³tysowi przys³uguje zwrot kosztów podró¿y i zwi¹zane z tym diety, na warunkach okreœlonych przez
organy Gminy.
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
§ 19
So³tys zapraszany jest na sesje Rady Gminy i przys³uguje mu prawo przedstawienia stanowiska So³ectwa
w sprawie bêd¹cej przedmiotem obrad Rady Gminy, a
dotycz¹cej So³ectwa.
§ 20
Obs³ugê kancelaryjno – biurow¹ So³ectwa zapewnia
Urz¹d Gminy Liniewo.
Rozdzia³ IV
ZASADY WYBORU I TRYB ODWO£ANIA
SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 21
1. Zebranie Wiejskie wybiera So³tysa i Radê So³eck¹ na
okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady Gminy.
2. So³tys i Rada So³ecka pe³ni¹ swoj¹ funkcjê do czasu dokonania wyboru nowego So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej s¹ dokonywane w
g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, spoœród nieograniczonej iloœci kandydatów zg³aszanych przez sta³ych mieszkañców So³ectwa – uczestników Zebrania
Wiejskiego.
4. Wybory So³tysa, oraz cz³onków Rady So³eckiej przeprowadzane s¹ oddzielnie.
5. Wybranymi zostaj¹ ci z kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ iloœæ g³osów.
§ 22
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadzane
s¹ w terminie i miejscu okreœlonym przez Wójta w
drodze zarz¹dzenia. Termin ten nie mo¿e przypadaæ
póŸniej ni¿ dwa miesi¹ce po terminie og³oszenia
przez Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹ wyników wyborów do Rady Gminy.
2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ustêpie 1 okreœla porz¹dek obrad Zebrania Wiejskiego, na którym ma
nast¹piæ wybór So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ustêpie 1 Wójt podejmuje najpóŸniej na dwa miesi¹ce przed up³ywem
kadencji Rady Gminy.
§ 23
1. W celu przeprowadzenia wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, Zebranie Wiejskie powo³uje trzyosobow¹ komisjê.
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2. Do zadañ komisji nale¿y:
a) rejestrowanie kandydatur na So³tysa i cz³onków
Rady So³eckiej;
b) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne
kandydatury;
c) czuwanie nad prawid³owym przebiegiem g³osowania;
d) ustalenie i podanie do wiadomoœci Zebrania Wiejskiego wyników g³osowania i wyborów.
1. Komisja wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.
2. Cz³onkiem Komisji nie mog¹ zostaæ osoby, które kandyduj¹ na stanowisko So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
3. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia
wyborów zainteresowany mo¿e sk³adaæ do Rady
Gminy w terminie siedmiu dni od og³oszenia ich wyników. Rada Gminy rozstrzyga o proteœcie stosuj¹c
odpowiednio przepisy § 35 ustêp 4 niniejszego Statutu.
§ 24
1. Kandydatury na stanowisko So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej mo¿e zg³osiæ ka¿dy z uczestników Zebrania Wiejskiego.
2. Uprawnionymi do kandydowania s¹ wy³¹cznie osoby wpisane do spisu wyborców w Urzêdzie Gminy
Liniewo z tytu³u sta³ego zamieszkania w so³ectwie.
§ 25
1. Mandat So³tysa i cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
przypadku:
1) œmierci,
2) zrzeczenia siê,
3) odwo³ania przed up³ywem kadencji,
4) utraty prawa wybieralnoœci.
1. W przypadku wygaœniêcia mandatu Wójt zarz¹dza
wybory uzupe³niaj¹ce, które odbywaj¹ siê wg zasad
okreœlonych w §21–§24.
§ 26
1. O odwo³anie So³tysa lub cz³onków rady so³eckiej mog¹ wyst¹piæ:
1) mieszkañcy So³ectwa, których wniosek uzyska pisemne poparcie co najmniej 1/10 mieszkañców
So³ectwa uprawnionych do udzia³u w Zebraniu
Wiejskim;
2) Wójt Gminy;
2. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie.
3. Wniosek o odwo³anie, o którym mowa w ustêpie1
punkt 1 kierowany jest do Wójta Gminy.
Rozdzia³ V
MIENIE SO£ECTWA
§ 27
1. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia gminnego
przekazanego mu przez Gminê, rozporz¹dza dochodami z tego Ÿród³a w zakresie okreœlonym niniejszym
Statutem oraz œrodkami pochodz¹cymi z darowizn
na jego rzecz.
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2. Przekazanie mienia gminnego So³ectwu nastêpuje
uchwa³¹ Rady Gminy.
§ 28
1. So³ectwo jest upowa¿nione do decydowania o:
1) wynajmowaniu i wydzier¿awianiu sk³adników mienia gminnego okreœlonych w § 27;
2) przeznaczeniu dochodów ze sk³adników mienia
okreœlonego w § 27;
3) konserwacji i remontach sk³adników mienia przeznaczonych do powszechnego u¿ytku oraz u¿ywanych przez organy So³ectwa.
1. W sprawach okreœlonych w ustêpie 1 So³tys jest umocowany do sk³adania oœwiadczeñ woli wobec osób
trzecich oraz reprezentowania So³ectwa na zewn¹trz.
2. Umowy mog¹ce spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ finansowych Gminy wymagaj¹ dla swej wa¿noœci kontrasygnaty Skarbnika Gminy.
Rozdzia³ VI
GOSPODARKA FINANSOWA SO£ECTWA
§ 29
So³ectwo dysponuje œrodkami finansowymi wydzielonymi w bud¿ecie Gminy na realizacjê zadañ okreœlonych
niniejszym Statutem.
§ 30
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu gminy:
1) dochody realizowane przez so³ectwo s¹ dochodami tego bud¿etu,
2) wydatki dokonywane samodzielnie przez organy
so³ectwa s¹ wydatkami tego bud¿etu.
2. W ramach dochodów i wydatków, o których mowa w
punkt 1, organy so³ectwa obowi¹zane s¹ przestrzegaæ zasad gospodarki finansowej gminy.
3. Ksiêgowoœæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi urz¹d gminy, a kontrolê gospodarki finansowej
sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada w tym zakresie informacjê Wójtowi.
4. Na podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego so³ectwo wydatkuje przydzielane im œrodki na cele w niej
okreœlone.
5. Œrodki so³ectwa powinny byæ wydatkowane w sposób celowy i racjonalny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów przy mo¿liwie
najmniejszym zaanga¿owaniu œrodków.
6. Przy wydatkowaniu œrodków organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ do przestrzegania zasad wynikaj¹cych
z ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, a w
szczególnoœci przepisów ustawy o gospodarce finansowej, o rachunkowoœci i ustawy o zamówieniach
publicznych.
§ 31
W celu wydzielenia w bud¿ecie Gminy œrodków niezbêdnych na realizacjê zadañ So³ectwa, So³tys w terminie do 30 paŸdziernika ka¿dego roku przedk³ada Wójtowi
preliminarz dochodów i wydatków na rok nastêpny.
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Rozdzia³ VII
NADZÓR NAD DZIA£ALNOŒCI¥ SO£ECTWA
§ 32
Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoœci z prawem, celowoœci,
rzetelnoœci i gospodarnoœci.
§ 33
Organami nadzoru nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa s¹: Rada Gminy i Wójt.
§ 34
1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji, danych i wyjaœnieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach organów so³ectwa bez prawa g³osowania oraz
biernego prawa wyborczego.
2. Do wykonywania czynnoœci, o których mowa w ustêpie 1 wymienione organy mog¹ delegowaæ swych
przedstawicieli.
§ 35
1. So³tys obowi¹zany jest do przed³o¿enia Wójtowi protoko³u wraz z uchwa³ami Zebrania Wiejskiego w ci¹gu siedmiu dni od daty zakoñczenia zebrania.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem
jest niewa¿na.
3. O stwierdzenie niewa¿noœci uchwa³y Zebrania Wiejskiego na skutek niezgodnoœci z prawem mo¿e wyst¹piæ w terminie 30 dni od jej powziêcia: So³tys,
osoba uprawniona do uczestnictwa w Zebraniu Wiejskim, Wójt oraz osoba, której interes prawny zosta³
uchwa³¹ tak¹ naruszony.
4. O niewa¿noœci uchwa³y w ca³oœci lub w czêœci orzeka Rada Gminy na swym najbli¿szym posiedzeniu, a
jeœli jest to niemo¿liwe, na posiedzeniu nastêpnym.
§ 36
1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego ra¿¹co naruszaj¹ca
zasadê celowoœci, gospodarnoœci lub rzetelnoœci
mo¿e byæ uchylona przez Radê Gminy, na wniosek
Wójta po zapoznaniu siê przez ni¹ ze stanowiskiem
So³tysa i Wójta. Przepis § 35 ustêp 4 stosuje siê odpowiednio.
2. W wypadku okreœlonym w ustêpie 1 Wójt mo¿e
wstrzymaæ wykonanie uchwa³y do czasu rozstrzygniêcia przez Radê Gminy podjêtego w trybie przewidzianym w ustêpie 1.
Rozdzia³ VIII
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 37
O po³¹czeniu, podziale i zniesieniu So³ectwa, a tak¿e zmianie jego granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa decyduje Rada Gminy w drodze odrêbnej uchwa³y,
po zasiêgniêciu opinii Zebrania albo Zebrañ Wiejskich
w³aœciwych So³ectw.
§ 38
1. Zmian Statutu So³ectwa dokonuje Rada Gminy. Przepis § 37 stosuje siê odpowiednio.

2. W wypadku wniosku Zebrania Wiejskiego lub Wójta o
zmianê Statutu So³ectwa Przewodnicz¹cy Rady Gminy zobowi¹zany jest zamieœciæ z³o¿ony projekt w porz¹dku obrad najbli¿szej sesji Rady Gminy, a jeœli jest
to niemo¿liwe, w porz¹dku obrad nastêpnej sesji.
§ 39
Statut niniejszy podlega opublikowaniu w sposób przewidziany dla publikowania przepisów gminnych.
Za³¹cznik nr 15
do Uchwa³y nr XXIII/140/2004
z dnia 29 grudnia 2004 r.
STATUT SO£ECTWA DEKA
Rozdzia³ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
So³ectwo Deka jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy Liniewo.
§2
Niniejszy Statut okreœla organizacjê i zakres dzia³ania So³ectwa Deka, w tym:
1. jego zadania,
2. zasady i tryb wyboru organów So³ectwa oraz ich odwo³ywania,
3. uprawnienia So³ectwa wzglêdem sk³adników mienia
gminnego przekazanych mu do zarz¹dzania,
4. zasady gospodarki finansowej,
5. zasady sprawowania nadzoru nad dzia³alnoœci¹ jego organów.
§3
Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1. Gminie – nale¿y przez to rozumieæ Gminê Liniewo;
2. So³ectwie – nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okreœlon¹ w § 1 niniejszego Statutu;
3. Wójcie – nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Liniewo;
4. Radzie Gminy – nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Liniewo;
5. So³tysie – nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy So³ectwa;
6. Radzie So³eckiej – nale¿y przez to rozumieæ grupê
osób wspomagaj¹c¹ dzia³ania So³tysa, wybran¹ i
dzia³aj¹c¹ na zasadach okreœlonych niniejszym Statutem;
7. Zebraniu Wiejskim – nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy So³ectwa.
§4
1. So³ectwo obejmuje obszar 400 ha, którego granice
oznaczone s¹ w za³¹czniku nr 1* do niniejszego statutu.
2. Siedzib¹ w³adz So³ectwa jest wieœ Deka.
Rozdzia³ II
ZAKRES DZIA£ANIA SO£ECTWA
§5
1. Podstawowym celem utworzenia i dzia³ania So³ectwa jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jego miesz* Za³¹cznika nr 1 nie publikuje siê
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kañców oraz wspieranie organów Gminy w realizacji
ich zadañ.
2. So³ectwo uczestniczy w realizacji zadañ Gminy poprzez:
1) inicjowanie dzia³añ organów Gminy,
2) opiniowanie, przekazanych mu w tym celu, projektów rozstrzygniêæ organów Gminy dotycz¹cych
istotnych dla So³ectwa spraw,
3) bie¿¹ce gospodarowanie mieniem przekazanym
So³ectwu,
4) podejmowanie innych dzia³añ i rozstrzygniêæ.
1. Dzia³ania, o których mowa w ustêpie 2, So³ectwo mo¿e podejmowaæ jedynie w zakresie przewidzianym
przepisami prawa i niniejszym Statutem.
§6
1. Do zadañ So³ectwa nale¿y:
1) inicjowanie dzia³añ organów Gminy we wszystkich sprawach wchodz¹cych w zakres ich zadañ
w³asnych, a maj¹cych znaczenie dla So³ectwa;
2) opiniowanie – w zakresie dotycz¹cym So³ectwa –
projektów rozstrzygniêæ organów Gminy w sprawach:
a) studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy;
b) programów gospodarczych Gminy;
c) bud¿etu Gminy;
d) okreœlania zasad zbywania i obci¹¿ania nieruchomoœci Gminy po³o¿onych na terenie So³ectwa;
e) nadawania nazw ulicom i placom na terenie So³ectwa;
f) okreœlenia po³o¿enia punktów sprzeda¿y alkoholu na terenie So³ectwa;
g) innych rozstrzygniêæ, co do których o opiniê
zwróci siê w³aœciwy organ Gminy,
1) konsultowanie spraw podlegaj¹cych uregulowaniu w drodze przepisów gminnych, a dotycz¹cych:
a) zasad gospodarowania mieniem komunalnym
po³o¿onym na terenie So³ectwa,
b) sieci przedszkoli i szkó³ prowadzonych przez
Gminê;
c) okreœlania zasad ruchu drogowego na drogach
gminnych w obrêbie So³ectwa;
d) zmiany granic i zniesienia So³ectwa;
1) podejmowanie rozstrzygniêæ w zakresie:
a) zarz¹dzania i korzystania z mienia gminnego
przekazanego So³ectwu oraz rozporz¹dzania
dochodami z tego mienia;
b) okreœlania przeznaczenia œrodków z bud¿etu
Gminy na realizacjê zadañ So³ectwa;
1) prowadzenie kontroli – w przypadkach i na zasadach okreœlonych w odrêbnych uchwa³ach Rady
Gminy.
1. Œrodki finansowe na wykonywanie zadañ, o których
mowa w ustêpie 1 zabezpiecza bud¿et Gminy.
Rozdzia³ III
ORGANY SO£ECTWA I ICH KOMPETENCJE
§7
1. Organami So³ectwa s¹:
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1. Zebranie Wiejskie – jako organ uchwa³odawczy;
2. So³tys – jako organ wykonawczy.
2. Dzia³alnoœæ so³tysa wspomaga Rada So³ecka.
§8
1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach okreœlonych w § 6 ustêp 1, za wyj¹tkiem spraw rozstrzyganych w indywidualnych sprawach w zakresie
administracji publicznej.
2. Do wy³¹cznych kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³ywanie;
2) okreœlanie przeznaczenia sk³adników mienia komunalnego przekazanych So³ectwu oraz dochodów z
tego Ÿród³a, w ramach uprawnieñ przyznanych So³ectwu przez Radê Gminy;
3) okreœlanie przeznaczenia œrodków finansowych,
wydzielonych w bud¿ecie Gminy do dyspozycji
So³ectwa, w ramach uprawnieñ przyznanych So³ectwu;
4) wyra¿anie stanowiska So³ectwa w sprawach okreœlonych przepisami prawa, gdy o zajêcie stanowiska przez So³ectwo wyst¹pi organ Gminy.
§9
1. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnieni s¹ wszyscy pe³noletni i stali mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
2. W wypadku, gdy Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego poweŸmie w¹tpliwoœæ, czy dana osoba przyby³a
na Zebranie Wiejskie, jest uprawniona do brania w
nim udzia³u, mo¿e za¿¹daæ okazania dokumentu wykazuj¹cego to prawo, stosownie do § 24 ust. 2.
§ 10
Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje nastêpuj¹ce prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej;
2) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem obrad;
3) zadawania pytañ So³tysowi, cz³onkom Rady So³eckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom Gminy;
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoœci, wymienionych w pkt 1–3;
5) udzia³u w g³osowaniu;
6) zg³aszania kandydatur i kandydowania na So³tysa
lub cz³onka Rady So³eckiej.
§ 11
1. O ile Statut niniejszy nie stanowi inaczej, Zebranie
Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa.
2. So³tys zwo³uje Zebranie Wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na ¿¹danie organów Gminy;
3) na wniosek przynajmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w Zebraniu Wiejskim.
§ 12
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys
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chyba, ¿e Zebranie Wiejskie wybierze innego przewodnicz¹cego.
2. Zebraniu Wiejskiemu, którego porz¹dek obrad przewiduje wybór So³tysa lub Rady So³eckiej, b¹dŸ cz³onków albo cz³onka Rady So³eckiej, przewodniczy
osoba wybrana przez Zebranie Wiejskie spoœród jego uczestników, przy czym nie mo¿e ni¹ byæ ¿adna
z osób kandyduj¹ca w tych wyborach.
3. Zasady okreœlone w ust. 2 znajduj¹ odpowiednie zastosowanie przy odwo³aniu z pe³nionych funkcji.
§ 13
1. Przewodnicz¹cy obrad Zebrania Wiejskiego:
1) przygotowuje projekt porz¹dku obrad;
2) prowadzi obrady;
3) zapewnia obs³ugê techniczno – biurow¹ Zebrania
i czuwa nad rzetelnoœci¹ sporz¹dzanego z niego
protoko³u;
4) decyduje o kolejnoœci zabierania g³osu przez poszczególnych mówców;
5) udziela i odbiera g³os poszczególnym mówcom;
6) zamyka dyskusjê nad poszczególnymi punktami
obrad;
7) czuwa nad zachowaniem porz¹dku i spokoju podczas obrad i g³osowania;
8) przeprowadza g³osowanie, a w razie potrzeby powo³uje w tym celu komisjê skrutacyjn¹;
§ 14
1. Zebranie Wiejskie odbywa siê i mo¿e podejmowaæ
uchwa³y o ile weŸmie w nim udzia³ przynajmniej 15 %
uprawnionych osób.
2. W wypadku, gdy w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy liczba osób tworz¹cych
okreœlone w ustêpie 1 quorum, Przewodnicz¹cy niezw³ocznie wyznacza drugi termin po 30 minutach.
3. W drugim terminie Zebranie Wiejskie obraduje i podejmuje uchwa³y bez wzglêdu na iloœæ uczestnicz¹cych w nim uprawnionych.
§ 15
1. O ile ustawy lub niniejszy Statut nie stanowi¹ inaczej, uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem, do trybu obrad Zebrania Wiejskiego stosuje siê
odpowiednio “Regulamin Rady Gminy Liniewo”.
§ 16
1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania okreœlone przepisami prawa i uchwa³ami organów Gminy.
2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego;
2) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego;
3) wykonywanie uchwa³ organów Gminy;
4) wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z przepisów
szczególnych;
5) wspó³dzia³ania z radnymi w celu u³atwiania im kontaktu z wyborcami.

1. Rada Gminy mo¿e upowa¿niæ So³tysa do za³atwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
§ 17
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 – 7 osób.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie dzia³añ So³tysa, a w szczególnoœci:
1) przygotowanie Zebrañ Wiejskich;
2) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych oraz
koordynacja takich dzia³añ;
3) wyra¿anie opinii w sprawach przekazanych Radzie So³eckiej przez Zebranie Wiejskie lub So³tysa do zaopiniowania;
4) upowszechnianie treœci uchwa³ podjêtych przez
Zebranie Wiejskie.
§ 18
1. So³tys pe³ni sw¹ funkcjê spo³ecznie.
2. So³tysowi przys³uguje zwrot kosztów podró¿y i zwi¹zane z tym diety, na warunkach okreœlonych przez
organy Gminy.
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
§ 19
So³tys zapraszany jest na sesje Rady Gminy i przys³uguje mu prawo przedstawienia stanowiska So³ectwa
w sprawie bêd¹cej przedmiotem obrad Rady Gminy, a
dotycz¹cej So³ectwa.
§ 20
Obs³ugê kancelaryjno – biurow¹ So³ectwa zapewnia
Urz¹d Gminy Liniewo.
Rozdzia³ IV
ZASADY WYBORU I TRYB ODWO£ANIA
SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 21
1. Zebranie Wiejskie wybiera So³tysa i Radê So³eck¹ na
okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady Gminy.
2. So³tys i Rada So³ecka pe³ni¹ swoj¹ funkcjê do czasu dokonania wyboru nowego So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej s¹ dokonywane w
g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, spoœród nieograniczonej iloœci kandydatów zg³aszanych przez sta³ych mieszkañców So³ectwa – uczestników Zebrania
Wiejskiego.
4. Wybory So³tysa, oraz cz³onków Rady So³eckiej przeprowadzane s¹ oddzielnie.
5. Wybranymi zostaj¹ ci z kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ iloœæ g³osów.
§ 22
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadzane
s¹ w terminie i miejscu okreœlonym przez Wójta w
drodze zarz¹dzenia. Termin ten nie mo¿e przypadaæ
póŸniej ni¿ dwa miesi¹ce po terminie og³oszenia
przez Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹ wyników wyborów do Rady Gminy.
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2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ustêpie 1 okreœla porz¹dek obrad Zebrania Wiejskiego, na którym ma
nast¹piæ wybór So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ustêpie 1 Wójt podejmuje najpóŸniej na dwa miesi¹ce przed up³ywem
kadencji Rady Gminy.
§ 23
1. W celu przeprowadzenia wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, Zebranie Wiejskie powo³uje trzyosobow¹ komisjê.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
a) rejestrowanie kandydatur na So³tysa i cz³onków
Rady So³eckiej;
b) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne
kandydatury;
c) czuwanie nad prawid³owym przebiegiem g³osowania;
d) ustalenie i podanie do wiadomoœci Zebrania Wiejskiego wyników g³osowania i wyborów.
1. Komisja wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.
2. Cz³onkiem Komisji nie mog¹ zostaæ osoby, które kandyduj¹ na stanowisko So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
3. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia
wyborów zainteresowany mo¿e sk³adaæ do Rady
Gminy w terminie siedmiu dni od og³oszenia ich wyników. Rada Gminy rozstrzyga o proteœcie stosuj¹c
odpowiednio przepisy § 35 ustêp 4 niniejszego Statutu.
§ 24
1. Kandydatury na stanowisko So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej mo¿e zg³osiæ ka¿dy z uczestników Zebrania Wiejskiego.
2. Uprawnionymi do kandydowania s¹ wy³¹cznie osoby wpisane do spisu wyborców w Urzêdzie Gminy
Liniewo z tytu³u sta³ego zamieszkania w so³ectwie.
§ 25
1. Mandat So³tysa i cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
przypadku:
1) œmierci,
2) zrzeczenia siê,
3) odwo³ania przed up³ywem kadencji,
4) utraty prawa wybieralnoœci.
1. W przypadku wygaœniêcia mandatu Wójt zarz¹dza
wybory uzupe³niaj¹ce, które odbywaj¹ siê wg zasad
okreœlonych w §21–§24.
§ 26
1. O odwo³anie So³tysa lub cz³onków rady so³eckiej mog¹ wyst¹piæ:
1) mieszkañcy So³ectwa, których wniosek uzyska pisemne poparcie co najmniej 1/10 mieszkañców
So³ectwa uprawnionych do udzia³u w Zebraniu
Wiejskim;
2) Wójt Gminy;
2. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie.
3. Wniosek o odwo³anie, o którym mowa w ustêpie1
punkt 1 kierowany jest do Wójta Gminy.
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Rozdzia³ V
MIENIE SO£ECTWA
§ 27

1. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia gminnego
przekazanego mu przez Gminê, rozporz¹dza dochodami z tego Ÿród³a w zakresie okreœlonym niniejszym
Statutem oraz œrodkami pochodz¹cymi z darowizn
na jego rzecz.
2. Przekazanie mienia gminnego So³ectwu nastêpuje
uchwa³¹ Rady Gminy.
§ 28
1. So³ectwo jest upowa¿nione do decydowania o:
1) wynajmowaniu i wydzier¿awianiu sk³adników mienia gminnego okreœlonych w § 27;
2) przeznaczeniu dochodów ze sk³adników mienia
okreœlonego w § 27;
3) konserwacji i remontach sk³adników mienia przeznaczonych do powszechnego u¿ytku oraz u¿ywanych przez organy So³ectwa.
1. W sprawach okreœlonych w ustêpie 1 So³tys jest umocowany do sk³adania oœwiadczeñ woli wobec osób
trzecich oraz reprezentowania So³ectwa na zewn¹trz.
2. Umowy mog¹ce spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ finansowych Gminy wymagaj¹ dla swej wa¿noœci kontrasygnaty Skarbnika Gminy.
Rozdzia³ VI
GOSPODARKA FINANSOWA SO£ECTWA
§ 29
So³ectwo dysponuje œrodkami finansowymi wydzielonymi w bud¿ecie Gminy na realizacjê zadañ okreœlonych
niniejszym Statutem.
§ 30
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu gminy:
1) dochody realizowane przez so³ectwo s¹ dochodami tego bud¿etu,
2) wydatki dokonywane samodzielnie przez organy
so³ectwa s¹ wydatkami tego bud¿etu.
2. W ramach dochodów i wydatków, o których mowa w
punkt 1, organy so³ectwa obowi¹zane s¹ przestrzegaæ zasad gospodarki finansowej gminy.
3. Ksiêgowoœæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi urz¹d gminy, a kontrolê gospodarki finansowej
sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada w tym zakresie informacjê Wójtowi.
4. Na podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego so³ectwo wydatkuje przydzielane im œrodki na cele w niej
okreœlone.
5. Œrodki so³ectwa powinny byæ wydatkowane w sposób celowy i racjonalny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów przy mo¿liwie
najmniejszym zaanga¿owaniu œrodków.
6. Przy wydatkowaniu œrodków organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ do przestrzegania zasad wynikaj¹cych
z ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, a w
szczególnoœci przepisów ustawy o gospodarce finansowej, o rachunkowoœci i ustawy o zamówieniach
publicznych.
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§ 31
W celu wydzielenia w bud¿ecie Gminy œrodków niezbêdnych na realizacjê zadañ So³ectwa, So³tys w terminie do 30 paŸdziernika ka¿dego roku przedk³ada Wójtowi
preliminarz dochodów i wydatków na rok nastêpny.

twa decyduje Rada Gminy w drodze odrêbnej uchwa³y,
po zasiêgniêciu opinii Zebrania albo Zebrañ Wiejskich
w³aœciwych So³ectw.
§ 38

Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoœci z prawem, celowoœci,
rzetelnoœci i gospodarnoœci.

1. Zmian Statutu So³ectwa dokonuje Rada Gminy. Przepis § 37 stosuje siê odpowiednio.
2. W wypadku wniosku Zebrania Wiejskiego lub Wójta
o zmianê Statutu So³ectwa Przewodnicz¹cy Rady
Gminy zobowi¹zany jest zamieœciæ z³o¿ony projekt w
porz¹dku obrad najbli¿szej sesji Rady Gminy, a jeœli
jest to niemo¿liwe, w porz¹dku obrad nastêpnej sesji.

§ 33

§ 39

Organami nadzoru nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa s¹: Rada Gminy i Wójt.

Statut niniejszy podlega opublikowaniu w sposób przewidziany dla publikowania przepisów gminnych.

Rozdzia³ VII
NADZÓR NAD DZIA£ALNOŒCI¥ SO£ECTWA
§ 32

§ 34
1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji, danych i wyjaœnieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach organów so³ectwa bez prawa g³osowania oraz
biernego prawa wyborczego.
2. Do wykonywania czynnoœci, o których mowa w ustêpie 1 wymienione organy mog¹ delegowaæ swych
przedstawicieli.
§ 35
1. So³tys obowi¹zany jest do przed³o¿enia Wójtowi protoko³u wraz z uchwa³ami Zebrania Wiejskiego w ci¹gu siedmiu dni od daty zakoñczenia zebrania.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem
jest niewa¿na.
3. O stwierdzenie niewa¿noœci uchwa³y Zebrania Wiejskiego na skutek niezgodnoœci z prawem mo¿e wyst¹piæ w terminie 30 dni od jej powziêcia: So³tys,
osoba uprawniona do uczestnictwa w Zebraniu Wiejskim, Wójt oraz osoba, której interes prawny zosta³
uchwa³¹ tak¹ naruszony.
4. O niewa¿noœci uchwa³y w ca³oœci lub w czêœci orzeka Rada Gminy na swym najbli¿szym posiedzeniu, a
jeœli jest to niemo¿liwe, na posiedzeniu nastêpnym.
§ 36
1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego ra¿¹co naruszaj¹ca
zasadê celowoœci, gospodarnoœci lub rzetelnoœci
mo¿e byæ uchylona przez Radê Gminy, na wniosek
Wójta po zapoznaniu siê przez ni¹ ze stanowiskiem
So³tysa i Wójta. Przepis § 35 ustêp 4 stosuje siê odpowiednio.
2. W wypadku okreœlonym w ustêpie 1 Wójt mo¿e
wstrzymaæ wykonanie uchwa³y do czasu rozstrzygniêcia przez Radê Gminy podjêtego w trybie przewidzianym w ustêpie 1.
Rozdzia³ VIII
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 37
O po³¹czeniu, podziale i zniesieniu So³ectwa, a tak¿e zmianie jego granic, nazwy i siedziby w³adz So³ec-

Za³¹cznik nr 16
do Uchwa³y nr XXIII/140/2004
z dnia 29 grudnia 2004 r.
STATUT SO£ECTWA STARY WIEC
Rozdzia³ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
So³ectwo Stary Wiec jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
Liniewo.
§2
Niniejszy Statut okreœla organizacjê i zakres dzia³ania So³ectwa Stary Wiec, w tym:
1. jego zadania,
2. zasady i tryb wyboru organów So³ectwa oraz ich odwo³ywania,
3. uprawnienia So³ectwa wzglêdem sk³adników mienia
gminnego przekazanych mu do zarz¹dzania,
4. zasady gospodarki finansowej,
5. zasady sprawowania nadzoru nad dzia³alnoœci¹ jego organów.
§3
Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1. Gminie – nale¿y przez to rozumieæ Gminê Liniewo;
2. So³ectwie – nale¿y przez to rozumieæ jednostkê pomocnicz¹ okreœlon¹ w § 1 niniejszego Statutu;
3. Wójcie – nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Liniewo;
4. Radzie Gminy – nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Liniewo;
5. So³tysie – nale¿y przez to rozumieæ organ wykonawczy So³ectwa;
6. Radzie So³eckiej – nale¿y przez to rozumieæ grupê
osób wspomagaj¹c¹ dzia³ania So³tysa, wybran¹ i
dzia³aj¹c¹ na zasadach okreœlonych niniejszym Statutem;
7. Zebraniu Wiejskim – nale¿y przez to rozumieæ organ
uchwa³odawczy So³ectwa.
§4
1. So³ectwo obejmuje obszar 773 ha, którego granice
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oznaczone s¹ w za³¹czniku nr 1* do niniejszego statutu.
2. Siedzib¹ w³adz So³ectwa jest wieœ Stary Wiec.
Rozdzia³ II
ZAKRES DZIA£ANIA SO£ECTWA
§5
1. Podstawowym celem utworzenia i dzia³ania So³ectwa jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jego mieszkañców oraz wspieranie organów Gminy w realizacji
ich zadañ.
2. So³ectwo uczestniczy w realizacji zadañ Gminy poprzez:
1) inicjowanie dzia³añ organów Gminy,
2) opiniowanie, przekazanych mu w tym celu, projektów rozstrzygniêæ organów Gminy dotycz¹cych
istotnych dla So³ectwa spraw,
3) bie¿¹ce gospodarowanie mieniem przekazanym
So³ectwu,
4) podejmowanie innych dzia³añ i rozstrzygniêæ.
1. Dzia³ania, o których mowa w ustêpie 2, So³ectwo mo¿e podejmowaæ jedynie w zakresie przewidzianym
przepisami prawa i niniejszym Statutem.
§6
1. Do zadañ So³ectwa nale¿y:
1) inicjowanie dzia³añ organów Gminy we wszystkich sprawach wchodz¹cych w zakres ich zadañ
w³asnych, a maj¹cych znaczenie dla So³ectwa;
2) opiniowanie – w zakresie dotycz¹cym So³ectwa –
projektów rozstrzygniêæ organów Gminy w sprawach:
a) studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy;
b) programów gospodarczych Gminy;
c) bud¿etu Gminy;
d) okreœlania zasad zbywania i obci¹¿ania nieruchomoœci Gminy po³o¿onych na terenie So³ectwa;
e) nadawania nazw ulicom i placom na terenie So³ectwa;
f) okreœlenia po³o¿enia punktów sprzeda¿y alkoholu na terenie So³ectwa;
g) innych rozstrzygniêæ, co do których o opiniê
zwróci siê w³aœciwy organ Gminy,
1) konsultowanie spraw podlegaj¹cych uregulowaniu w drodze przepisów gminnych, a dotycz¹cych:
a) zasad gospodarowania mieniem komunalnym
po³o¿onym na terenie So³ectwa,
b) sieci przedszkoli i szkó³ prowadzonych przez
Gminê;
c) okreœlania zasad ruchu drogowego na drogach
gminnych w obrêbie So³ectwa;
d) zmiany granic i zniesienia So³ectwa;
1) podejmowanie rozstrzygniêæ w zakresie:
a) zarz¹dzania i korzystania z mienia gminnego
przekazanego So³ectwu oraz rozporz¹dzania
dochodami z tego mienia;
b) okreœlania przeznaczenia œrodków z bud¿etu
Gminy na realizacjê zadañ So³ectwa;
* Za³¹cznika nr 1 nie publikuje siê
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1) prowadzenie kontroli – w przypadkach i na zasadach okreœlonych w odrêbnych uchwa³ach Rady
Gminy.
1. Œrodki finansowe na wykonywanie zadañ, o których
mowa w ustêpie 1 zabezpiecza bud¿et Gminy.
Rozdzia³ III
ORGANY SO£ECTWA I ICH KOMPETENCJE
§7
1. Organami So³ectwa s¹:
1. Zebranie Wiejskie – jako organ uchwa³odawczy;
2. So³tys – jako organ wykonawczy.
2. Dzia³alnoœæ so³tysa wspomaga Rada So³ecka.
§8
1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach okreœlonych w § 6 ustêp 1, za wyj¹tkiem spraw rozstrzyganych w indywidualnych sprawach w zakresie
administracji publicznej.
2. Do wy³¹cznych kompetencji Zebrania Wiejskiego nale¿y:
1) wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³ywanie;
2) okreœlanie przeznaczenia sk³adników mienia komunalnego przekazanych So³ectwu oraz dochodów z
tego Ÿród³a, w ramach uprawnieñ przyznanych So³ectwu przez Radê Gminy;
3) okreœlanie przeznaczenia œrodków finansowych,
wydzielonych w bud¿ecie Gminy do dyspozycji
So³ectwa, w ramach uprawnieñ przyznanych So³ectwu;
4) wyra¿anie stanowiska So³ectwa w sprawach okreœlonych przepisami prawa, gdy o zajêcie stanowiska przez So³ectwo wyst¹pi organ Gminy.
§9
1. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnieni s¹ wszyscy pe³noletni i stali mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
2. W wypadku, gdy Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego poweŸmie w¹tpliwoœæ, czy dana osoba przyby³a
na Zebranie Wiejskie, jest uprawniona do brania w
nim udzia³u, mo¿e za¿¹daæ okazania dokumentu wykazuj¹cego to prawo, stosownie do § 24 ust. 2.
§ 10
Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obejmuje nastêpuj¹ce prawa:
1) inicjatywy uchwa³odawczej;
2) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem obrad;
3) zadawania pytañ So³tysowi, cz³onkom Rady So³eckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom
Gminy;
4) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynnoœci,
wymienionych w pkt 1–3;
5) udzia³u w g³osowaniu;
6) zg³aszania kandydatur i kandydowania na So³tysa
lub cz³onka Rady So³eckiej.
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§ 11
1. O ile Statut niniejszy nie stanowi inaczej, Zebranie
Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa.
2. So³tys zwo³uje Zebranie Wiejskie:
1) z w³asnej inicjatywy;
2) na ¿¹danie organów Gminy;
3) na wniosek przynajmniej 1/10 uprawnionych do
udzia³u w Zebraniu Wiejskim.
§ 12
1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³tys
chyba, ¿e Zebranie Wiejskie wybierze innego przewodnicz¹cego.
2. Zebraniu Wiejskiemu, którego porz¹dek obrad przewiduje wybór So³tysa lub Rady So³eckiej, b¹dŸ cz³onków albo cz³onka Rady So³eckiej, przewodniczy
osoba wybrana przez Zebranie Wiejskie spoœród jego uczestników, przy czym nie mo¿e ni¹ byæ ¿adna
z osób kandyduj¹ca w tych wyborach.
3. Zasady okreœlone w ust. 2 znajduj¹ odpowiednie zastosowanie przy odwo³aniu z pe³nionych funkcji.
§ 13
1. Przewodnicz¹cy obrad Zebrania Wiejskiego:
1) przygotowuje projekt porz¹dku obrad;
2) prowadzi obrady;
3) zapewnia obs³ugê techniczno – biurow¹ Zebrania
i czuwa nad rzetelnoœci¹ sporz¹dzanego z niego
protoko³u;
4) decyduje o kolejnoœci zabierania g³osu przez poszczególnych mówców;
5) udziela i odbiera g³os poszczególnym mówcom;
6) zamyka dyskusjê nad poszczególnymi punktami
obrad;
7) czuwa nad zachowaniem porz¹dku i spokoju podczas obrad i g³osowania;
8) przeprowadza g³osowanie, a w razie potrzeby powo³uje w tym celu komisjê skrutacyjn¹;
§ 14
1. Zebranie Wiejskie odbywa siê i mo¿e podejmowaæ
uchwa³y o ile weŸmie w nim udzia³ przynajmniej 15 %
uprawnionych osób.
2. W wypadku, gdy w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy liczba osób tworz¹cych
okreœlone w ustêpie 1 quorum, Przewodnicz¹cy niezw³ocznie wyznacza drugi termin po 30 minutach.
3. W drugim terminie Zebranie Wiejskie obraduje i podejmuje uchwa³y bez wzglêdu na iloœæ uczestnicz¹cych w nim uprawnionych.
§ 15
1. O ile ustawy lub niniejszy Statut nie stanowi¹ inaczej, uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem, do trybu obrad Zebrania Wiejskiego stosuje siê
odpowiednio “Regulamin Rady Gminy Liniewo”.
§ 16
1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego oraz
inne zadania okreœlone przepisami prawa i uchwa³ami organów Gminy.

2. Do zadañ So³tysa nale¿y w szczególnoœci:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego;
2) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego;
3) wykonywanie uchwa³ organów Gminy;
4) wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z przepisów
szczególnych;
5) wspó³dzia³ania z radnymi w celu u³atwiania im kontaktu z wyborcami.
1. Rada Gminy mo¿e upowa¿niæ So³tysa do za³atwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
§ 17
1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 – 7 osób.
2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.
3. Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie dzia³añ So³tysa, a w szczególnoœci:
1) przygotowanie Zebrañ Wiejskich;
2) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych oraz
koordynacja takich dzia³añ;
3) wyra¿anie opinii w sprawach przekazanych Radzie So³eckiej przez Zebranie Wiejskie lub So³tysa do zaopiniowania;
4) upowszechnianie treœci uchwa³ podjêtych przez
Zebranie Wiejskie.
§ 18
1. So³tys pe³ni sw¹ funkcjê spo³ecznie.
2. So³tysowi przys³uguje zwrot kosztów podró¿y i zwi¹zane z tym diety, na warunkach okreœlonych przez
organy Gminy.
3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
§ 19
So³tys zapraszany jest na sesje Rady Gminy i przys³uguje mu prawo przedstawienia stanowiska So³ectwa
w sprawie bêd¹cej przedmiotem obrad Rady Gminy, a
dotycz¹cej So³ectwa.
§ 20
Obs³ugê kancelaryjno – biurow¹ So³ectwa zapewnia
Urz¹d Gminy Liniewo.
Rozdzia³ IV
ZASADY WYBORU I TRYB ODWO£ANIA
SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 21
1. Zebranie Wiejskie wybiera So³tysa i Radê So³eck¹ na
okres kadencji odpowiadaj¹cy kadencji Rady Gminy.
2. So³tys i Rada So³ecka pe³ni¹ swoj¹ funkcjê do czasu dokonania wyboru nowego So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej s¹ dokonywane w
g³osowaniu tajnym, bezpoœrednim, spoœród nieograniczonej iloœci kandydatów zg³aszanych przez sta³ych mieszkañców So³ectwa – uczestników Zebrania
Wiejskiego.
4. Wybory So³tysa, oraz cz³onków Rady So³eckiej przeprowadzane s¹ oddzielnie.
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5. Wybranymi zostaj¹ ci z kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ iloœæ g³osów.
§ 22
1. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadzane
s¹ w terminie i miejscu okreœlonym przez Wójta w
drodze zarz¹dzenia. Termin ten nie mo¿e przypadaæ
póŸniej ni¿ dwa miesi¹ce po terminie og³oszenia
przez Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹ wyników wyborów do Rady Gminy.
2. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ustêpie 1 okreœla porz¹dek obrad Zebrania Wiejskiego, na którym ma
nast¹piæ wybór So³tysa i Rady So³eckiej.
3. Zarz¹dzenie, o którym mowa w ustêpie 1 Wójt podejmuje najpóŸniej na dwa miesi¹ce przed up³ywem
kadencji Rady Gminy.
§ 23
1. W celu przeprowadzenia wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, Zebranie Wiejskie powo³uje trzyosobow¹ komisjê.
2. Do zadañ komisji nale¿y:
a) rejestrowanie kandydatur na So³tysa i cz³onków
Rady So³eckiej;
b) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne
kandydatury;
c) czuwanie nad prawid³owym przebiegiem g³osowania;
d) ustalenie i podanie do wiadomoœci Zebrania Wiejskiego wyników g³osowania i wyborów.
1. Komisja wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.
2. Cz³onkiem Komisji nie mog¹ zostaæ osoby, które kandyduj¹ na stanowisko So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej.
3. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia
wyborów zainteresowany mo¿e sk³adaæ do Rady
Gminy w terminie siedmiu dni od og³oszenia ich wyników. Rada Gminy rozstrzyga o proteœcie stosuj¹c
odpowiednio przepisy § 35 ustêp 4 niniejszego Statutu.
§ 24
1. Kandydatury na stanowisko So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej mo¿e zg³osiæ ka¿dy z uczestników Zebrania Wiejskiego.
2. Uprawnionymi do kandydowania s¹ wy³¹cznie osoby wpisane do spisu wyborców w Urzêdzie Gminy
Liniewo z tytu³u sta³ego zamieszkania w so³ectwie.
§ 25
1. Mandat So³tysa i cz³onka Rady So³eckiej wygasa w
przypadku:
1) œmierci,
2) zrzeczenia siê,
3) odwo³ania przed up³ywem kadencji,
4) utraty prawa wybieralnoœci.
1. W przypadku wygaœniêcia mandatu Wójt zarz¹dza
wybory uzupe³niaj¹ce, które odbywaj¹ siê wg zasad
okreœlonych w §21–§24.
§ 26
1. O odwo³anie So³tysa lub cz³onków rady so³eckiej mog¹ wyst¹piæ:
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1) mieszkañcy So³ectwa, których wniosek uzyska pisemne poparcie co najmniej 1/10 mieszkañców
So³ectwa uprawnionych do udzia³u w Zebraniu
Wiejskim;
2) Wójt Gminy;
2. Wniosek o odwo³anie powinien zawieraæ uzasadnienie.
3. Wniosek o odwo³anie, o którym mowa w ustêpie1
punkt 1 kierowany jest do Wójta Gminy.
Rozdzia³ V
MIENIE SO£ECTWA
§ 27
1. So³ectwo zarz¹dza i korzysta z mienia gminnego
przekazanego mu przez Gminê, rozporz¹dza dochodami z tego Ÿród³a w zakresie okreœlonym niniejszym
Statutem oraz œrodkami pochodz¹cymi z darowizn
na jego rzecz.
2. Przekazanie mienia gminnego So³ectwu nastêpuje
uchwa³¹ Rady Gminy.
§ 28
1. So³ectwo jest upowa¿nione do decydowania o:
1) wynajmowaniu i wydzier¿awianiu sk³adników mienia gminnego okreœlonych w § 27;
2) przeznaczeniu dochodów ze sk³adników mienia
okreœlonego w § 27;
3) konserwacji i remontach sk³adników mienia przeznaczonych do powszechnego u¿ytku oraz u¿ywanych przez organy So³ectwa.
1. W sprawach okreœlonych w ustêpie 1 So³tys jest umocowany do sk³adania oœwiadczeñ woli wobec osób
trzecich oraz reprezentowania So³ectwa na zewn¹trz.
2. Umowy mog¹ce spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ finansowych Gminy wymagaj¹ dla swej wa¿noœci kontrasygnaty Skarbnika Gminy.
Rozdzia³ VI
GOSPODARKA FINANSOWA SO£ECTWA
§ 29
So³ectwo dysponuje œrodkami finansowymi wydzielonymi w bud¿ecie Gminy na realizacjê zadañ okreœlonych
niniejszym Statutem.
§ 30
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ w ramach
bud¿etu gminy:
1) dochody realizowane przez so³ectwo s¹ dochodami tego bud¿etu,
2) wydatki dokonywane samodzielnie przez organy
so³ectwa s¹ wydatkami tego bud¿etu.
2. W ramach dochodów i wydatków, o których mowa w
punkt 1, organy so³ectwa obowi¹zane s¹ przestrzegaæ zasad gospodarki finansowej gminy.
3. Ksiêgowoœæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi urz¹d gminy, a kontrolê gospodarki finansowej
sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada w tym zakresie informacjê Wójtowi.
4. Na podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego so³ectwo wydatkuje przydzielane im œrodki na cele w niej
okreœlone.
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5. Œrodki so³ectwa powinny byæ wydatkowane w sposób celowy i racjonalny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów przy mo¿liwie
najmniejszym zaanga¿owaniu œrodków.
6. Przy wydatkowaniu œrodków organy so³ectwa zobowi¹zane s¹ do przestrzegania zasad wynikaj¹cych
z ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, a w
szczególnoœci przepisów ustawy o gospodarce finansowej, o rachunkowoœci i ustawy o zamówieniach
publicznych.
§ 31
W celu wydzielenia w bud¿ecie Gminy œrodków niezbêdnych na realizacjê zadañ So³ectwa, So³tys w terminie do 30 paŸdziernika ka¿dego roku przedk³ada Wójtowi
preliminarz dochodów i wydatków na rok nastêpny.

2. W wypadku okreœlonym w ustêpie 1 Wójt mo¿e
wstrzymaæ wykonanie uchwa³y do czasu rozstrzygniêcia przez Radê Gminy podjêtego w trybie przewidzianym w ustêpie 1.
Rozdzia³ VIII
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 37
O po³¹czeniu, podziale i zniesieniu So³ectwa, a tak¿e zmianie jego granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa decyduje Rada Gminy w drodze odrêbnej uchwa³y,
po zasiêgniêciu opinii Zebrania albo Zebrañ Wiejskich
w³aœciwych So³ectw.
§ 38

Nadzór nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryteriów zgodnoœci z prawem, celowoœci,
rzetelnoœci i gospodarnoœci.

1. Zmian Statutu So³ectwa dokonuje Rada Gminy. Przepis § 37 stosuje siê odpowiednio.
2. W wypadku wniosku Zebrania Wiejskiego lub Wójta
o zmianê Statutu So³ectwa Przewodnicz¹cy Rady
Gminy zobowi¹zany jest zamieœciæ z³o¿ony projekt w
porz¹dku obrad najbli¿szej sesji Rady Gminy, a jeœli
jest to niemo¿liwe, w porz¹dku obrad nastêpnej sesji.

§ 33

§ 39

Organami nadzoru nad dzia³alnoœci¹ So³ectwa s¹: Rada Gminy i Wójt.

Statut niniejszy podlega opublikowaniu w sposób przewidziany dla publikowania przepisów gminnych.

§ 34

745

Rozdzia³ VII
NADZÓR NAD DZIA£ALNOŒCI¥ SO£ECTWA
§ 32

1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêdnych
informacji, danych i wyjaœnieñ dotycz¹cych funkcjonowania So³ectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach organów so³ectwa bez prawa g³osowania oraz
biernego prawa wyborczego.
2. Do wykonywania czynnoœci, o których mowa w ustêpie 1 wymienione organy mog¹ delegowaæ swych
przedstawicieli.
§ 35
1. So³tys obowi¹zany jest do przed³o¿enia Wójtowi protoko³u wraz z uchwa³ami Zebrania Wiejskiego w ci¹gu siedmiu dni od daty zakoñczenia zebrania.
2. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem
jest niewa¿na.
3. O stwierdzenie niewa¿noœci uchwa³y Zebrania Wiejskiego na skutek niezgodnoœci z prawem mo¿e wyst¹piæ w terminie 30 dni od jej powziêcia: So³tys,
osoba uprawniona do uczestnictwa w Zebraniu Wiejskim, Wójt oraz osoba, której interes prawny zosta³
uchwa³¹ tak¹ naruszony.
4. O niewa¿noœci uchwa³y w ca³oœci lub w czêœci orzeka Rada Gminy na swym najbli¿szym posiedzeniu, a
jeœli jest to niemo¿liwe, na posiedzeniu nastêpnym.
§ 36
1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego ra¿¹co naruszaj¹ca
zasadê celowoœci, gospodarnoœci lub rzetelnoœci
mo¿e byæ uchylona przez Radê Gminy, na wniosek
Wójta po zapoznaniu siê przez ni¹ ze stanowiskiem
So³tysa i Wójta. Przepis § 35 ustêp 4 stosuje siê odpowiednio.

UCHWA£A Nr XXVIII/647/05
Rady Miasta Gdyni
z dnia 23 lutego 2005 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czêœci dzielnicy Oksywie
w Gdyni, rejon ulic Dickmana, Muchowskiego i Kêpa
Oksywska.
Na podstawie art. 20 w zwi¹zku z art. 15, art. 16
ust. 1, art. 17, art. 29, art. 34 ust. 1 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, zmiany: z 2004 r.: Dz. U. Nr 6, poz. 41, Dz. U.
Nr 141, poz. 1492), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z
2002 r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003
r.: Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.:
Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) Rada Miasta Gdyni uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czêœci dzielnicy Oksywie w Gdyni, rejon ulic
Dickmana, Muchowskiego i Kêpa Oksywska, oznaczony numerem 0203, obejmuj¹cy obszar o powierzchni
36,38 ha, którego granice przebiegaj¹:
— od pó³nocy wzd³u¿ terenów wojskowych,
— od wschodu wzd³u¿ ulicy Muchowskiego obejmuj¹c
teren istniej¹cego cmentarza wojskowego i tereny
posesji przy ul. Muchowskiego 16,
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— od po³udnia wzd³u¿ terenów wojskowych,
— od zachodu wzd³u¿ wschodnich granic dzia³ek budynków mieszkalnych p³o¿onych przy ul. Apeniñskiej, nastêpnie wzd³u¿ ulicy Bosmañskiej i Dickmana.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 72
tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczonymi numerami dwucyfrowymi od 01 do 72 oraz
ich przeznaczenie oznaczone symbolami literowymi lub literowo – cyfrowymi zgodnie z poni¿sz¹ klasyfikacj¹.
Tereny zabudowy mieszkaniowej
MN1 – Zabudowa jednorodzinna wolno stoj¹ca
Dopuszcza siê wydzielenie w budynkach nie wiêcej
ni¿ dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu u¿ytkowego o powierzchni ca³kowitej nieprzekraczaj¹cej 30 % powierzchni ca³kowitej budynku.
MN2 – Zabudowa jednorodzinna wolno stoj¹ca lub
bliŸniacza
Dopuszczenie wydzielenia lokali jak dla terenów
MN1.
MW2 – Zabudowa wielorodzinna niska
Tereny zabudowy wielorodzinnej realizowanej w budynkach niskich – do 4 kondygnacji. W parterach budynków usytuowanych wzd³u¿ ulic publicznych
dopuszcza siê lokalizacjê wydzielonych lokali u¿ytkowych dla us³ug stanowi¹cych uzupe³nienie funkcji mieszkaniowej i nie zak³ócaj¹cej jej.
Tereny zabudowy us³ugowej
U – Zabudowa us³ugowa
UO – Us³ugi oœwiaty i wychowania
Tereny u¿ytkowane rolniczo
R – Tereny rolnicze
Tereny zieleni i wód
ZP – Zieleñ urz¹dzona
ZC – Cmentarze
Podstawowe przeznaczenie terenów pod cmentarze. Dozwolona jest lokalizacja obiektów sakralnych,
parkingów i urz¹dzeñ cmentarnych towarzysz¹cych.
Tereny infrastruktury technicznej
E – Tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych
K – Tereny urz¹dzeñ odprowadzania i oczyszczania
œcieków
Tereny dróg i komunikacji
KD–Z j/p – Drogi i ulice zbiorcze
KD–L j/p – Drogi i ulice lokalne
KD–D j/p – Drogi i ulice dojazdowe
KD–X – Wydzielone publiczne place i parkingi, ci¹gi piesze, pieszo–jezdne i rowerowe
KDW – Drogi wewnêtrzne
2. Us³ugi nie zak³ócaj¹ce funkcji mieszkaniowej – to
us³ugi o nieuci¹¿liwym charakterze, których prowadzenie nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych
standardów jakoœci œrodowiska przewidzianych dla
funkcji mieszkaniowej, a ponadto nie wywo³uje innych zak³óceñ funkcji mieszkaniowej takich jak: nadmierny ruch lub postój pojazdów utrudniaj¹cy dostêp
do budynków mieszkalnych, naruszenie przestrzeni pó³prywatnych (klatki schodowe, ogródki lub dzie-
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dziñce w czêœci mieszkalnej) przez klientów us³ug,
zak³ócanie ciszy nocnej, wytwarzanie du¿ej iloœci
odpadów, których gromadzenie narusza estetykê
œrodowiska mieszkalnego, itp.
3. Uœciœlenie warunków zagospodarowania oraz okreœlenie dopuszczalnego sposobu kszta³towania zabudowy, dla poszczególnych terenów wydzielonych
liniami rozgraniczaj¹cymi, zawarte s¹ w kartach odpowiednich terenów w § 12 ust. 2.
4. Funkcja wy³¹czona jest to u¿ytkowanie niepo¿¹dane
na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczaj¹cymi i mimo, ¿e mieœci siê w opisanym w ust. 1
ogólnym zakresie okreœlaj¹cym przeznaczenie terenów, to na danym terenie nie jest dopuszczone.
5. Funkcja adaptowana jest to u¿ytkowanie istniej¹ce,
niemieszcz¹ce siê w opisanym w ust. 1 zakresie u¿ytkowañ okreœlaj¹cym przeznaczenie terenów, a które plan utrzymuje, uznaj¹c za zgodne z planem i
umo¿liwiaj¹c wszelkie dzia³ania inwestycyjne w zakresie tego u¿ytkowania oraz jego przekszta³cenie
na inne zgodne z przeznaczeniem terenu.
6. Zakres u¿ytkowañ dopuszczonych na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczaj¹cymi, ograniczony jest zapisami, okreœlaj¹cymi funkcje wy³¹czone
i adaptowane, zawartymi w karcie danego terenu w
§ 12 ust. 2.
§3
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego dla obszaru opracowania
planu:
1) kszta³towanie nowej przestrzeni kulturowej o cechach inspirowanych tradycj¹ miejsca;
2) kszta³towanie struktury przestrzennej z uwzglêdnieniem istniej¹cego zagospodarowania i struktury w³asnoœci;
3) wyodrêbnienie zespo³ów zabudowy o ró¿nych zasadach zagospodarowania poprzez:
a) zaprojektowanie terenów zieleni,
b) wprowadzenie zespo³ów us³ug, oddzielaj¹cych
tereny mieszkaniowe;
4) odpowiednie kszta³towanie ogólnodostêpnych
przestrzeni publicznych, w tym ulic i placów, tworz¹cych warunki aktywnoœci publicznej oraz stanowi¹cych miejsca to¿samoœci i identyfikacji
przestrzeni;
5) krystalizacja uk³adu przestrzennego przez wprowadzenie ci¹gów us³ugowych lub us³ugowo–mieszkalnych wzd³u¿ ulic P³k D¹bka, Dickmana i
nowoprojektowanego placu 55 KD–D o formach
zabudowy definiuj¹cych pierzeje uliczne;
6) ochrona historycznej struktury, w tym obszaru lokalizacji historycznych zagród oraz ochrona pierzei
ul. P³k D¹bka przez kontynuacjê historycznych
motywów urbanistycznych i architektonicznych w
zakresie kszta³towania zabudowy i jej usytuowania;
7) obiekty budowlane nale¿y projektowaæ w sposób
zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu, skali i charakteru otaczaj¹cej
zabudowy.
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2. Szczegó³owe warunki ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego, odnosz¹ce siê do poszczególnych
terenów po³o¿onych na obszarze opracowania planu, zawarto w kartach tych terenów w § 12 ust. 2.
§4
1. Na obszarze opracowania planu nie wystêpuj¹ elementy œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego chronione na podstawie odrêbnych przepisów.
2. Ustala siê zachowanie cennego drzewostanu wzd³u¿
ulicy Muchowskiego, w obrêbie cmentarza przy ulicy Arciszewskich, przy posesji po³o¿onej przy ulicy
P³k D¹bka 19A oraz zgodnie z rysunkiem planu.
3. Obszar planu znajduje siê czêœciowo (czêœæ po³udniowa obszaru planu poni¿ej ulic P³k. D¹bka i Muchowskiego) w zasiêgu obszaru ochronnego
G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 110 Pradoliny Kaszubskiej i rzeki Redy, przewidzianego do
realizacji zadañ ochrony ze wzglêdu na po³o¿enie
na zbiornikach wód podziemnych.
4. Szczegó³owe zasady ochrony elementów œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, odnosz¹ce
siê do poszczególnych terenów po³o¿onych na obszarze opracowania planu, zawarto w kartach tych terenów w § 12 ust. 2.
§5
1. Na obszarze opracowania planu obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej:
1) Znaczna czêœæ terenu opracowania planu po³o¿ona jest w granicach zespo³u ruralistycznego dawnej wsi Oksywie, wpisanego do rejestru zabytków
województwa gdañskiego pod nr rejestru 992 (decyzja WKZ–5340/4/87/273 z dnia 16 lutego
1987 r.); ochrona:
a) najwartoœciowszych cech zabytkowego zespo³u ruralistycznego: trwale zachowanej œredniowiecznej niwy siedliskowej wraz z podzia³ami
w³asnoœciowymi,
b) g³ównego uk³adu komunikacyjnego – zachowanie
przebiegu ul. P³k. D¹bka, ul. Muchowskiego, pó³nocnego odcinka ul. Arciszewskich oraz trójk¹tnego placu na skrzy¿owaniu w/w ulic jako g³ównych
osi kompozycyjnych; zachowanie nieregularnych
linii rozgraniczaj¹cych ul. P³k. D¹bka,
c) dominanty krajobrazowej i kompozycyjnej – zespo³u koœcio³a wraz z cmentarzem oraz rozplanowania
zabudowy
tworz¹cej
zespó³
indywidualny i niepowtarzalny z obiektami charakteryzuj¹cymi dawne funkcje;
— obowi¹zuj¹ przepisy ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568).
2) Koœció³ p.w. œw. Micha³a Archanio³a wraz z przyleg³ym cmentarzem o pow. 1,25 ha w granicach z
1939 r. wpisany jest do rejestru zabytków województwa gdañskiego pod nr rejestru A–1154 (decyzja WKZ–5340/14/96/3962 z dnia 16 sierpnia
1996 r.) – obowi¹zuj¹ przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568).
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3) Ustala siê ochronê konserwatorsk¹ obiektów historycznych w podziale na dwie grupy obiektów
wg poni¿szych zasad:
a) grupa A – obiekty o wysokich walorach kulturowych obejmuj¹ca budynki (inne obiekty) historyczne o wysokich, wyró¿niaj¹cych siê walorach
architektonicznych (indywidualnej formie budowlanej, niepowtarzalnym detalu itp.); obiekty
autentyczne, w których ewentualne wspó³czesne
przekszta³cenia s¹ nieznaczne:
— kaplica cmentarna przy koœciele p.w. œw. Micha³a Archanio³a, ul. P³k. D¹bka 1,
— budynek plebani, ul. P³k. D¹bka 1,
— dom mieszkalny, ul. P³k. D¹bka 4,
— dom mieszkalny, ul. P³k. D¹bka 14,
— dom mieszkalny, ul. P³k. D¹bka 22,
— dom mieszkalny, ul. P³k. D¹bka 22A,
— dom mieszkalny, ul. P³k. D¹bka 32,
— dom mieszkalny, ul. Muchowskiego 4,
— karczma i dom karczmarza, ob. budynek
mieszkalno–us³ugowy, ul. Muchowskiego 6,
— dom mieszkalny, ul. Muchowskiego 16,
Dla obiektów grupy A obowi¹zuje ochrona zabytkowej formy i substancji budynku tj. zachowanie w niezmienionej postaci bry³y, elewacji
oraz dachu budynku. Obowi¹zuje ochrona wartoœciowych elementów detalu architektonicznego budynku w tym stolarki, a tak¿e innych,
cennych pod wzglêdem kulturowym elementów
zagospodarowania dzia³ki takich jak ogrodzenia i inne obiekty ma³ej architektury.
— Zakazuje siê rozbudów budynków i przebudów zmieniaj¹cych ich architekturê.
— Dopuszcza siê wymianê technicznie zu¿ytych elementów budynku (okien, drzwi, itd.)
pod warunkiem zachowania lub przywrócenia pierwotnej tradycyjnej formy tych elementów.
— W przypadku zniszczenia czêœci lub ca³oœci
budynku (na skutek wypadków losowych lub
ca³kowitego zu¿ycia materia³u) obowi¹zuje
odtworzenie bry³y obiektu z elewacjami, dachem oraz detalami na podstawie wszelkich
dostêpnych Ÿróde³ informacji.
— Ochronie podlegaj¹ historyczne ogrodzenia i
inne elementy ma³ej architektury, nowe powinny nawi¹zywaæ stylowo i materia³owo do
ogrodzeñ historycznych.
b) grupa B – obiekty o walorach kulturowych obejmuj¹ca budynki (inne obiekty) historyczne o
charakterystycznej i tradycyjnej formie architektonicznej, nie wyró¿niaj¹ce siê szczególnymi cechami indywidualnymi, lecz wartoœciowe w
skali zespo³u; niektóre z nich uleg³y wspó³czesnym przekszta³ceniom, zachowuj¹c jednak czyteln¹ historyczn¹ formê:
— dom mieszkalny, ul. P³k. D¹bka 2,
— budynek mieszkalno–gospodarczy, ul. P³k.
D¹bka 8,
— dom mieszkalny, ul. P³k. D¹bka 15A,
— dom mieszkalny, ul. P³k. D¹bka 21,
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— budynek gospodarczy, ul. P³k. D¹bka 22,
— dom mieszkalny, ul. P³k. D¹bka 23,
— dom mieszkalny, ul. P³k. D¹bka 25,
— dom mieszkalny, ul. P³k. D¹bka 28,
— dom mieszkalny, ul. P³k. D¹bka 30 i 30A,
— budynek gospodarczy, ul. P³k. D¹bka 32,
— dom mieszkalny, ul. Dickmana 2,
— dom mieszkalny, ul. Muchowskiego 1,
— dom mieszkalny, ul. Muchowskiego 5,
— dom mieszkalny, ul. Muchowskiego 8,
— dom mieszkalny, ul. Muchowskiego 9,
— budynki gospodarcze, ul. Muchowskiego 9,
— dom mieszkalny, ul. Muchowskiego 12 i 12A,
— dom mieszkalny, ul. Kêpa Oksywska 47.
Dla obiektów grupy B obowi¹zuje ochrona tradycyjnej formy i wyrazu architektonicznego budynku tj. sposobu ukszta³towania bry³y, rodzaju
i kszta³tu dachu, kompozycji elewacji, rozmieszczenia, proporcji i kszta³tu stolarki. W uzasadnionych przypadkach ochronie podlegaj¹ tak¿e
elementy wykoñczenia zewnêtrznego obiektu, w
tym u¿yte materia³y i technologie maj¹ce wp³yw
na jego wygl¹d i wyraz architektoniczny oraz
historyczne ogrodzenia i inne obiekty ma³ej architektury.
c) wszelkie prace, które mog³yby prowadziæ do naruszenia substancji lub zmiany wygl¹du zabytku wpisanego do rejestru lub objêtego ochron¹
konserwatorsk¹ wymagaj¹ pozwolenia w³aœciwego konserwatora zabytków.
4) Ustala siê ochronê konserwatorsk¹ zabytków archeologicznych w n/w strefach ochrony archeologicznej, oznaczonych na rysunku planu:
a) osada – rejon koœcio³a p.w. œw. Micha³a Archanio³a i cmentarza,
b) osada wczesno– i póŸnoœredniowieczna – rejon obecnego cmentarza wojskowego przy ulicy Muchowskiego,
c) osada wczesnoœredniowieczna – obszar po³o¿ony przy zbiegu ulic P³k D¹bka i Dickmana,
d) osada wczesnoœredniowieczna – pó³nocna
czêœæ obszaru planu, rejon ulic Dickmana i Miegonia.
W strefach ochrony archeologicznej prace ziemne
mog¹ce naruszyæ lub zniszczyæ struktury podziemne (warstwy kulturowe) nale¿y poprzedziæ przeprowadzeniem
badañ
archeologicznych.
Szczegó³owy zakres i rodzaj niezbêdnych badañ
archeologicznych ustala w³aœciwy konserwator zabytków w drodze decyzji.
2. Szczegó³owe zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kultury wspó³czesnej, odnosz¹ce siê do poszczególnych terenów po³o¿onych
na obszarze opracowania planu, zawarto w kartach
tych terenów w § 12 ust. 2.
§6
1. Na obszarze opracowania planu ustala siê nastêpuj¹ce elementy zagospodarowania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych:
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a) system ci¹gów pieszych przebiegaj¹cych wzd³u¿
ci¹gów komunikacyjnych i us³ugowych, oraz ci¹g
pieszy ³¹cz¹cy teren liceum 07 UO z ul. Muchowskiego,
b) plac publiczny przyleg³y od strony po³udniowej do
ulicy P³k. D¹bka w miejscu historycznej lokalizacji
stawu – 69 KD–X oraz plac publiczny na zakoñczeniu ulicy dojazdowej 55 KD–D 1/2.
2. Na obszarze opracowania planu ustala siê nastêpuj¹ce zasady umieszczania szyldów oraz reklam na
budynkach i reklam wolno stoj¹cych, odpowiadaj¹ce
przeznaczeniu poszczególnych terenów:
1) zasady ogólne:
a) kszta³t, wielkoœæ i miejsce umieszczenia szyldu lub reklamy na budynku musz¹ byæ dostosowane do architektury budynku,
b) w przypadku gdy iloœæ szyldów na budynku jest
wiêksza ni¿ jeden, powinny byæ tej samej wielkoœci i winny byæ zgrupowane w miarê mo¿liwoœci w jednym miejscu na elewacji; przy czym
za szyld uwa¿a siê jednostronny, p³aski znak
zawieraj¹cy wy³¹cznie logo firmowe lub informacje o nazwie firmy, rodzaju prowadzonej dzia³alnoœci, dacie za³o¿enia firmy,
c) konstrukcja szyldu nie mo¿e siêgaæ dalej ni¿ na
0,12 m od lica budynku,
d) zewnêtrzna krawêdŸ konstrukcji reklamy nie
mo¿e siêgaæ dalej ni¿ 1,00 m od lica œciany budynku. W przypadku, gdy konstrukcja reklamy
siêga dalej ni¿ 0,12 m od lica œciany budynku, jej
dolna krawêdŸ nie mo¿e znajdowaæ siê na wysokoœci mniejszej ni¿ 2,40 m nad poziomem terenu znajduj¹cego siê pod konstrukcj¹,
e) wyklucza siê ca³kowicie stosowanie oœwietlenia pulsacyjnego wszelkich szyldów i reklam,
f) reklamy i znaki graficzne umieszczone na markizach, namiotach i parasolach nie bêd¹ uznawane za szyldy i reklamy pod warunkiem, ¿e
bêd¹ umieszczone p³asko na ich powierzchni,
nie bêd¹ œwieciæ i nie bêd¹ wykraczaæ poza obrys ich powierzchni;
2) zasady szczegó³owe na terenie zespo³u ruralistycznego dawnej wsi Oksywie wpisanego do rejestru zabytków:
nie dopuszcza siê lokalizacji reklam z wyj¹tkiem
szyldów o pow. do 0,6 m 2 zwi¹zanych z miejscem
prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej lub siedzib¹ firmy,
nie dopuszcza siê lokalizacji szyldów wolno stoj¹cych i na ogrodzeniach,
dopuszcza siê zainstalowanie po jednym szyldzie
na jedn¹ firmê,
projekt szyldu nale¿y uzgodniæ z w³aœciwym konserwatorem zabytków;
3) zasady szczegó³owe poza terenem zespo³u ruralistycznego dawnej wsi Oksywie:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
nie dopuszcza siê lokalizacji reklam z wyj¹tkiem
szyldów o pow. 0,6 m2 i reklam o pow. do 3,0 m2
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zwi¹zanych z miejscem prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej lub siedzib¹ firmy,
nie dopuszcza siê lokalizacji reklam wolno stoj¹cych,
dopuszcza siê zainstalowanie po jednym szyldzie i jednej reklamie na jedna firmê,
b) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej:
dopuszcza siê lokalizacjê reklam na budynkach
w pasie kondygnacji przeznaczonej na us³ugi
(poni¿ej linii parapetów okien pierwszego piêtra nad kondygnacj¹ us³ugow¹) oraz na œcianach szczytowych pozbawionych okien,
nie dopuszcza siê lokalizacji reklam wolno stoj¹cych,
c) tereny zabudowy us³ugowej:
na terenach us³ug publicznych nie dopuszcza
siê lokalizacji reklam – ograniczenie nie dotyczy szyldów, tablic informacyjnych i og³oszeñ
publicznych,
na terenach us³ug komercyjnych dopuszcza siê
lokalizacjê reklam na budynkach – w poziomie
parteru, w pasach kondygnacji us³ugowych (poni¿ej linii parapetów okien pierwszego piêtra
nad kondygnacj¹ us³ugow¹) na wiêkszych fragmentach elewacji pozbawionych okien oraz nad
budynkami, do wysokoœci 3,00 m nad górn¹ krawêdŸ elewacji, jednak nie wy¿ej ni¿ 15,00 m ponad poziom przyleg³ego terenu; nie dopuszcza
siê lokalizacji reklam wolno stoj¹cych,
d) tereny komunikacji:
drogi i ulice – nie dopuszcza siê lokalizacjê reklam wolno stoj¹cych,
e) tereny zieleni:
nie dopuszcza siê lokalizacji reklam na terenach zieleni oraz cmentarzy.
3. Pozosta³e wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych, odnosz¹ce siê do poszczególnych terenów po³o¿onych na obszarze
opracowania planu, zawarto w kartach tych terenów
w § 12 ust. 2.
§7
Parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz
szczególne warunki zagospodarowania terenów i ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, je¿eli takie wystêpuj¹, okreœlono w kartach poszczególnych terenów w § 12 ust. 2.
§8
1. Na obszarze opracowania planu znajduj¹ siê nastêpuj¹ce tereny lub obiekty podlegaj¹ce ochronie, ustalone na podstawie odrêbnych przepisów oraz
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce szczególne warunki zagospodarowania terenów i ograniczenia w ich u¿ytkowaniu:
1) czêœæ terenu opracowania planu znajduje siê w
projektowanych granicach pasa nadbrze¿nego,
sk³adaj¹cego siê z pasa technicznego i pasa
ochronnego. Na rysunku planu wskazano projektowane granice pasów technicznego i ochronnego,
zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia
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29 kwietnia 2003 r. w sprawie okreœlenia minimalnej i maksymalnej szerokoœci pasa technicznego
i ochronnego oraz sposobu wyznaczania ich granic (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 820). W pasie nadbrze¿nym – obowi¹zuj¹ przepisy ustawy z dnia
21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z
2003 r. Nr 153, poz. 1502 z póŸn. zmianami);
2) przez tereny oznaczone symbolami 01 MW2, 02
MN1 i 15 ZC przebiegaj¹ ruroci¹gi paliwowe, których strefa bezpieczeñstwa oznaczona zosta³a na
rysunku planu – obowi¹zuj¹ przepisy rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeœnia
2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadaæ bazy i stacje paliw p³ynnych,
ruroci¹gi dalekosiê¿ne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1067);
3) cmentarze z pasami izolacyjnymi – wymagania
odnoœnie zagospodarowania terenów cmentarzy
oraz zasiêgu pasów izolacyjnych zawarte s¹ w
rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki Komunalnej
z dnia 25 sierpnia 1959 r w sprawie okreœlenia, jakie tereny pod wzglêdem sanitarnym s¹ odpowiednie na cmentarze (Dz. U. z 1959 r. Nr 52,
poz. 315);
4) na obszarze opracowania planu znajduje siê infrastruktura telekomunikacyjna Marynarki Wojennej – wszelkie zamierzenia inwestycyjne nale¿y
uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji;
5) pó³nocno–wschodnia czêœæ terenu opracowania
planu znajduje siê w zasiêgu potencjalnego ha³asu od lotniska, w którym równowa¿ny poziom
dŸwiêku A ha³asu lotniczego mo¿e wynosiæ 60 –
65 dB w porze dziennej i nocnej, wykluczaj¹cym
zabudowê mieszkaniow¹ oraz inne obiekty z pomieszczeniami chronionymi przed ha³asem (orientacyjn¹ izofonê 60 dB oznaczono na rysunku
planu);
6) czêœæ terenu opracowania planu znajduje siê w
zasiêgu potencjalnego ha³asu od lotniska, w którym równowa¿ny poziom dŸwiêku A ha³asu lotniczego mo¿e wynosiæ 50 – 60 dB w porze dziennej
i nocnej (orientacyjne izofony 50 dB i 60 dB oznaczono na rysunku planu). W celu zapewnienia normatywnego klimatu akustycznego wewn¹trz
budynków z pomieszczeniami chronionymi przed
ha³asem nale¿y na tym terenie zastosowaæ przegrody zewnêtrzne o podwy¿szonych parametrach
izolacyjnoœci akustycznej. Minimalne wskaŸniki
oceny izolacyjnoœci akustycznej poszczególnych
czêœci przegród zewnêtrznych RA2 nale¿y przyj¹æ
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami (PN–B–
02151–3 Ochrona przed ha³asem w budynkach –
Izolacyjnoœæ akustyczna przegród w budynkach
oraz izolacyjnoœæ akustyczna elementów budowlanych) przy za³o¿eniu, ¿e miarodajny poziom
dŸwiêku A wyniesie:
a) w porze dnia 71 – 75 dB,
b) w porze nocy 60 – 65 dB.
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Je¿eli rzeczywiste wartoœci miarodajnego dŸwiêku
zosta³yby przekroczone nale¿y zainstalowaæ indywidualne rozwi¹zania i œrodki ochrony przed ha³asem.
2. Szczegó³owe ograniczenia, odnosz¹ce siê do poszczególnych terenów po³o¿onych na obszarze opracowania planu, zawarto w kartach tych terenów w
§ 12 ust. 2.
§9
Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci po³o¿onych na obszarze opracowania planu
okreœlono w kartach poszczególnych terenów w § 12
ust. 2.
§ 10
1. Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji:
1) przebudowa ulicy zbiorczej P³k D¹bka – 48 KD–Z
1/2, jednojezdniowej z dwoma pasami ruchu, obustronnym chodnikiem i œcie¿k¹ rowerow¹ (alternatywny przebieg œcie¿ki rowerowej w ulicach
Miegonia i Muchowskiego – 50 KD–L 1/2) – ulica
historyczna z istniej¹c¹ przylegaj¹c¹ zabudow¹
zachowuje nieregularne linie rozgraniczaj¹ce i posiada zani¿one parametry techniczne akceptowane w planie,
2) regulacja linii rozgraniczaj¹cych ulicy Dickmana
– zgodnie z rysunkiem planu,
3) przebudowa ulicy zbiorczej Arciszewskich – 49
KD–Z 1/2, jednojezdniowej z dwoma pasami ruchu, chodnikami i œcie¿k¹ rowerow¹,
4) przebudowa ulicy lokalnej Muchowskiego i budowa ulicy lokalnej Miegonia – 50 KD–L 1/2, jednojezdniowej z dwoma pasami ruchu, chodnikami i
œcie¿k¹ rowerow¹ (alternatywny przebieg œcie¿ki
rowerowej w ulicy P³k. D¹bka – 48 KD–Z 1/2),
5) budowa ulicy lokalnej – 51 KD–L 1/2, jednojezdniowej z dwoma pasami ruchu i obustronnym
chodnikiem,
6) budowa ulic dojazdowych 52 – 55 KD–D 1/2, 57
KD–D 1/2 i 59 – 60 KD–D 1/2 – jednojezdniowych
z dwoma pasami ruchu i obustronnym chodnikiem,
7) budowa ulicy dojazdowej 58 KD–D 1/1, jednojezdniowej z jednym pasem ruchu i obustronnym
chodnikiem,
8) budowa ulicy dojazdowej 56 KD–D 1/2, – jednojezdniowej z dwoma pasami ruchu i jednostronnym chodnikiem,
9) budowa ulic wewnêtrznych 61 – 68 KDW,
10) budowa ci¹gów pieszych 70 KD–X i 71 KD–X,
11) zasady obs³ugi komunikacyjnej terenów oraz wskaŸniki wymaganej minimalnej liczby miejsc postojowych okreœlono w kartach terenów w § 12 ust. 2.
2. Zasady obs³ugi oraz przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej (konieczna przebudowa i rozbudowa sieci),
2) odprowadzenie œcieków sanitarnych – do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej (konieczna przebudowa i rozbudowa sieci); z terenów po³o¿onych
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w obni¿eniach w po³udniowej czêœci obszaru planu – ewentualnie za pomoc¹ indywidualnej kanalizacji ciœnieniowej,
3) odprowadzenie œcieków deszczowych – do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej (konieczna przebudowa i rozbudowa sieci), z terenów zabudowy
jednorodzinnej w maksymalnym stopniu na tereny
zieleni w granicach w³asnych dzia³ek, po sprawdzeniu mo¿liwoœci gruntowo–wodnych, w sposób
uniemo¿liwiaj¹cy zalewanie s¹siednich dzia³ek; z
terenów potencjalnie nara¿onych na osuwanie siê
mas ziemnych (oznaczonych na rys. planu) dopuszcza siê odprowadzenie wód deszczowych do
gruntu po udokumentowaniu, ¿e warunki gruntowo
– wodne pozwalaj¹ na takie rozwi¹zanie i ¿e odprowadzenie wód nie naruszy interesów osób trzecich i statecznoœci skarp,
4) elektroenergetyka – z sieci elektroenergetycznej
(konieczna przebudowa i rozbudowa sieci); stacje transformatorowe zlokalizowane orientacyjnie
na rysunku planu – ostateczna liczba, szczegó³owa lokalizacja, powierzchnia terenu oraz typ stacji transformatorowych mog¹ byæ zmienione
stosownie do potrzeb w uzgodnieniu z instytucj¹
eksploatuj¹c¹ urz¹dzenia elektroenergetyczne,
5) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej (konieczna
przebudowa i rozbudowa sieci),
6) zaopatrzenie w ciep³o – z miejskiej sieci ciep³owniczej lub innych nieemisyjnych Ÿróde³ ciep³a, dopuszcza siê niskoemisyjne Ÿród³a ciep³a, je¿eli
inwestor przed³o¿y analizê techniczno–ekonomiczn¹ uzasadniaj¹c¹ racjonalnoœæ wprowadzenia danego Ÿród³a ciep³a,
7) telekomunikacja – z sieci telekomunikacyjnej (konieczna przebudowa i rozbudowa sieci); zakazuje siê lokalizacji stacji bazowych (masztów i
urz¹dzeñ nadawczych) telefonii komórkowej za
wyj¹tkiem terenów 01 MW2 i 43 MW2,
8) gospodarka odpadami – selekcjonowanie i wywóz
do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.
§ 11
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania poszczególnych terenów
po³o¿onych na obszarze opracowania planu, je¿eli zosta³y ustalone, okreœlono w kartach tych terenów w § 12
ust. 2.
§ 12
1. Wyjaœnienie pojêæ u¿ytych w „kartach terenów”:
1) Intensywnoœæ zabudowy – jest to wskaŸnik wyra¿aj¹cy stosunek powierzchni ca³kowitej, mierzonej
po zewnêtrznym obrysie przegród zewnêtrznych,
wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków
znajduj¹cych siê na danej dzia³ce budowlanej, do
powierzchni dzia³ki budowlanej; przy czym za kondygnacjê nadziemn¹, do obliczeñ intensywnoœci
zabudowy, nale¿y przyj¹æ ka¿d¹ kondygnacjê lub jej
czêœæ, której poziom pod³ogi znajduje siê w poziomie lub powy¿ej poziomu przylegaj¹cego, projektowanego lub urz¹dzonego terenu.
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2) Wysokoœæ zabudowy – podana w karcie terenu
s³u¿y do okreœlenia dopuszczalnego pionowego
gabarytu projektowanych budynków:
— wysokoœæ wyra¿ona w metrach to pionowy wymiar budynku liczony od poziomu terenu do kalenicy, punktu zbiegu po³aci dachowych b¹dŸ
górnej krawêdzi œciany zewnêtrznej, gzymsu
lub attyki;
— wysokoœæ wyra¿ona w liczbie kondygnacji to
dopuszczalna liczba kondygnacji nadziemnych
projektowanych budynków, przy czym przez
poddasze u¿ytkowe rozumie siê kondygnacjê
w dachu stromym z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.
3) Linie zabudowy – okreœlone planem nie dotycz¹
okapów i gzymsów wysuniêtych nie wiêcej ni¿
0,5 m oraz balkonów lub wykuszy wysuniêtych nie
wiêcej ni¿ 1,0 m.
4) Powierzchnia biologicznie czynna – to grunt rodzimy pokryty roœlinnoœci¹ oraz woda powierzchniowa 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 m 2.
5) Powierzchnia zabudowy – dopuszczona na danej
dzia³ce budowlanej okreœlona jest wielkoœci¹ wyra¿on¹ w metrach kwadratowych b¹dŸ wskaŸnikiem wyra¿aj¹cym stosunek powierzchni
zabudowy do powierzchni dzia³ki budowlanej.
6) Wymagania parkingowe – wymagana minimalna
liczba miejsc postojowych, któr¹ nale¿y zapewniæ
na terenie dzia³ki budowlanej lub w inny okreœlony w karcie terenu sposób.
7) Stawka procentowa – jednorazowa op³ata wnoszona na rzecz gminy, okreœlona w stosunku procentowym do wzrostu wartoœci nieruchomoœci w
zwi¹zku z uchwaleniem planu, na zasadach okreœlonych w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Karty terenu:
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 0203
1) NUMER TERENU 01
2) POWIERZCHNIA 1,42 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
MW2 – ZABUDOWA WIELORODZINNA NISKA
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) czêœæ terenu znajduje siê w zasiêgu potencjalnego ha³asu od lotniska, w którym równowa¿ny poziom dŸwiêku A ha³asu lotniczego mo¿e wynosiæ 50
– 60 dB w porze dziennej i nocnej – obowi¹zuj¹
zasady okreœlone w § 8 ust. 1 pkt 6.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) teren po³o¿ony jest w strefie ochrony archeologicznej oznaczonej na rysunku planu – obowi¹zuj¹ zasady okreœlone w § 5 ust. 1 pkt 4.
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6) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) ustala siê, ¿e minimalny zakres zamierzenia budowlanego, dla którego inwestor obowi¹zany jest
przedstawiæ projekt zagospodarowania terenu,
musi obejmowaæ ca³y teren 01 MW2;
b) intensywnoœæ zabudowy – do 0,75,
c) wysokoœæ zabudowy – do 15,0 m, do 4 kondygnacji nadziemnych,
d) nieprzekraczalna linia zabudowy – 10,0 m od linii
rozgraniczaj¹cych ulicy Dickmana, 6,0 m od linii
rozgraniczaj¹cych ulicy 52 KD–D 1/2,
e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 40 % powierzchni dzia³ki,
f) powierzchnia zabudowy – do 0,25.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
a) projekt podzia³u nieruchomoœci nale¿y wykonaæ
na podstawie projektu zagospodarowania terenu
opracowanego dla ca³ego terenu 01 MW2.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
a) przez teren przebiegaj¹ ruroci¹gi paliwowe ze strefami bezpieczeñstwa – ograniczenia zgodnie z
§ 8 ust. 1 pkt 2.
9) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) drogi – dojazd od ulicy Dickmana i ulicy 52 KD–D
1/2,
b) wymagania parkingowe:
min. 1,5 miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny,
lecz nie mniej ni¿ 2 miejsca postojowe na 1 dom
jednorodzinny,
min. 3 miejsca postojowe na 100 m 2 powierzchni
u¿ytkowej us³ug,
lecz nie mniej ni¿ 2 miejsca postojowe na 1 punkt
us³ugowy,
min. 1 miejsce postojowe na 3 osoby zatrudnione,
c) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ wg § 10
ust. 2.
10) STAWKA PROCENTOWA – 0 %.
11) INNE ZAPISY
a) zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej.
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 0203
1) NUMER TERENU
2) POWIERZCHNIA
02
0,28 ha
03
0,56 ha
04
0,39 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
MN1 – ZABUDOWA JEDNORODZINNA WOLNOSTOJ¥CA
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
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a) czêœæ terenu znajduje siê w zasiêgu potencjalnego ha³asu od lotniska, w którym równowa¿ny poziom dŸwiêku A ha³asu lotniczego mo¿e wynosiæ 50
– 60 dB w porze dziennej i nocnej – obowi¹zuj¹
zasady okreœlone w § 8 ust. 1 pkt 6.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) teren po³o¿ony jest w strefie ochrony archeologicznej oznaczonej na rysunku planu – obowi¹zuj¹ zasady okreœlone w § 5 ust. 1 pkt 4.
6) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoœæ zabudowy – do 0,50,
b) dopuszczalne gabaryty budynków:
szerokoœæ elewacji frontowej – do 15,0 m,
wysokoœæ zabudowy – do 12,0 m, do 2 kondygnacji nadziemnych + 1 kondygnacja w poddaszu u¿ytkowym,
c) rodzaj dachu: dachy strome o nachyleniu po³aci
35 – 45°,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy – 6,0 m od linii
rozgraniczaj¹cych ulic: 52 KD–D 1/2, 53 KD–D 1/2
i 54 KD–D 1/2 oraz zgodnie z rysunkiem planu; linie nie dotycz¹ budynków istniej¹cych po³o¿onych
na terenie 03 MN1 w mniejszej odleg³oœci od ulic,
dla których obowi¹zuje zakaz rozbudowy w kierunku ulicy,
e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 50 % powierzchni dzia³ki,
f) powierzchnia zabudowy – do 0,25,
g) na dzia³kach, na których przekroczone zosta³y powy¿sze wskaŸniki/parametry dopuszcza siê adaptacjê istniej¹cej zabudowy z zakazem jej
rozbudowy lub nadbudowy.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
a) min. powierzchnia dzia³ki budowlanej – 600 m 2 i
min. szerokoœæ frontu dzia³ki –20,0 m.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
a) przez teren 02 MN1 przebiegaj¹ ruroci¹gi paliwowe ze strefami bezpieczeñstwa – ograniczenia
zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2.
9) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) drogi – dojazd od ulic: 52 KD–D 1/2, 53 KD–D 1/2
i 54 KD–D 1/2,
b) wymagania parkingowe:
min. 1,5 miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny,
lecz nie mniej ni¿ 2 miejsca postojowe na 1 dom
jednorodzinny,
min. 3 miejsca postojowe na 100 m 2 powierzchni
u¿ytkowej us³ug,
lecz nie mniej ni¿ 2 miejsca postojowe na 1 punkt
us³ugowy,
min. 1 miejsce postojowe na 3 osoby zatrudnione,
c) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ wg § 10
ust. 2.
10) STAWKA PROCENTOWA – 0%.
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11)INNE ZAPISY
a) zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej.
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 0203
1) NUMER TERENU 05
2) POWIERZCHNIA 0,43 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
U – ZABUDOWA US£UGOWA
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) czêœæ terenu znajduje siê w zasiêgu potencjalnego ha³asu od lotniska, w którym równowa¿ny poziom dŸwiêku A ha³asu lotniczego mo¿e wynosiæ 50
– 60 dB w porze dziennej i nocnej – obowi¹zuj¹
zasady okreœlone w § 8 ust. 1 pkt 6,
b) wyklucza siê lokalizacjê obiektów lub dzia³alnoœci, których uci¹¿liwoœci na granicy dzia³ki mog³yby powodowaæ przekroczenie standardów jakoœci
œrodowiska wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) teren po³o¿ony jest w strefie ochrony archeologicznej oznaczonej na rysunku planu – obowi¹zuj¹ zasady okreœlone w § 5 ust. 1 pkt 4.
6) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoœæ zabudowy – do 0,50,
b) dopuszczalne gabaryty budynków:
szerokoœæ elewacji frontowej – do 15.0 m,
wysokoœæ zabudowy – do 15,0 m, do 4 kondygnacji nadziemnych,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy – 6,0 m od linii
rozgraniczaj¹cych ulic: 50 KD–L 1/2 i 52 KD–D
1/2; linie nie dotycz¹ budynków istniej¹cych po³o¿onych w mniejszej odleg³oœci od ulic, dla których
obowi¹zuje zakaz rozbudowy w kierunku ulicy,
e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 25 % powierzchni dzia³ki,
f) powierzchnia zabudowy – do 0,25.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
a) nie ustala siê.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
a) nie ustala siê.
9) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) drogi – dojazd od ulicy 50 KD–L 1/2 i 52 KD–D 1/2,
b) wymagania parkingowe:
min. 1,5 miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny,
lecz nie mniej ni¿ 2 miejsca postojowe na 1 dom
jednorodzinny,
min. 3 miejsca postojowe na 100 m 2 powierzchni
u¿ytkowej us³ug,
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lecz nie mniej ni¿ 2 miejsca postojowe na 1 punkt
us³ugowy,
min. 1 miejsce postojowe na 3 osoby zatrudnione,
c) w obrêbie terenu ustala siê teren urz¹dzeñ elektroenergetycznych (stacja transformatorowa) oznaczony symbolem E, którego lokalizacja i wielkoœæ
mog¹ byæ zmienione w uzgodnieniu z instytucj¹
eksploatuj¹c¹ urz¹dzenia elektroenergetyczne,
d) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ wg § 10
ust. 2.
10) STAWKA PROCENTOWA – 0%.
11) INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce:
zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej,
b) zalecenia:
utrzymanie us³ug publicznych – stra¿ po¿arna.
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 0203
1) NUMER TERENU 06
2) POWIERZCHNIA 0,25 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
U – ZABUDOWA US£UGOWA
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) czêœæ terenu znajduje siê w zasiêgu potencjalnego ha³asu od lotniska, w którym równowa¿ny poziom dŸwiêku A ha³asu lotniczego mo¿e wynosiæ 50
– 60 dB w porze dziennej i nocnej – obowi¹zuj¹
zasady okreœlone w § 8 ust. 1 pkt 6,
b) wyklucza siê lokalizacjê obiektów lub dzia³alnoœci, których uci¹¿liwoœci na granicy dzia³ki mog³yby powodowaæ przekroczenie standardów jakoœci
œrodowiska wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) teren po³o¿ony jest w strefie ochrony archeologicznej oznaczonej na rysunku planu – obowi¹zuj¹ zasady okreœlone w § 5 ust. 1 pkt 4.
6) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoœæ zabudowy – do 0,75,
b) wysokoœæ zabudowy – do 15,0 m, do 4 kondygnacji nadziemnych,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy – 10,0 m od linii
rozgraniczaj¹cych ulicy Dickmana, 6,0 m od linii
rozgraniczaj¹cych ulic: 50 KD–L 1/2 i 52 KD–D
1/2,
d) powierzchnia biologicznie czynna – min. 25 % powierzchni dzia³ki,
e) powierzchnia zabudowy – do 0,30.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
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a) minimalna powierzchnia dzia³ki budowlanej
– 1200 m2.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
a) nie ustala siê.
9) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) drogi – dojazd od ulicy 52 KD–D 1/2,
b) wymagania parkingowe:
min. 1,5 miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny,
lecz nie mniej ni¿ 2 miejsca postojowe na 1 dom
jednorodzinny,
min. 3 miejsca postojowe na 100 m 2 powierzchni
u¿ytkowej us³ug,
lecz nie mniej ni¿ 2 miejsca postojowe na 1 punkt
us³ugowy,
min. 1 miejsce postojowe na 3 osoby zatrudnione,
c) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ wg § 10
ust. 2.
10) STAWKA PROCENTOWA – 0%.
11) INNE ZAPISY
a) zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej.
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 0203
1) NUMER TERENU 07
2) POWIERZCHNIA 1,05 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
UO – US£UGI OŒWIATY I WYCHOWANIA
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) czêœæ terenu znajduje siê w zasiêgu potencjalnego ha³asu od lotniska, w którym równowa¿ny poziom dŸwiêku A ha³asu lotniczego mo¿e wynosiæ 50
– 60 dB w porze dziennej i nocnej – obowi¹zuj¹
zasady okreœlone w § 8 ust. 1 pkt 6.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) teren po³o¿ony jest w granicach zespo³u ruralistycznego dawnej wsi Oksywie, wpisanego do rejestru zabytków – obowi¹zuj¹ przepisy okreœlone
w § 5 ust. 1 pkt 1,
b) czêœæ terenu po³o¿ona jest w strefie ochrony archeologicznej oznaczonej na rysunku planu – obowi¹zuj¹ zasady okreœlone w § 5 ust. 1 pkt 4.
6) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoœæ zabudowy – do 0,50,
b) wysokoœæ zabudowy – do 15,0 m,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy – 7,0 m od linii
rozgraniczaj¹cych ulicy Dickmana, 6,0 m od linii
rozgraniczaj¹cych ulic: 50 KD–L 1/2,
d) powierzchnia biologicznie czynna – min. 50 % powierzchni dzia³ki,
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e) powierzchnia zabudowy – do 0,30,
f) powiêkszony teren szko³y przeznaczyæ pod urz¹dzenia sportowe dla gier zespo³owych i æwiczeñ
lekkoatletycznych.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
a) nie ustala siê.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
a) nie ustala siê.
9) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) drogi – dojazd od ulicy Dickmana i 50 KD–L 1/2,
b) wymagania parkingowe:
min. 1 miejsce postojowe na 3 osoby zatrudnione,
dodatkowe miejsca postojowe dla potrzeb incydentalnych w dostosowaniu do mo¿liwoœci terenowych,
c) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ wg § 10
ust. 2.
10) STAWKA PROCENTOWA – 0%
11) INNE ZAPISY
b) zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej.
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 0203
1) NUMER TERENU
2) POWIERZCHNIA
08
0,36 ha
09
0,39 ha
10
0,98 ha
11
0,97 ha
12
0,86 ha
13
0,35 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
MN1 – ZABUDOWA JEDNORODZINNA WOLNOSTOJ¥CA
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) czêœæ terenu znajduje siê w zasiêgu potencjalnego ha³asu od lotniska, w którym równowa¿ny poziom dŸwiêku A ha³asu lotniczego mo¿e wynosiæ 50
– 60 dB w porze dziennej i nocnej – obowi¹zuj¹
zasady okreœlone w § 8 ust. 1 pkt 6,
b) ochronie podlegaj¹ drzewa oznaczone na rysunku planu.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) teren po³o¿ony jest w granicach zespo³u ruralistycznego dawnej wsi Oksywie, wpisanego do rejestru zabytków – obowi¹zuj¹ przepisy okreœlone
w § 5 ust. 1 pkt 1,
b) czêœæ terenu po³o¿ona jest w strefie ochrony archeologicznej oznaczonej na rysunku planu – obowi¹zuj¹ zasady okreœlone w § 5 ust. 1 pkt 4.
6) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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a) intensywnoœæ zabudowy – do 0,35,
b) dopuszczalne gabaryty budynków:
szerokoœæ elewacji frontowej – do 15,0 m oraz w
dostosowaniu do szerokoœci dzia³ki,
szerokoœæ elewacji bocznej – do 11,0 m,
wysokoœæ zabudowy – do 9,0 m, do 1 kondygnacji nadziemnej + 1 kondygnacja w poddaszu u¿ytkowym,
c) rzuty budynków w formie wyd³u¿onego prostok¹ta, budynki sytuowane osi¹ pod³u¿n¹ równolegle
do ulicy,
d) rodzaj dachu – dachy strome, dwuspadowe o nachyleniu po³aci 35 – 45°, kryte dachówk¹,
e) nieprzekraczalne linie zabudowy – 6,0 m od linii
rozgraniczaj¹cych ulic: 50 KD–L 1/2, 55 KD–D 1/2,
66 KDW, 67 KDW, 68 KDW i zgodnie z rysunkiem
planu,
f) powierzchnia biologicznie czynna – min. 50 % powierzchni dzia³ki,
g) powierzchnia zabudowy – do 0,25,
h) zapewniæ ogólnodostêpne ci¹gi piesze o szerokoœci 3,0 m i przebiegu okreœlonym na rysunku
planu.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
a) ochronie podlegaj¹ podzia³y w³asnoœciowe oznaczone na rysunku planu – historyczny podzia³ niwy siedliskowej na ³any,
b) minimalna powierzchnia dzia³ki budowlanej –
600 m2 i min. szerokoœæ frontu dzia³ki – 20,0 m.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
a) po³udniowe fragmenty terenów wy³¹czone z zabudowy (oznaczone na rysunku planu) nale¿y zagospodarowaæ
ró¿nymi
formami
zieleni
przydomowej – rekreacyjnej jak np. sady, ogrody;
dopuszcza siê elementy ma³ej architektury.
9) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) drogi – dojazd od ulic: 50 KD–L 1/2, 55 KD–D 1/2,
66 KDW, 67 KDW, 68 KDW,
b) wymagania parkingowe:
min. 1,5 miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny,
lecz nie mniej ni¿ 2 miejsca postojowe na 1 dom
jednorodzinny,
min. 3 miejsca postojowe na 100 m 2 powierzchni
u¿ytkowej us³ug,
lecz nie mniej ni¿ 2 miejsca postojowe na 1 punkt
us³ugowy,
min. 1 miejsce postojowe na 3 osoby zatrudnione,
c) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ wg § 10
ust. 2.
10) STAWKA PROCENTOWA – 30%
11) INNE ZAPISY
a) zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej.
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KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 0203
1) NUMER TERENU 14
2) POWIERZCHNIA 0,16 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
U – ZABUDOWA US£UGOWA
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) czêœæ terenu znajduje siê w zasiêgu potencjalnego ha³asu od lotniska, w którym równowa¿ny poziom dŸwiêku A ha³asu lotniczego mo¿e wynosiæ 60
– 65 dB w porze dziennej i nocnej – obowi¹zuj¹
zasady okreœlone w § 8 ust. 1 pkt 5,
b) wyklucza siê lokalizacjê obiektów lub dzia³alnoœci, których uci¹¿liwoœci na granicy dzia³ki mog³yby powodowaæ przekroczenie standardów jakoœci
œrodowiska wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) teren po³o¿ony jest w granicach zespo³u ruralistycznego dawnej wsi Oksywie, wpisanego do rejestru zabytków – obowi¹zuj¹ przepisy okreœlone
w § 5 ust. 1 pkt 1,
b) czêœæ terenu po³o¿ona jest w strefie ochrony archeologicznej oznaczonej na rysunku planu – obowi¹zuj¹ zasady okreœlone w § 5 ust. 1 pkt 4.
6) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoœæ zabudowy – do 0,50,
b) wysokoœæ zabudowy – do 9,0 m, do 1 kondygnacji nadziemnej + 1 kondygnacja w poddaszu u¿ytkowym,
c) rodzaj dachu – dachy strome, dwuspadowe o nachyleniu po³aci 35 – 45°, kryte dachówk¹,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy – 6,0 m od linii
rozgraniczaj¹cych ulicy 50 KD–L 1/2,
e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 25 % powierzchni dzia³ki,
f) powierzchnia zabudowy – do 0,30.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
a) min. powierzchnia dzia³ki budowlanej – 1500 m 2.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
a) nie ustala siê.
9) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) drogi – dojazd od ulicy 50 KD–L 1/2,
b) wymagania parkingowe:
min. 3 miejsca postojowe na 100 m 2 powierzchni
u¿ytkowej us³ug,
lecz nie mniej ni¿ 2 miejsca postojowe na 1 punkt
us³ugowy,
min. 1 miejsce postojowe na 3 osoby zatrudnione,
c) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ wg § 10
ust. 2.
10) STAWKA PROCENTOWA – 30%.
11) INNE ZAPISY
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a) zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej.
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 0203
1) NUMER TERENU 15
2) POWIERZCHNIA 3,65 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
ZC – CMENTARZ
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) nie ustala siê.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) teren po³o¿ony jest w granicach zespo³u ruralistycznego dawnej wsi Oksywie, wpisanego do rejestru zabytków – obowi¹zuj¹ przepisy okreœlone
w § 5 ust. 1 pkt 1,
b) czêœæ terenu po³o¿ona jest w strefie ochrony archeologicznej oznaczonej na rysunku planu – obowi¹zuj¹ zasady okreœlone w § 5 ust. 1 pkt 4.
6) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) zakaz zabudowy za wyj¹tkiem obiektów zwi¹zanych bezpoœrednio z pochówkiem i obs³ug¹ cmentarza o wysokoœci do 9,0 m; w przypadku lokalizacji
takich obiektów nale¿y opracowaæ projekt zagospodarowania dla ca³ego terenu cmentarza.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
a) nie ustala siê.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
a) przez teren przebiegaj¹ ruroci¹gi paliwowe ze strefami bezpieczeñstwa – ograniczenia zgodnie z
§ 8 ust. 1 pkt 2,
b) w wypadku powiêkszenia powierzchni grzebalnej,
przeznaczonej na groby, obowi¹zuj¹ przepisy okreœlone w § 8 ust. 1 pkt 3,
c) teren znajduje siê w granicach projektowanego
pasa ochronnego brzegu morskiego – obowi¹zuj¹ przepisy okreœlone w § 8 ust. 1 pkt 1.
9) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) drogi – dojazd od ulicy Muchowskiego,
b) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ wg § 10
ust. 2.
10) STAWKA PROCENTOWA – 0%
11) INNE ZAPISY
a) zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo oraz z Dowództwem Marynarki Wojennej w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej.
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KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 0203
1) NUMER TERENU 16
2) POWIERZCHNIA 0,20 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
U – ZABUDOWA US£UGOWA
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) czêœæ terenu znajduje siê w zasiêgu potencjalnego ha³asu od lotniska, w którym równowa¿ny poziom dŸwiêku A ha³asu lotniczego mo¿e wynosiæ 50
– 60 dB w porze dziennej i nocnej – obowi¹zuj¹
zasady okreœlone w § 8 ust. 1 pkt 6,
b) wyklucza siê lokalizacjê obiektów lub dzia³alnoœci, których uci¹¿liwoœci na granicy dzia³ki mog³yby powodowaæ przekroczenie standardów jakoœci
œrodowiska wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) teren po³o¿ony jest w granicach zespo³u ruralistycznego dawnej wsi Oksywie, wpisanego do rejestru zabytków – obowi¹zuj¹ przepisy okreœlone
w § 5 ust. 1 pkt 1,
b) czêœæ terenu po³o¿ona jest w strefie ochrony archeologicznej oznaczonej na rysunku planu – obowi¹zuj¹ zasady okreœlone w § 5 ust. 1 pkt 4.
6) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoœæ zabudowy – nie okreœla siê,
b) wysokoœæ zabudowy – do 12,0 m, do 3 kondygnacji nadziemnych,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy – 7,0 m od linii
rozgraniczaj¹cych ulicy Dickmana; linia nie dotyczy budynku istniej¹cego po³o¿onego w mniejszej
odleg³oœci od ulicy, dla którego obowi¹zuje zakaz
rozbudowy w kierunku ulicy,
d) powierzchnia biologicznie czynna – min. 20 % powierzchni dzia³ki,
e) powierzchnia zabudowy – do 0,55.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
a) nie ustala siê.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
a) nie ustala siê.
9) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) drogi – dojazd od ulicy Dickmana,
b) wymagania parkingowe:
min. 1 miejsce postojowe na 3 osoby zatrudnione,
c) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ wg § 10
ust. 2.
10) STAWKA PROCENTOWA – 0%.
11) INNE ZAPISY
a) zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej.
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KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 0203
1) NUMER TERENU 17
2) POWIERZCHNIA 0,78 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
MW2 – ZABUDOWA WIELORODZINNA NISKA
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) czêœæ terenu znajduje siê w zasiêgu potencjalnego ha³asu od lotniska, w którym równowa¿ny poziom dŸwiêku A ha³asu lotniczego mo¿e wynosiæ 50
– 60 dB w porze dziennej i nocnej – obowi¹zuj¹
zasady okreœlone w § 8 ust. 1 pkt 6.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) teren po³o¿ony jest w granicach zespo³u ruralistycznego dawnej wsi Oksywie, wpisanego do rejestru zabytków – obowi¹zuj¹ przepisy okreœlone
w § 5 ust. 1 pkt 1,
b) na terenie znajduj¹ siê obiekty objête ochron¹ konserwatorsk¹, dla których obowi¹zuj¹ zasady okreœlone w § 5 ust. 1 pkt 3:
— grupa A – obiekty o wysokich walorach kulturowych:
dom mieszkalny, ul. P³k. D¹bka 22A,
c) czêœæ terenu po³o¿ona jest w strefie ochrony archeologicznej oznaczonej na rysunku planu – obowi¹zuj¹ zasady okreœlone w § 5 ust. 1 pkt 4.
6) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoœæ zabudowy – dla dzia³ek, których
czêœæ stanowi teren wy³¹czony z zabudowy, oznaczony na rysunku planu – nie okreœla siê (warunki zabudowy wynikaj¹ z pkt 6b i 6c); dla dzia³ek
pozosta³ych – do 0,70,
b) szerokoœæ elewacji:
szerokoœæ elewacji frontowej w pierzei po³udniowej
placu na zakoñczeniu ulicy 55 KD–D: szerokoœæ
wy¿szej czêœci zabudowy, o której mowa w pkt.
6c, nie powinna przekroczyæ linii bêd¹cych przed³u¿eniem linii rozgraniczaj¹cych placu; dopuszcza siê dobudowy w linii pierzei po obu stronach
czêœci wy¿szej o szerokoœci do 12,0 m z zastosowaniem uskoków, ryzalitów wzbogacaj¹cych œcianê elewacji,
szerokoœæ elewacji frontowej w pozosta³ych pierzejach placu na zakoñczeniu ulicy dojazdowej 55
KD–D – do 40,0 m,
szerokoœæ elewacji bocznej – do 12,0 m,
c) wysokoœæ zabudowy:
w pierzei po³udniowej placu na zakoñczeniu ulicy
dojazdowej 55 KD–D: wy¿sza czêœæ zabudowy,
na szerokoœci o której mowa w pkt. 6b, powinna
odpowiadaæ wysokoœci budynku istniej¹cego tj. 3
kondygnacje nadziemne + 1 kondygnacja w poddaszu u¿ytkowym; wysokoœæ dobudów po obu stronach czêœci wy¿szej – do 12,0 m, do 3 kondygnacji
nadziemnych,
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w pozosta³ych pierzejach placu – do 12,0 m, do 2
kondygnacji nadziemnych + 1 kondygnacja w poddaszu u¿ytkowym;
d) rodzaj dachu – dachy strome, o nachyleniu po³aci nawi¹zuj¹cym do dachów istniej¹cych, kryte dachówk¹,
e) nieprzekraczalne linie zabudowy – 6,0 m od linii
rozgraniczaj¹cych ulicy 55 KD–D 1/2 i zgodnie z rysunkiem planu,
f) powierzchnia biologicznie czynna – min. 40 % powierzchni dzia³ki,
g) powierzchnia zabudowy – dla dzia³ek, których
czêœæ stanowi teren wy³¹czony z zabudowy, oznaczony na rysunku planu – nie okreœla siê (warunki zabudowy wynikaj¹ z pkt 6b i 6c); dla
pozosta³ych dzia³ek – do 0,30,
h) zapewniæ ogólnodostêpny ci¹g pieszy o szerokoœci
3,0 m i przebiegu okreœlonym na rysunku planu.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
a) ochronie podlegaj¹ podzia³y w³asnoœciowe oznaczone na rysunku planu – historyczny podzia³ niwy siedliskowej na ³any,
b) minimalna powierzchnia dzia³ki budowlanej – 900 m2.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
a) po³udniowy fragment terenu wy³¹czony z zabudowy (oznaczony na rysunku planu) nale¿y zagospodarowaæ ró¿nymi formami zieleni przydomowej
– rekreacyjnej jak np. sady, ogrody; dopuszcza
siê elementy ma³ej architektury.
9) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) drogi – dojazd od ulicy 55 KD–D 1/2,
b) wymagania parkingowe:
min. 1,5 miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny,
lecz nie mniej ni¿ 2 miejsca postojowe na 1 dom
jednorodzinny,
min. 3 miejsca postojowe na 100 m 2 powierzchni
u¿ytkowej us³ug,
lecz nie mniej ni¿ 2 miejsca postojowe na 1 punkt
us³ugowy,
min. 1 miejsce postojowe na 3 osoby zatrudnione,
c) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ wg § 10
ust. 2.
10) STAWKA PROCENTOWA – 30%
11) INNE ZAPISY
a) zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej.
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR
0203
1) NUMER TERENU 18
2) POWIERZCHNIA 0,47 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
MN1 – ZABUDOWA JEDNORODZINNA WOLNO-
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STOJ¥CA
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) czêœæ terenu znajduje siê w zasiêgu potencjalnego ha³asu od lotniska, w którym równowa¿ny poziom dŸwiêku A ha³asu lotniczego mo¿e wynosiæ 50
– 60 dB w porze dziennej i nocnej – obowi¹zuj¹
zasady okreœlone w § 8 ust. 1 pkt 6.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) teren po³o¿ony jest w granicach zespo³u ruralistycznego dawnej wsi Oksywie, wpisanego do rejestru zabytków – obowi¹zuj¹ przepisy okreœlone
w § 5 ust. 1 pkt 1,
b) czêœæ terenu po³o¿ona jest w strefie ochrony archeologicznej oznaczonej na rysunku planu – obowi¹zuj¹ zasady okreœlone w § 5 ust. 1 pkt 4.
6) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoœæ zabudowy – do 0,50,
b) wysokoœæ zabudowy – do 12,0 m, do 2 kondygnacji nadziemnych + 1 kondygnacja w poddaszu u¿ytkowym,
c) rodzaj dachu – dachy strome, dwuspadowe o nachyleniu po³aci 35 – 45°, kryte dachówk¹,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy – 10,0 m od linii
rozgraniczaj¹cych ulicy Dickmana; linie nie dotycz¹ budynków istniej¹cych po³o¿onych w mniejszej odleg³oœci od ulicy, dla których obowi¹zuje
zakaz rozbudowy w kierunku ulicy,
e) procent powierzchni biologicznie czynnej – min.
50 %,
f) powierzchnia zabudowy – do 0,25,
g) na dzia³kach, na których przekroczone zosta³y powy¿sze wskaŸniki/parametry dopuszcza siê adaptacjê istniej¹cej zabudowy z zakazem jej
rozbudowy lub nadbudowy.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
a) ochronie podlegaj¹ podzia³y w³asnoœciowe oznaczone na rysunku planu – historyczny podzia³ niwy siedliskowej na ³any,
b) minimalna powierzchnia dzia³ki budowlanej – 800
m2; dopuszcza siê realizacjê zabudowy na dzia³kach budowlanych mniejszych, o pow. min. 700
m2, istniej¹cych w momencie wejœcia w ¿ycie planu.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
a) nie ustala siê.
9) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) drogi – dojazd od ulicy Dickmana,
b) wymagania parkingowe:
min. 1,5 miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny,
lecz nie mniej ni¿ 2 miejsca postojowe na 1 dom
jednorodzinny,
min. 3 miejsca postojowe na 100 m 2 powierzchni
u¿ytkowej us³ug,
lecz nie mniej ni¿ 2 miejsca postojowe na 1 punkt
us³ugowy,
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min. 1 miejsce postojowe na 3 osoby zatrudnione,
c) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ wg § 10
ust. 2.
10) STAWKA PROCENTOWA – 30%
11) INNE ZAPISY
a) zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej.
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 0203
1) NUMER TERENU 19
2) POWIERZCHNIA 5,69 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
MN1, U – ZABUDOWA JEDNORODZINNA WOLNOSTOJ¥CA,
ZABUDOWA US£UGOWA
W strefie lokalizacji us³ug w pierzei ulicy P³k D¹bka
us³ugi wymagane s¹ przynajmniej w poziomie parteru.
a) funkcje adaptowane – istniej¹ca zabudowa mieszkaniowa w strefie lokalizacji us³ug, istniej¹ca zabudowa wielorodzinna.
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) czêœæ terenu znajduje siê w zasiêgu potencjalnego ha³asu od lotniska, w którym równowa¿ny poziom dŸwiêku A ha³asu lotniczego mo¿e wynosiæ 50
– 60 dB w porze dziennej i nocnej – obowi¹zuj¹
zasady okreœlone w § 8 ust. 1 pkt 6,
b) wyklucza siê lokalizacjê obiektów lub dzia³alnoœci, których uci¹¿liwoœci na granicy dzia³ki mog³yby powodowaæ przekroczenie standardów jakoœci
œrodowiska wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej,
c) ochronie podlegaj¹ drzewa oznaczone na rysunku planu.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) teren po³o¿ony jest w granicach zespo³u ruralistycznego dawnej wsi Oksywie, wpisanego do rejestru zabytków – obowi¹zuj¹ przepisy okreœlone
w § 5 ust. 1 pkt 1; w obrêbie terenu wyznaczono
obszar historycznej lokalizacji zagród, dla którego
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
nale¿y zachowaæ historyczny sposób lokalizacji
budynków tj. w linii frontowej ulicy osi¹ pod³u¿n¹
równolegle do ulicy i w nawi¹zaniu do istniej¹cej
linii zabudowy, w g³êbi dzia³ek – osi¹ pod³u¿n¹
prostopadle do budynków frontowych, b¹dŸ równolegle do granic w³asnoœci, dopuszcza siê sytuowanie budynków w odleg³oœci 1,5 m od granicy z
s¹siedni¹ dzia³k¹ budowlan¹ lub bezpoœrednio
przy granicy je¿eli nie utrudni to zagospodarowania dzia³ki s¹siedniej,
b) na terenie znajduj¹ siê obiekty objête ochron¹ konserwatorsk¹, dla których obowi¹zuj¹ zasady okreœlone w § 5 ust. 1 pkt 3:
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— grupa A – obiekty o wysokich walorach kulturowych:
dom mieszkalny, ul. P³k. D¹bka 4,
dom mieszkalny, ul. P³k. D¹bka 14,
dom mieszkalny, ul. P³k. D¹bka 22,
dom mieszkalny, ul. P³k. D¹bka 32,
— grupa B – obiekty o walorach kulturowych:
dom mieszkalny, ul. P³k. D¹bka 2,
budynek mieszkalno–gospodarczy, ul. P³k. D¹bka 8,
budynek gospodarczy, ul. P³k. D¹bka 22,
budynek gospodarczy, ul. P³k. D¹bka 32,
dom mieszkalny, ul. P³k. D¹bka 28,
dom mieszkalny, ul. P³k. D¹bka 30 i 30A,
dom mieszkalny, ul. Dickmana 2,
dom mieszkalny, ul. Muchowskiego 1,
dom mieszkalny, ul. Muchowskiego 5,
dom mieszkalny, ul. Muchowskiego 9,
budynki gospodarcze, ul. Muchowskiego 9,
c) czêœæ terenu po³o¿ona jest w strefie ochrony archeologicznej oznaczonej na rysunku planu – obowi¹zuj¹ zasady okreœlone w § 5 ust. 1 pkt 4.
6) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoœæ zabudowy – do 0,50; intensywnoœæ
liczona bez uwzglêdnienia powierzchni terenów
wy³¹czonych z zabudowy, oznaczonych na rysunku planu,
b) rzuty budynku w formie wyd³u¿onego prostok¹ta z
dopuszczeniem „wystawek” i rozbudowy w kierunku podwórza,
c) dopuszczalne gabaryty budynków:
szerokoœæ elewacji frontowej:
— wzd³u¿ ulicy P³k. D¹bka i Muchowskiego – 15,0
÷ 18,0 m,
— w g³êbi dzia³ki szerokoœæ elewacji mierzona
wzd³u¿ osi prostopad³ej do ulicy budynków us³ugowych do 25,0 m, budynków mieszkalnych do
18,0 m,
szerokoœæ elewacji bocznej – do 10,0 m,
d) wysokoœæ zabudowy – do 9,0 m, do 1 kondygnacji nadziemnej + 1 kondygnacja w poddaszu u¿ytkowym,
e) rodzaj dachu – dachy strome, symetryczne, dwuspadowe o nachyleniu po³aci 35 – 45°, kryte dachówk¹,
f) nieprzekraczalne linie zabudowy – od linii rozgraniczaj¹cych ulic: Dickmana, P³k. D¹bka i Muchowskiego nieregularne – zgodnie z rysunkiem planu;
linie nie dotycz¹ budynków istniej¹cych po³o¿onych w mniejszej odleg³oœci od ulic, dla których
obowi¹zuje zakaz rozbudowy w kierunku ulicy,
g) procent powierzchni biologicznie czynnej – min.
50 %,
h) powierzchnia zabudowy – dla dzia³ek o powierzchni 1000 ÷ 2400 m 2 – do 0,25; dla dzia³ek o powierzchni powy¿ej 2400 m 2 – do 0,20; dla dzia³ek
istniej¹cych w momencie wejœcia w ¿ycie planu,
o powierzchni mniejszej ni¿ 1000 m 2 – do 0,30;
wskaŸniki liczone bez uwzglêdnienia powierzchni
terenów wy³¹czonych z zabudowy, oznaczonych na
rysunku planu,
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i) na dzia³kach, na których przekroczone zosta³y
powy¿sze wskaŸniki/parametry dopuszcza siê
adaptacjê istniej¹cej zabudowy z zakazem jej
rozbudowy lub nadbudowy.
6) WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
a) ochronie podlegaj¹ podzia³y w³asnoœciowe oznaczone na rysunku planu – historyczny podzia³ niwy siedliskowej na ³any,
b) minimalna powierzchnia dzia³ki budowlanej
– 1000 m2; dopuszcza siê realizacjê zabudowy na
dzia³kach budowlanych mniejszych, o pow. min.
400 m2, istniej¹cych w momencie wejœcia w ¿ycie
planu.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
a) pó³nocny fragment terenu wy³¹czony z zabudowy
(oznaczony na rysunku planu) nale¿y zagospodarowaæ ró¿nymi formami zieleni przydomowej – rekreacyjnej jak np. sady, ogrody; dopuszcza siê
elementy ma³ej architektury; dopuszcza siê adaptacjê istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej bez prawa jej rozbudowy.
9) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) drogi – dojazd od ulic: Dickmana, P³k D¹bka, Muchowskiego; do zabudowy w g³êbi dzia³ki – dojazdy wewnêtrzne, bramowe nie oznaczone na
rysunku planu,
b) wymagania parkingowe:
min. 1,5 miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny,
lecz nie mniej ni¿ 2 miejsca postojowe na 1 dom
jednorodzinny,
min. 3 miejsca postojowe na 100 m 2 powierzchni
u¿ytkowej us³ug,
lecz nie mniej ni¿ 2 miejsca postojowe na 1 punkt
us³ugowy,
min. 1 miejsce postojowe na 3 osoby zatrudnione,
c) na obszarze historycznej lokalizacji zagród dopuszcza siê odstêpstwa od w/w wymagañ parkingowych, je¿eli wynikaj¹ z uwarunkowañ
konserwatorskich,
d) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ wg § 10
ust. 2.
10) STAWKA PROCENTOWA – 30%
11) INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce:
zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej.
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 0203
1) NUMER TERENU 20
2) POWIERZCHNIA 0,80 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
R – TERENY ROLNICZE
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4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) nie ustala siê.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) nie ustala siê.
6) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) zakaz zabudowy.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
a) nie ustala siê.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
a) czêœæ terenu znajduje siê w granicach projektowanego pasa ochronnego brzegu morskiego –
obowi¹zuj¹ przepisy okreœlone w § 8 ust. 1 pkt 1.
9) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) drogi – dojazd od ulicy 56 KD–D 1/2.
10) STAWKA PROCENTOWA – 0%
11) INNE ZAPISY
a) zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej.
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 0203
1) NUMER TERENU
2) POWIERZCHNIA
21
0,25 ha
22
0,36 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
MN1,U – ZABUDOWA JEDNORODZINNA WOLNOSTOJ¥CA,
ZABUDOWA US£UGOWA
W strefie lokalizacji us³ug w pierzei ulicy P³k D¹bka
us³ugi wymagane s¹ przynajmniej w poziomie parteru.
a) funkcje adaptowane – istniej¹ca zabudowa mieszkaniowa w strefie lokalizacji us³ug.
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) czêœæ terenu znajduje siê w zasiêgu potencjalnego ha³asu od lotniska, w którym równowa¿ny poziom dŸwiêku A ha³asu lotniczego mo¿e wynosiæ 50
– 60 dB w porze dziennej i nocnej – obowi¹zuj¹
zasady okreœlone w § 8 ust. 1 pkt 6,
b) wyklucza siê lokalizacjê obiektów lub dzia³alnoœci, których uci¹¿liwoœci na granicy dzia³ki mog³yby powodowaæ przekroczenie standardów jakoœci
œrodowiska wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) teren po³o¿ony jest w granicach zespo³u ruralistycznego dawnej wsi Oksywie, wpisanego do rejestru zabytków – obowi¹zuj¹ przepisy okreœlone
w § 5 ust. 1 pkt 1; w obrêbie terenu wyznaczono
obszar historycznej lokalizacji zagród, dla którego
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
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nale¿y zachowaæ historyczny sposób lokalizacji
budynków tj. w linii frontowej ulicy osi¹ pod³u¿n¹
równolegle do ulicy i w nawi¹zaniu do istniej¹cej
linii zabudowy, w g³êbi dzia³ek – osi¹ pod³u¿n¹
prostopadle do budynków frontowych, b¹dŸ równolegle do granic w³asnoœci,
b) na terenie znajduj¹ siê obiekty objête ochron¹ konserwatorsk¹, dla których obowi¹zuj¹ zasady okreœlone w § 5 ust. 1 pkt 3:
— grupa A – obiekty o wysokich walorach kulturowych:
karczma i dom karczmarza, ob. budynek mieszkalno–us³ugowy, ul. Muchowskiego 6,
dom mieszkalny, ul. Muchowskiego 16.,
— grupa B – obiekty o walorach kulturowych:
dom mieszkalny, ul. Muchowskiego nr 8,
dom mieszkalny, ul. Muchowskiego nr 12, 12A,
6) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoœæ zabudowy – do 0,35,
b) dopuszczalne gabaryty budynków:
szerokoœæ elewacji frontowej – do 18,0 m,
szerokoœæ elewacji bocznej – do 10.0 m,
wysokoœæ zabudowy – do 9,0 m, do 1 kondygnacji nadziemnej + 1 kondygnacja w poddaszu u¿ytkowym,
c) rodzaj dachu: dachy strome, symetryczne, dwuspadowe o nachyleniu po³aci 35 – 45°, kryte dachówk¹,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy – od linii rozgraniczaj¹cych ulic: P³k. D¹bka i Muchowskiego nieregularne – zgodnie z rysunkiem planu; linie nie
dotycz¹ budynków istniej¹cych po³o¿onych w
mniejszej odleg³oœci od ulic, dla których obowi¹zuje zakaz rozbudowy w kierunku ulicy; 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych ulicy 56 KD–D 1/2 i zgodnie
z rysunkiem planu,
e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 50 %,
f) powierzchnia zabudowy – do 0,25,
g) na dzia³kach, na których przekroczone zosta³y powy¿sze wskaŸniki/parametry dopuszcza siê adaptacjê istniej¹cej zabudowy z zakazem jej
rozbudowy lub nadbudowy.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
a) ochronie podlegaj¹ podzia³y w³asnoœciowe oznaczone na rysunku planu – historyczny podzia³ niwy siedliskowej na ³any,
b) minimalna powierzchnia dzia³ki budowlanej – 800
m2; dopuszcza siê realizacjê zabudowy na dzia³kach budowlanych mniejszych, o pow. min. 500
m2, istniej¹cych w momencie wejœcia w ¿ycie planu.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
a) nie ustala siê.
9) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) drogi – dojazd od ulicy Muchowskiego i ulicy 56
KD–D 1/2,
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b) wymagania parkingowe:
min. 1,5 miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny,
lecz nie mniej ni¿ 2 miejsca postojowe na 1 dom
jednorodzinny,
min. 3 miejsca postojowe na 100 m 2 powierzchni
u¿ytkowej us³ug,
lecz nie mniej ni¿ 2 miejsca postojowe na 1 punkt
us³ugowy,
min. 1 miejsce postojowe na 3 osoby zatrudnione,
c) na obszarze historycznej lokalizacji zagród dopuszcza siê odstêpstwa od w/w wymagañ parkingowych, je¿eli wynikaj¹ z uwarunkowañ
konserwatorskich,
d) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ wg § 10
ust. 2.
10) STAWKA PROCENTOWA – 30%
11) INNE ZAPISY
a) zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej.
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 0203
1) NUMER TERENU 23
2) POWIERZCHNIA 0,42 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
U – ZABUDOWA US£UGOWA
a) funkcje adaptowane – istniej¹ca zabudowa mieszkaniowa.
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) wyklucza siê lokalizacjê obiektów lub dzia³alnoœci, których uci¹¿liwoœci na granicy dzia³ki mog³yby powodowaæ przekroczenie standardów jakoœci
œrodowiska wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej oraz obiektów kultu religijnego.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) teren po³o¿ony jest w granicach zespo³u ruralistycznego dawnej wsi Oksywie, wpisanego do rejestru zabytków – obowi¹zuj¹ przepisy okreœlone
w § 5 ust. 1 pkt 1; w obrêbie terenu wyznaczono
obszar historycznej lokalizacji zagród, dla którego
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
nale¿y zachowaæ historyczny sposób lokalizacji
budynków tj. w linii frontowej ulicy osi¹ pod³u¿n¹
równolegle do ulicy i w nawi¹zaniu do istniej¹cej
linii zabudowy, w g³êbi dzia³ek – osi¹ prostopad³¹
do budynków frontowych, b¹dŸ równolegle do granic w³asnoœci,
b) na terenie znajduj¹ siê obiekty objête ochron¹ konserwatorsk¹, dla których obowi¹zuj¹ zasady okreœlone w § 5 ust. 1 pkt 3:
— grupa A – obiekty o wysokich walorach kulturowych:
dom mieszkalny przy ulicy Muchowskiego 4.
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6) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoœæ zabudowy – do 0,35,
b) wysokoœæ zabudowy – do 9,0 m, do 1 kondygnacji nadziemnej + 1 kondygnacja w poddaszu u¿ytkowym,
c) rodzaj dachu: dachy strome, dwuspadowe o nachyleniu po³aci 35 – 45°, kryte dachówk¹,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 50 % powierzchni dzia³ki,
f) powierzchnia zabudowy – do 0,25,
g) na dzia³kach, na których przekroczone zosta³y powy¿sze wskaŸniki/parametry dopuszcza siê adaptacjê istniej¹cej zabudowy z zakazem jej
rozbudowy lub nadbudowy
h) w zagospodarowaniu terenu nale¿y:
stworzyæ czytelny uk³ad urbanistyczny,
d¹¿yæ do ekspozycji bry³y koœcio³a,
zaprojektowaæ zieleñ i tereny rekreacji równie¿ dla
mieszkañców istniej¹cego na dzia³ce o nr ew.
305/43 budynku wielorodzinnego.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
a) nie ustala siê.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
a) nie ustala siê.
9) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) drogi – dojazd od ulicy P³k. D¹bka i ulicy 56 KD–D
1/2,
b) wymagania parkingowe:
min. 1,5 miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny,
lecz nie mniej ni¿ 2 miejsca postojowe na 1 dom
jednorodzinny,
min. 3 miejsca postojowe na 100 m 2 powierzchni
u¿ytkowej us³ug,
lecz nie mniej ni¿ 2 miejsca postojowe na 1 punkt
us³ugowy,
min. 1 miejsce postojowe na 3 osoby zatrudnione,
c) na obszarze historycznej lokalizacji zagród dopuszcza siê odstêpstwa od w/w wymagañ parkingowych, je¿eli wynikaj¹ z uwarunkowañ
konserwatorskich,
d) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ wg § 10
ust. 2.
10) STAWKA PROCENTOWA – 30%
11) INNE ZAPISY
a) informacje o obiektach i terenach chronionych na
podstawie przepisów szczególnych:
teren w zasiêgu strefy ochronnej od cmentarza,
b) inne zapisy stanowi¹ce:
zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej,
c) zaleca siê lokalizacjê us³ug kultury.
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KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 0203
1) NUMER TERENU 24
2) POWIERZCHNIA 2,11 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
U, ZC – ZABUDOWA US£UGOWA – US£UGI SAKRALNE, CMENTARZ
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) ochronie podlegaj¹ drzewa oznaczone na rysunku planu.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) teren po³o¿ony jest w granicach zespo³u ruralistycznego dawnej wsi Oksywie, wpisanego do rejestru zabytków – obowi¹zuj¹ przepisy okreœlone
w § 5 ust. 1 pkt 1,
b) na terenie znajduje siê koœció³ p.w. œw. Micha³a
Archanio³a wraz z przyleg³ym cmentarzem wpisany do rejestru zabytków – obowi¹zuj¹ przepisy
okreœlone w § 5 ust. 1 pkt 2,
c) na terenie znajduj¹ siê obiekty objête ochron¹ konserwatorsk¹, dla których obowi¹zuj¹ zasady okreœlone w § 5 ust. 1 pkt 3:
— grupa A – obiekty o wysokich walorach kulturowych:
kaplica cmentarna przy koœciele p.w. œw. Micha³a Archanio³a, ul. P³k. D¹bka 1,
d) czêœæ terenu po³o¿ona jest w strefie ochrony archeologicznej oznaczonej na rysunku planu – obowi¹zuj¹ zasady okreœlone w § 5 ust. 1 pkt 4.
6) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) nie ustala siê – warunki wynikaj¹ z wymogów
ochrony obiektu wpisanego do rejestru zabytków.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
a) w wypadku powiêkszenia powierzchni grzebalnej,
przeznaczonej na groby, obowi¹zuj¹ przepisy okreœlone w § 8 ust. 1 pkt 3.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
a) nie ustala siê.
9) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) drogi – dojazd od ulicy P³k D¹bka,
b) wymagania parkingowe:
parkowanie poza terenem koœcio³a i cmentarza,
c) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ wg § 10
ust. 2.
10) STAWKA PROCENTOWA – 0 %
11) INNE ZAPISY
a) zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej.
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KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 0203
1) NUMER TERENU 25
2) POWIERZCHNIA 0,33 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
ZP – ZIELEÑ URZ¥DZONA
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) nie ustala siê.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) teren po³o¿ony jest w granicach zespo³u ruralistycznego dawnej wsi Oksywie, wpisanego do rejestru zabytków – obowi¹zuj¹ przepisy okreœlone
w § 5 ust. 1 pkt 1.
6) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) dopuszcza siê urz¹dzenie parkingu.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
a) nie ustala siê.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
a) nie ustala siê.
9) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) drogi – dojazd od ulicy Arciszewskich,
b) wody opadowe – z nawierzchni utwardzonych po
ich oczyszczeniu – do kanalizacji deszczowej.
10) STAWKA PROCENTOWA – 0%.
11) INNE ZAPISY
a) zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej.
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 0203
1) NUMER TERENU 26
2) POWIERZCHNIA 0,52 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
U, ZP – ZABUDOWA US£UGOWA – US£UGI SAKRALNE, ZIELEÑ URZ¥DZONA
a) funkcje adaptowane – istniej¹ca zabudowa mieszkaniowa.
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) pod wzglêdem dopuszczalnego poziomu ha³asu
teren zalicza siê do terenów przeznaczonych pod
zabudowê mieszkaniow¹,
b) ochrona zachowawcza zieleni s³u¿¹cej umocnieniu skarp,
c) ochronie podlegaj¹ drzewa oznaczone na rysunku planu.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) teren po³o¿ony jest w granicach zespo³u ruralistycznego dawnej wsi Oksywie, wpisanego do re-
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jestru zabytków – obowi¹zuj¹ przepisy okreœlone
w § 5 ust. 1 pkt 1; w obrêbie terenu wyznaczono
obszar historycznej lokalizacji zagród, dla którego
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
nale¿y zachowaæ historyczny sposób lokalizacji
budynków tj. w linii frontowej ulicy osi¹ pod³u¿n¹
równolegle do ulicy i w nawi¹zaniu do istniej¹cej
linii zabudowy, w g³êbi dzia³ek – osi¹ pod³u¿n¹
prostopadle do budynków frontowych, b¹dŸ równolegle do granic w³asnoœci,
b) na terenie znajduj¹ siê obiekty objête ochron¹ konserwatorsk¹, dla których obowi¹zuj¹ zasady okreœlone w § 5 ust. 1 pkt 3:
— grupa A – obiekty o wysokich walorach kulturowych:
dom parafialny przy ulicy P³k. D¹bka 1.
6) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoœæ zabudowy – do 0,25,
b) dopuszczalne gabaryty budynków:
szerokoœæ elewacji frontowej – do 18.0 m,
wysokoœæ zabudowy –do 9,0 m, do 1 kondygnacji nadziemnej + 1 kondygnacja w poddaszu u¿ytkowym,
c) rodzaj dachu: dachy strome, dwuspadowe o nachyleniu po³aci 35 – 45°, kryte dachówk¹,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy – 3,0 m od linii
rozgraniczaj¹cych ulicy P³k. D¹bka i zgodnie z rysunkiem planu,
e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 50 %,
f) powierzchnia zabudowy – do 0,15.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
a) minimalna powierzchnia dzia³ki budowlanej –
5000 m2.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
a) na terenach potencjalnie nara¿onych na osuwanie siê mas ziemnych (oznaczonych na rysunku
planu) wszelkie inwestycje powinny byæ poprzedzone szczegó³owym rozpoznaniem budowy geologicznej i ustaleniem kategorii geotechnicznej
warunków ich posadowienia z uwzglêdnieniem
statecznoœci skarp – zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami. W przypadku koniecznoœci zabezpieczenia stabilnoœci skarpy, w projekcie budowlanym nale¿y przewidzieæ sposób jej zabezpieczenia.
9) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) drogi – dojazd od ulicy P³k D¹bka,
b) wymagania parkingowe:
min. 1,5 miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny,
lecz nie mniej ni¿ 2 miejsca postojowe na 1 dom
jednorodzinny,
min. 3 miejsca postojowe na 100 m 2 powierzchni
u¿ytkowej us³ug,
lecz nie mniej ni¿ 2 miejsca postojowe na 1 punkt
us³ugowy,
min. 1 miejsce postojowe na 3 osoby zatrudnione,
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c) na obszarze historycznej lokalizacji zagród dopuszcza siê odstêpstwa od w/w wymagañ parkingowych, je¿eli wynikaj¹ z uwarunkowañ
konserwatorskich,
d) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ wg § 10
ust. 2.
10) STAWKA PROCENTOWA – 30%
11) INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce:
zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej.
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 0203
1) NUMER TERENU
2) POWIERZCHNIA
27
0,10 ha
28
0,55 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
MN1,U – ZABUDOWA JEDNORODZINNA WOLNOSTOJ¥CA,
ZABUDOWA US£UGOWA
W strefie lokalizacji us³ug w pierzei ulicy P³k D¹bka
us³ugi wymagane s¹ przynajmniej w poziomie parteru.
a) funkcje adaptowane – istniej¹ca zabudowa mieszkaniowa w strefie lokalizacji us³ug.
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) wyklucza siê lokalizacjê obiektów lub dzia³alnoœci, których uci¹¿liwoœci na granicy dzia³ki mog³yby powodowaæ przekroczenie standardów jakoœci
œrodowiska wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej,
b) pod wzglêdem dopuszczalnego poziomu ha³asu
teren zalicza siê do terenów przeznaczonych pod
zabudowê mieszkaniow¹.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) teren po³o¿ony jest w granicach zespo³u ruralistycznego dawnej wsi Oksywie, wpisanego do rejestru zabytków – obowi¹zuj¹ przepisy okreœlone
w § 5 ust. 1 pkt 1; w obrêbie terenu wyznaczono
obszar historycznej lokalizacji zagród, dla którego
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
nale¿y zachowaæ historyczny sposób lokalizacji
budynków tj. w linii frontowej ulicy osi¹ pod³u¿n¹
równolegle do ulicy i w nawi¹zaniu do istniej¹cej
linii zabudowy, w g³êbi dzia³ek – osi¹ pod³u¿n¹
prostopadle do budynków frontowych, b¹dŸ równolegle do granic w³asnoœci,
b) na terenie znajduj¹ siê obiekty objête ochron¹ konserwatorsk¹, dla których obowi¹zuj¹ zasady okreœlone w § 5 ust. 1 pkt 3:
— grupa B – obiekty o walorach kulturowych:
dom mieszkalny, ul. P³k. D¹bka 15A,
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6) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoœæ zabudowy – do 0,35,
b) dopuszczalne gabaryty budynków:
szerokoœæ elewacji frontowej – do 16,0 m,
szerokoœæ elewacji bocznej – do 10.0 m,
wysokoœæ zabudowy – do 9,0 m, do 1 kondygnacji nadziemnej + 1 kondygnacja w poddaszu u¿ytkowym,
c) rodzaj dachu: dachy strome, dwuspadowe o nachyleniu po³aci 35 – 45°, kryte dachówk¹,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy – 4,0 m od linii
rozgraniczaj¹cych ulice: P³k. D¹bka i 58 KD–D
1/1, 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych ulic: 57 KD–D
1/2, i zgodnie z rysunkiem planu; linie nie dotycz¹
budynków istniej¹cych po³o¿onych w mniejszej
odleg³oœci od ulicy, dla których obowi¹zuje zakaz
rozbudowy w kierunku ulicy,
e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 50 % powierzchni dzia³ki,
f) powierzchnia zabudowy – do 0,25,
g) na dzia³kach, na których przekroczone zosta³y powy¿sze wskaŸniki/parametry dopuszcza siê adaptacjê istniej¹cej zabudowy z zakazem jej
rozbudowy lub nadbudowy.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
a) minimalna powierzchnia dzia³ki budowlanej –
400 m2.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
a) nie ustala siê.
9) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) drogi – dojazd od ulicy P³k. D¹bka, ulic: 57 KD–D
1/2, 58 KD–D 1/1, i od placu publicznego 69 KD–X,
b) wymagania parkingowe:
min. 1,5 miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny,
lecz nie mniej ni¿ 2 miejsca postojowe na 1 dom
jednorodzinny,
min. 3 miejsca postojowe na 100 m 2 powierzchni
u¿ytkowej us³ug,
lecz nie mniej ni¿ 2 miejsca postojowe na 1 punkt
us³ugowy,
min. 1 miejsce postojowe na 3 osoby zatrudnione,
c) na obszarze historycznej lokalizacji zagród dopuszcza siê odstêpstwa od w/w wymagañ parkingowych, je¿eli wynikaj¹ z uwarunkowañ
konserwatorskich,
d) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ wg § 10
ust. 2.
10) STAWKA PROCENTOWA – 30%
11) INNE ZAPISY
a) zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej.
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KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0203
1) NUMER TERENU
2) POWIERZCHNIA
29
0,36 ha
30
0,31 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
MN2,U – ZABUDOWA JEDNORODZINNA WOLNOSTOJ¥CA LUB BLI Ÿ NIACZA, ZABUDOWA US£UGOWA
W strefie lokalizacji us³ug w pierzei ulicy P³k D¹bka
us³ugi wymagane s¹ przynajmniej w poziomie parteru.
a) funkcje adaptowane – istniej¹ca zabudowa mieszkaniowa w strefie lokalizacji us³ug.
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) wyklucza siê lokalizacjê obiektów lub dzia³alnoœci, których uci¹¿liwoœci na granicy dzia³ki mog³yby powodowaæ przekroczenie standardów jakoœci
œrodowiska wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej,
b) pod wzglêdem dopuszczalnego poziomu ha³asu
teren zalicza siê do terenów przeznaczonych pod
zabudowê mieszkaniow¹.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) teren 29 MN2,U po³o¿ony jest w granicach zespo³u ruralistycznego dawnej wsi Oksywie, wpisanego do rejestru zabytków – obowi¹zuj¹ przepisy
okreœlone w § 5 ust. 1 pkt 1; w obrêbie terenu wyznaczono obszar historycznej lokalizacji zagród,
dla którego obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
nale¿y zachowaæ historyczny sposób lokalizacji
budynków tj. w linii frontowej ulicy osi¹ pod³u¿n¹
równolegle do ulicy i w nawi¹zaniu do istniej¹cej
linii zabudowy, w g³êbi dzia³ek – osi¹ pod³u¿n¹
prostopadle do budynków frontowych, b¹dŸ równolegle do granic w³asnoœci,
b) na terenie znajduj¹ siê obiekty objête ochron¹ konserwatorsk¹, dla których obowi¹zuj¹ zasady okreœlone w § 5 ust. 1 pkt 3:
— grupa B – obiekty o walorach kulturowych:
dom mieszkalny, ul. P³k. D¹bka 21,
dom mieszkalny, ul. P³k. D¹bka 23,
dom mieszkalny, ul. P³k. D¹bka 25.
6) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoœæ zabudowy – do 0,50,
b) dopuszczalne gabaryty budynków:
szerokoœæ elewacji frontowej do 16,0 m,
wysokoœæ zabudowy:
— dla terenu 29 MN2,U – do 9,0 m, do 1 kondygnacji nadziemnej + 1 kondygnacja w poddaszu u¿ytkowym,
— dla terenu 30 MN2,U – do 12,0 m, do 2 kondygnacji nadziemnych + 1 kondygnacja w poddaszu u¿ytkowym,
c) rodzaj dachu: dachy strome, dwuspadowe o nachyleniu po³aci 35 – 45°, kryte dachówk¹,
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d) nieprzekraczalne linie zabudowy – 6,0 m od linii
rozgraniczaj¹cych ulic: 51 KD–L 1/2 i 61 KDW, 4,0
m od linii rozgraniczaj¹cych ulicy 58 KD–D 1/1, od
linii rozgraniczaj¹cych ulicy P³k. D¹bka nieregularna – zgodnie z rysunkiem planu; linie nie dotycz¹ budynków istniej¹cych po³o¿onych w mniejszej
odleg³oœci od ulicy dla których obowi¹zuje zakaz
rozbudowy w kierunku ulicy,
e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 50 %,
f) powierzchnia zabudowy – do 0,25,
g) na dzia³kach, na których przekroczone zosta³y powy¿sze wskaŸniki/parametry dopuszcza siê adaptacjê istniej¹cej zabudowy z zakazem jej
rozbudowy lub nadbudowy.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
a) minimalna powierzchnia dzia³ki budowlanej:
dla zabudowy wolnostoj¹cej – 600 m2, dopuszcza
siê realizacjê zabudowy na dzia³kach budowlanych mniejszych, o pow. min. 450 m2, istniej¹cych
w momencie wejœcia w ¿ycie planu.
dla zabudowy bliŸniaczej – 450 m 2.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
a) nie ustala siê.
9) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) drogi – dojazd od ulicy P³k. D¹bka i ulic: 51 KD–L
1/2, 58 KD–D 1/1, 61 KDW,
b) wymagania parkingowe:
min. 1,5 miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny,
lecz nie mniej ni¿ 2 miejsca postojowe na 1 dom
jednorodzinny,
min. 3 miejsca postojowe na 100 m 2 powierzchni
u¿ytkowej us³ug,
lecz nie mniej ni¿ 2 miejsca postojowe na 1 punkt
us³ugowy,
min. 1 miejsce postojowe na 3 osoby zatrudnione,
c) na obszarze historycznej lokalizacji zagród dopuszcza siê odstêpstwa od w/w wymagañ parkingowych, je¿eli wynikaj¹ z uwarunkowañ
konserwatorskich,
d) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ wg § 10
ust. 2.
10) STAWKA PROCENTOWA – 30%
11) INNE ZAPISY
a) zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej.
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 0203
1) NUMER TERENU
2) POWIERZCHNIA
31
0,33 ha
32
0,88 ha
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4) PRZEZNACZENIE TERENU
MN1 – ZABUDOWA JEDNORODZINNA WOLNOSTOJ¥CA
5) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) pod wzglêdem dopuszczalnego poziomu ha³asu
teren zalicza siê do terenów przeznaczonych pod
zabudowê mieszkaniow¹,
b) ochrona zachowawcza zieleni s³u¿¹cej umocnieniu skarp,
c) ochronie podlegaj¹ drzewa oznaczone na rysunku planu.
6) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) teren po³o¿ony jest w granicach zespo³u ruralistycznego dawnej wsi Oksywie, wpisanego do rejestru zabytków – obowi¹zuj¹ przepisy okreœlone
w § 5 ust. 1 pkt 1.
7) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoœæ zabudowy – do 0,35,
b) dopuszczalne gabaryty budynków:
szerokoœæ elewacji frontowej do 15,0 m,
szerokoœæ elewacji bocznej – do 11,0 m,
wysokoœæ zabudowy – do 9,0 m, do 1 kondygnacji nadziemnej + 1 kondygnacja w poddaszu u¿ytkowym,
c) rodzaj dachu: dachy strome, o nachyleniu po³aci 35
– 45°, kryte dachówk¹,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy – 6,0 m od linii
rozgraniczaj¹cych ulicy ks. Edmunda Makowskiego i zgodnie z rysunkiem planu, od linii rozgraniczaj¹cych ulicy Arciszewskich – zgodnie z
rysunkiem planu,
e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 50 % powierzchni dzia³ki,
f) powierzchnia zabudowy – do 0,25,
g) na dzia³kach, na których przekroczone zosta³y powy¿sze wskaŸniki/parametry dopuszcza siê adaptacjê istniej¹cej zabudowy z zakazem jej
rozbudowy lub nadbudowy.
8) WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
a) minimalna powierzchnia dzia³ki budowlanej –
600 m 2; dopuszcza siê realizacjê zabudowy na
dzia³kach budowlanych mniejszych, o pow. min.
500 m2, istniej¹cych w momencie wejœcia w ¿ycie
planu.
9) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
a) na terenach potencjalnie nara¿onych na osuwanie siê mas ziemnych (oznaczonych na rysunku
planu) wszelkie inwestycje powinny byæ poprzedzone szczegó³owym rozpoznaniem budowy geologicznej i ustaleniem kategorii geotechnicznej
warunków ich posadowienia z uwzglêdnieniem
statecznoœci skarp – zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami. W przypadku koniecznoœci zabezpieczenia stabilnoœci skarpy, w projekcie budowlanym nale¿y przewidzieæ sposób jej zabezpieczenia.
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10) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) drogi – dojazd od ulic: Arciszewskich i Edmunda
Makowskiego,
b) wymagania parkingowe:
min. 1,5 miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny,
lecz nie mniej ni¿ 2 miejsca postojowe na 1 dom
jednorodzinny,
min. 3 miejsca postojowe na 100 m 2 powierzchni
u¿ytkowej us³ug,
lecz nie mniej ni¿ 2 miejsca postojowe na 1 punkt
us³ugowy,
min. 1 miejsce postojowe na 3 osoby zatrudnione,
c) odprowadzenie œcieków deszczowych –z terenów
potencjalnie nara¿onych na osuwanie siê mas
ziemnych (oznaczonych na rys. planu) dopuszcza
siê odprowadzenie wód deszczowych do gruntu
po udokumentowaniu, ¿e warunki gruntowo – wodne pozwalaj¹ na takie rozwi¹zanie i ¿e odprowadzenie wód nie naruszy interesów osób trzecich i
statecznoœci skarp,
d) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ wg § 10
ust. 2.
11) STAWKA PROCENTOWA – 30%
12) INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce:
zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej,
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 0203
1) NUMER TERENU 33
2) POWIERZCHNIA 0,66 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
MN1 – ZABUDOWA JEDNORODZINNA WOLNOSTOJ¥CA
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) pod wzglêdem dopuszczalnego poziomu ha³asu
teren zalicza siê do terenów przeznaczonych pod
zabudowê mieszkaniow¹,
b) ochrona zachowawcza zieleni s³u¿¹cej umocnieniu skarp.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) czêœæ terenu po³o¿ona jest w granicach zespo³u
ruralistycznego dawnej wsi Oksywie, wpisanego
do rejestru zabytków – obowi¹zuj¹ przepisy okreœlone w § 5 ust. 1 pkt 1,
6) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoœæ zabudowy – do 0,35,
b) dopuszczalne gabaryty budynków:
szerokoœæ elewacji frontowej do 15,0 m,
szerokoœæ elewacji bocznej do 10,0 m,
wysokoœæ zabudowy – do 9,0 m, do 1 kondygna-
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cji nadziemnej + 1 kondygnacja w poddaszu u¿ytkowym,
c) rodzaj dachu: dachy strome, o nachyleniu po³aci 35
– 45°,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy – 4,0 m od linii
rozgraniczaj¹cych ulicy 58 KD–D 1/1,
e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 50 % powierzchni dzia³ki,
f) powierzchnia zabudowy – do 0,30.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
a) minimalna powierzchnia dzia³ki budowlanej
– 600 m2; dopuszcza siê realizacjê zabudowy na
dzia³kach budowlanych mniejszych, o pow. min.
450 m2, istniej¹cych w momencie wejœcia w ¿ycie
planu.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
a) na terenach potencjalnie nara¿onych na osuwanie siê mas ziemnych (oznaczonych na rysunku
planu) wszelkie inwestycje powinny byæ poprzedzone szczegó³owym rozpoznaniem budowy geologicznej i ustaleniem kategorii geotechnicznej
warunków ich posadowienia z uwzglêdnieniem
statecznoœci skarp – zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami. W przypadku koniecznoœci zabezpieczenia stabilnoœci skarpy, w projekcie budowlanym nale¿y przewidzieæ sposób jej zabezpieczenia.
9) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) drogi – dojazd od ulic: 58 KD–D 1/1 i 65 KDW,
b) wymagania parkingowe:
min. 1,5 miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny,
lecz nie mniej ni¿ 2 miejsca postojowe na 1 dom
jednorodzinny,
min. 3 miejsca postojowe na 100 m 2 powierzchni
u¿ytkowej us³ug,
lecz nie mniej ni¿ 2 miejsca postojowe na 1 punkt
us³ugowy,
min. 1 miejsce postojowe na 3 osoby zatrudnione,
c) odprowadzenie œcieków sanitarnych – z terenów
po³o¿onych w obni¿eniach – do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ewentualnie za pomoc¹ indywidualnej kanalizacji ciœnieniowej,
d) odprowadzenie œcieków deszczowych – z terenów potencjalnie nara¿onych na osuwanie siê mas
ziemnych (oznaczonych na rys. planu) dopuszcza
siê odprowadzenie wód deszczowych do gruntu
po udokumentowaniu, ¿e warunki gruntowo – wodne pozwalaj¹ na takie rozwi¹zanie i ¿e odprowadzenie wód nie naruszy interesów osób trzecich i
statecznoœci skarp,
e) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ wg § 10
ust. 2.
10) STAWKA PROCENTOWA – 30%
11) INNE ZAPISY
a) zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej.
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KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 0203
1) NUMER TERENU 34
2) POWIERZCHNIA 0,18 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
MN1,U – ZABUDOWA JEDNORODZINNA WOLNOSTOJ¥CA,
ZABUDOWA US£UGOWA
W strefie lokalizacji us³ug w pierzei ulicy P³k D¹bka
us³ugi wymagane s¹ przynajmniej w poziomie parteru.
a) funkcje adaptowane – istniej¹ca zabudowa mieszkaniowa w strefie lokalizacji us³ug.
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) wyklucza siê lokalizacjê obiektów lub dzia³alnoœci, których uci¹¿liwoœci na granicy dzia³ki mog³yby powodowaæ przekroczenie standardów jakoœci
œrodowiska wymaganych dla zabudowy mieszkaniowej;
b) pod wzglêdem dopuszczalnego poziomu ha³asu
teren zalicza siê do terenów przeznaczonych pod
zabudowê mieszkaniow¹.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) nie ustala siê.
6) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoœæ zabudowy – do 0,50,
b) dopuszczalne gabaryty budynków:
szerokoœæ elewacji frontowej – do 15,0 m,
szerokoœæ elewacji bocznej – do 11,0 m,
wysokoœæ zabudowy –do 12,0 m, do 2 kondygnacji nadziemnych + 1 kondygnacja w poddaszu u¿ytkowym,
c) rodzaj dachu: dachy strome, o nachyleniu po³aci 35
– 45°,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy – 6,0 m od linii
rozgraniczaj¹cych ulic: 51 KD–L 1/2, 61 KDW i
zgodnie z rysunkiem planu,
e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 50 % powierzchni dzia³ki,
f) powierzchnia zabudowy – do 0,25.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
a) minimalna powierzchnia dzia³ki budowlanej –
600 m2.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
a) nie ustala siê.
9) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) drogi – dojazd z ulic: 51 KD–L 1/2 i 61 KDW,
b) wymagania parkingowe:
min. 1,5 miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny,
lecz nie mniej ni¿ 2 miejsca postojowe na 1 dom
jednorodzinny,
min. 3 miejsca postojowe na 100 m 2 powierzchni
u¿ytkowej us³ug,
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lecz nie mniej ni¿ 2 miejsca postojowe na 1 punkt
us³ugowy,
min. 1 miejsce postojowe na 3 osoby zatrudnione,
c) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ wg § 10
ust. 2.
10) STAWKA PROCENTOWA – 30%
11) INNE ZAPISY
a) zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej.
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 0203
1) NUMER TERENU
2) POWIERZCHNIA
35
0,22 ha
36
0,13 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
MN2 – ZABUDOWA JEDNORODZINNA WOLNOSTOJ¥CA LUB BLI NIACZA
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) pod wzglêdem dopuszczalnego poziomu ha³asu
teren zalicza siê do terenów przeznaczonych pod
zabudowê mieszkaniow¹.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) czêœæ terenu po³o¿ona jest w granicach zespo³u
ruralistycznego dawnej wsi Oksywie, wpisanego
do rejestru zabytków – obowi¹zuj¹ przepisy okreœlone w § 5 ust. 1 pkt 1.
6) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoœæ zabudowy – do 0,50,
b) wysokoœæ zabudowy – do 9,0 m, do 1 kondygnacji nadziemnej + 1 kondygnacja w poddaszu u¿ytkowym,
c) rodzaj dachu: dachy strome, o nachyleniu po³aci 35
– 500,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy – 3,0 m od linii
rozgraniczaj¹cych ulic: 58 KD–D 1/1 i 62 KDW
oraz zgodnie z rysunkiem planu; linie nie dotycz¹
budynków istniej¹cych po³o¿onych w mniejszej
odleg³oœci od ulic, dla których obowi¹zuje zakaz
rozbudowy w kierunku ulicy,
e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 25 %,
f) powierzchnia zabudowy – do 0,35,
g) na dzia³kach, na których przekroczone zosta³y powy¿sze wskaŸniki/parametry dopuszcza siê adaptacjê istniej¹cej zabudowy z zakazem jej
rozbudowy lub nadbudowy.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
a) minimalna powierzchnia dzia³ki budowlanej:
dla zabudowy jednorodzinnej wolno stoj¹cej –
350 m2,
dla zabudowy jednorodzinnej bliŸniaczej (gdy jedna œciana przylega do budynku na s¹siedniej dzia³ce lub do granicy dzia³ki s¹siedniej) – 250 m 2.
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8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
a) nie ustala siê.
9) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) drogi – dojazd od ulic 58 KD–D 1/1 i 62 KDW,
b) wymagania parkingowe:
min. 1,5 miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny,
lecz nie mniej ni¿ 2 miejsca postojowe na 1 dom
jednorodzinny,
min. 3 miejsca postojowe na 100 m 2 powierzchni
u¿ytkowej us³ug,
lecz nie mniej ni¿ 2 miejsca postojowe na 1 punkt
us³ugowy,
min. 1 miejsce postojowe na 3 osoby zatrudnione,
c) odprowadzenie œcieków sanitarnych –z terenów
po³o¿onych w obni¿eniach – do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ewentualnie za pomoc¹ indywidualnej kanalizacji ciœnieniowej,
d) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ wg § 10
ust. 2.
10) STAWKA PROCENTOWA – 30%
11) INNE ZAPISY
a) zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej.
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 0203
1) NUMER TERENU
2)POWIERZCHNIA
37
0,51 ha
38
0,44 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
MN1 – ZABUDOWA JEDNORODZINNA WOLNOSTOJ¥CA
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) pod wzglêdem dopuszczalnego poziomu ha³asu
teren zalicza siê do terenów przeznaczonych pod
zabudowê mieszkaniow¹.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) czêœæ terenu po³o¿ona jest w granicach zespo³u
ruralistycznego dawnej wsi Oksywie, wpisanego
do rejestru zabytków – obowi¹zuj¹ przepisy okreœlone w § 5 ust. 1 pkt 1.
6) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoœæ zabudowy – do 0,50,
b) wysokoœæ zabudowy – do 9,0 m, do 1 kondygnacji nadziemnej + 1 kondygnacja w poddaszu u¿ytkowym,
c) rodzaj dachu: dachy strome, o nachyleniu po³aci
dachu 35 – 45°,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy – 6,0 m od linii
rozgraniczaj¹cych ulic: 51 KD–L 1/2 i 59 KD–D
1/2; 4,0 m od linii rozgraniczaj¹cych ulicy 58 KD–D
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1/1; 3,0 m i 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych ulicy
61 KDW – zgodnie z rysunkiem planu; linie nie dotycz¹ budynków istniej¹cych po³o¿onych w mniejszej odleg³oœci od ulic, dla których obowi¹zuje
zakaz rozbudowy w kierunku ulicy,
e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 25 %, powierzchni dzia³ki,
f) powierzchnia zabudowy – do 0,35,
g) na dzia³kach, na których przekroczone zosta³y powy¿sze wskaŸniki/parametry dopuszcza siê adaptacjê istniej¹cej zabudowy z zakazem jej
rozbudowy lub nadbudowy.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
a) minimalna powierzchnia dzia³ki budowlanej –
400 m 2; dopuszcza siê realizacjê zabudowy na
dzia³kach budowlanych mniejszych, o powierzchni min. 300 m2, istniej¹cych w momencie wejœcia
w ¿ycie planu.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
a) nie ustala siê.
9) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) drogi – dojazd od ulic: 51 KD–L 1/2, 58 KD–D 1/1,
59 KD–D 1/2, 61 KDW,
b) wymagania parkingowe:
min. 1,5 miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny,
lecz nie mniej ni¿ 2 miejsca postojowe na 1 dom
jednorodzinny,
min. 3 miejsca postojowe na 100 m 2 powierzchni
u¿ytkowej us³ug,
lecz nie mniej ni¿ 2 miejsca postojowe na 1 punkt
us³ugowy,
min. 1 miejsce postojowe na 3 osoby zatrudnione,
c) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ wg § 10
ust. 2.
10) STAWKA PROCENTOWA – 30%
11) INNE ZAPISY
a) zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej.
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 0203
1) NUMER TERENU
2) POWIERZCHNIA
39
0,67 ha
40
0,30 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
MN1 – ZABUDOWA JEDNORODZINNA WOLNOSTOJ¥CA
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) pod wzglêdem dopuszczalnego poziomu ha³asu
teren zalicza siê do terenów przeznaczonych pod
zabudowê mieszkaniow¹,
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b) ochrona zachowawcza zieleni s³u¿¹cej umocnieniu skarp.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) na terenie 39 MN1 znajduje siê obiekt objêty ochron¹ konserwatorsk¹, dla którego obowi¹zuj¹ zasady okreœlone w § 5 ust. 1 pkt 3:
— grupa B – obiekty o walorach kulturowych:
dom mieszkalny, przy ulicy Kêpa Oksywska 47.
6) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoœæ zabudowy – do 0,35,
b) wysokoœæ zabudowy – do 9,0 m, do 1 kondygnacji nadziemnej + 1 kondygnacja w poddaszu u¿ytkowym,
c) rodzaj dachu: dachy strome, o nachyleniu po³aci 35
– 45°,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy – 4,0 m od linii
rozgraniczaj¹cych ulic: 58 KD–D 1/1, 59 KD–D
1/2; linie nie dotycz¹ budynków istniej¹cych po³o¿onych w mniejszej odleg³oœci od ulicy 58 KD–D
1/1, dla których obowi¹zuje zakaz rozbudowy w
kierunku ulicy,
e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 50 % powierzchni dzia³ki,
f) powierzchnia zabudowy – do 0,25,
g) na dzia³kach, na których przekroczone zosta³y powy¿sze wskaŸniki/parametry dopuszcza siê adaptacjê istniej¹cej zabudowy z zakazem jej
rozbudowy lub nadbudowy.
7) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) drogi – dojazd od ulic: 58 KD–D 1/1, 59 KD–D 1/2,
63 KDW i 64 KDW,
b) wymagania parkingowe:
min. 1,5 miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny,
lecz nie mniej ni¿ 2 miejsca postojowe na 1 dom
jednorodzinny,
min. 3 miejsca postojowe na 100 m 2 powierzchni
u¿ytkowej us³ug,
lecz nie mniej ni¿ 2 miejsca postojowe na 1 punkt
us³ugowy,
min. 1 miejsce postojowe na 3 osoby zatrudnione,
c) odprowadzenie œcieków sanitarnych –z terenów
po³o¿onych w obni¿eniach – do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ewentualnie za pomoc¹ indywidualnej kanalizacji ciœnieniowej,
d) odprowadzenie œcieków deszczowych –z terenów
potencjalnie nara¿onych na osuwanie siê mas
ziemnych (oznaczonych na rys. planu) dopuszcza
siê odprowadzenie wód deszczowych do gruntu
po udokumentowaniu, ¿e warunki gruntowo – wodne pozwalaj¹ na takie rozwi¹zanie i ¿e odprowadzenie wód nie naruszy interesów osób trzecich i
statecznoœci skarp,
e) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ wg § 10
ust. 2.
8) WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
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a) minimalna powierzchnia dzia³ki budowlanej –
600 m2; dopuszcza siê realizacjê zabudowy na dzia³kach budowlanych mniejszych, o pow. min. 450 m2,
istniej¹cych w momencie wejœcia w ¿ycie planu,
b) dopuszcza siê wydzielenie dzia³ek budowlanych o
pow. min 450 m2 zabudowanych budynkami mieszkalnymi istniej¹cymi w momencie wejœcia w ¿ycie
planu.
9) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
a) na terenach potencjalnie nara¿onych na osuwanie
siê mas ziemnych (oznaczonych na rysunku planu) wszelkie inwestycje powinny byæ poprzedzone
szczegó³owym rozpoznaniem budowy geologicznej i ustaleniem kategorii geotechnicznej warunków ich posadowienia z uwzglêdnieniem
statecznoœci skarp – zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami. W przypadku koniecznoœci zabezpieczenia stabilnoœci skarpy, w projekcie budowlanym
nale¿y przewidzieæ sposób jej zabezpie- czenia.
10) STAWKA PROCENTOWA – 30%
11) INNE ZAPISY
a) zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej.
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 0203
1) NUMER TERENU
2) POWIERZCHNIA
41
0,11 ha
42
0,31 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
MN1 – ZABUDOWA JEDNORODZINNA WOLNOSTOJ¥CA
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY I
KRAJOBRAZU
a) pod wzglêdem dopuszczalnego poziomu ha³asu teren zalicza siê do terenów przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹,
b) ochronie podlegaj¹ drzewa oznaczone na rysunku
planu.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) nie ustala siê.
6) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoœæ zabudowy – do 0,50,
b) dopuszczalne gabaryty budynków:
wysokoœæ zabudowy – do 12,0 m, do 2 kondygnacji nadziemnych + 1 kondygnacja w poddaszu u¿ytkowym,
c) rodzaj dachu: dachy strome, o nachyleniu po³aci
35 – 45°,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy – 6,0 m od linii
rozgraniczaj¹cych ulicy 51 KD–L 1/2; 6,0 i 4,0 m od
linii rozgraniczaj¹cych ulicy 59 KD–D 1/2 – zgodnie z rysunkiem planu,
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e) powierzchni biologicznie czynna – min. 50 % powierzchni dzia³ki,
f) powierzchnia zabudowy – do 0,25.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
a) minimalna powierzchnia dzia³ki budowlanej –
600 m2; na terenie 41 MN1 dopuszcza siê 500 m2.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
a) nie ustala siê.
9) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) drogi – dojazd od ulic: 51 KD–L 1/2, 59 KD–D 1/2,
b) wymagania parkingowe:
min. 1,5 miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny,
lecz nie mniej ni¿ 2 miejsca postojowe na 1 dom
jednorodzinny,
min. 3 miejsca postojowe na 100 m 2 powierzchni
u¿ytkowej us³ug,
lecz nie mniej ni¿ 2 miejsca postojowe na 1 punkt
us³ugowy,
min. 1 miejsce postojowe na 3 osoby zatrudnione,
c) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ wg § 10
ust. 2.
10) STAWKA PROCENTOWA – 30%
11) INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce:
zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej.
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 0203
1) NUMER TERENU
2) POWIERZCHNIA
43
0,55 ha
44
0,33 ha
45
0,20 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
MW2 – ZABUDOWA WIELORODZINNA NISKA
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) pod wzglêdem dopuszczalnego poziomu teren zalicza siê do terenów przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) nie ustala siê.
6) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) ustala siê, ¿e minimalny zakres zamierzenia budowlanego, dla którego inwestor obowi¹zany jest
przedstawiæ projekt zagospodarowania terenu,
musi obejmowaæ ca³y teren – odpowiednio: 43
MW2, 44 MW2 lub 45 MW2,
b) intensywnoœæ zabudowy – do 0,75,
c) dopuszczalne gabaryty budynków:
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szerokoœæ elewacji frontowej do 30,0 m; dopuszcza siê szerokoœæ do 40,0 m, pod warunkiem zastosowania ryzalitów lub wg zasad jak na rysunku
planu,
szerokoœæ elewacji bocznej – do 12,0 m,
wysokoœæ zabudowy – do 15,0 m, do 3 kondygnacji nadziemnych + 1 kondygnacja w poddaszu u¿ytkowym,
d) rodzaj dachu: dachy strome, o nachyleniu po³aci 35
– 45°,
e) nieprzekraczalne linie zabudowy – 6,0 m od linii
rozgraniczaj¹cych ulic: 51 KD–L 1/2 i 60 KD–D
1/2, 4,0 m od linii rozgraniczaj¹cych ulicy 59 KD–D
1/2,
f) powierzchnia biologicznie czynna – min. 40 % powierzchni dzia³ki,
g) powierzchnia zabudowy – do 0,30.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
a) projekt podzia³u nieruchomoœci nale¿y wykonaæ
na podstawie projektu zagospodarowania terenu
opracowanego dla ca³ego terenu – odpowiednio
dla 43 MW2, 44 MW2 lub 45 MW2.
b) minimalna powierzchnia dzia³ki budowlanej –
1500 m2.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
a) nie ustala siê.
9) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) drogi – dojazd od ulic: 51 KD–L 1/2, 59 KD–D 1/2
i 60 KD–D 1/2,
b) wymagania parkingowe:
min. 1,5 miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny,
lecz nie mniej ni¿ 2 miejsca postojowe na 1 dom
jednorodzinny,
min. 3 miejsca postojowe na 100 m 2 powierzchni
u¿ytkowej us³ug,
lecz nie mniej ni¿ 2 miejsca postojowe na 1 punkt
us³ugowy,
min. 1 miejsce postojowe na 3 osoby zatrudnione,
c) w obrêbie terenu 43 MW2 ustala siê teren urz¹dzeñ elektroenergetycznych (stacja transformatorowa) oznaczony symbolem E, którego
lokalizacja i wielkoœæ mog¹ byæ zmienione w
uzgodnieniu z instytucj¹ eksploatuj¹c¹ urz¹dzenia elektroenergetyczne,
d) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ wg § 10
ust. 2.
10) STAWKA PROCENTOWA – 30%
11) INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce:
zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej,
b) zaleca siê usytuowanie budynków w formie wskazanej na rysunku planu.
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KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 0203
1) NUMER TERENU 46
2) POWIERZCHNIA 0,01 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
E – TERENY URZ¥DZEÑ ELEKTROENERGETYCZNYCH
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) nie ustala siê.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) teren po³o¿ony jest w granicach zespo³u ruralistycznego dawnej wsi Oksywie, wpisanego do rejestru zabytków – obowi¹zuj¹ przepisy okreœlone
w § 5 ust. 1 pkt 1.
6) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) wysokoœæ zabudowy – do 6,0 m,
b) rodzaj dachu: dachy strome.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
a) nie ustala siê.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
a) nie ustala siê.
9) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) drogi – dojazd od ulicy P³k. D¹bka.
10) STAWKA PROCENTOWA – 0%
11) INNE ZAPISY
a) zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej.
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 0203
1) NUMER TERENU 47
2) POWIERZCHNIA 0,01 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
K – TERENY URZ¥DZEÑ ODPROWADZANIA I
OCZYSZCZANIA ŒCIEKÓW
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) nie ustala siê.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) teren po³o¿ony jest w granicach zespo³u ruralistycznego dawnej wsi Oksywie, wpisanego do rejestru zabytków – obowi¹zuj¹ przepisy okreœlone
w § 5 ust. 1 pkt 1.
6) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) nie ustala siê.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
a) nie ustala siê.
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8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
a) nie ustala siê.
9) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) drogi – dojazd od ul. Muchowskiego.
10) STAWKA PROCENTOWA – 0%
11) INNE ZAPISY
a) zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej.
KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 0203
1) NUMER TERENU 48
2) POWIERZCHNIA 0,50 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
KD–Z 1/2 – ULICA ZBIORCZA 1 x 2, ul. P³k. D¹bka
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) nie ustala siê.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) teren po³o¿ony jest w granicach zespo³u ruralistycznego dawnej wsi Oksywie, wpisanego do rejestru zabytków – obowi¹zuj¹ przepisy okreœlone
w § 5 ust. 1 pkt 1,
zachowaæ trójk¹tny plac u zbiegu ulic: P³k. D¹bka i Arciszewskich.
6) SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
a) min 10,0 m i zgodnie z rysunkiem planu,
b) w przekroju ulicy przewidzieæ œcie¿kê rowerow¹;
alternatywny przebieg œcie¿ki rowerowej w ulicach
Miegonia i Muchowskiego (50 KD–L 1/2).
7) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) zasady obs³ugi infrastruktur¹ wg § 10 ust. 2.
8) STAWKA PROCENTOWA – 0%.
9) INNE ZAPISY
a) zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej.
KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 0203
1) NUMER TERENU 49
2) POWIERZCHNIA 0,63 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
KD–Z 1/2 – ULICA ZBIORCZA 1 x 2, ul. Arciszewskich
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) nie ustala siê.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) teren po³o¿ony jest w granicach zespo³u ruralistycznego dawnej wsi Oksywie, wpisanego do re-
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jestru zabytków – obowi¹zuj¹ przepisy okreœlone
w § 5 ust. 1 pkt 1.
6) SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
a) zgodnie z rysunkiem planu,
b) w przekroju ulicy przewidzieæ œcie¿kê rowerow¹.
7) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) zasady obs³ugi infrastruktur¹ wg § 10 ust. 2.
8) STAWKA PROCENTOWA – 0%.
9) INNE ZAPISY
a) zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej.
KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 0203
1) NUMER TERENU 50
2) POWIERZCHNIA 1,08 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
KD–L 1/2 – ULICA LOKALNA 1 x 2, ul. Miegonia,
ul. Muchowskiego
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) w przekroju ul. Miegonia przewidzieæ zieleñ wysok¹,
b) ochronie podlega aleja drzew wzd³u¿ ulicy Muchowskiego, oznaczona na rysunku planu.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) teren po³o¿ony jest w granicach zespo³u ruralistycznego dawnej wsi Oksywie, wpisanego do rejestru zabytków – obowi¹zuj¹ przepisy okreœlone
w § 5 ust. 1 pkt 1,
b) czêœæ terenu po³o¿ona jest w strefie ochrony archeologicznej oznaczonej na rysunku planu – obowi¹zuj¹ zasady okreœlone w § 5 ust. 1 pkt 4.
6) SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
a) ul. Muchowskiego – zmienna od 10,0 do 14,0 m,
b) ul. Miegonia – 12,0 m,
c) w przekroju ulicy przewidzieæ œcie¿kê rowerow¹;
alternatywny przebieg œcie¿ki rowerowej w ulicy
P³k. D¹bka (48 KD–Z 1/2).
7) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) zasady obs³ugi infrastruktur¹ wg § 10 ust. 2.
8) STAWKA PROCENTOWA – 0%.
9) INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce:
zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹
Marynarki Wojennej.
KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 0203
1) NUMER TERENU 51
2) POWIERZCHNIA 0,41 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
KD–L 1/2 – ULICA LOKALNA 1 x 2
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4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) w przekroju ulicy przewidzieæ zieleñ wysok¹.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) nie ustala siê.
6) SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
a) 12,0 m.
7) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) zasady obs³ugi infrastruktur¹ wg § 10 ust. 2.
8) STAWKA PROCENTOWA – 0%.
9) INNE ZAPISY
a) zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej.
KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 0203
1) NUMER TERENU
2) POWIERZCHNIA
52
0,27 ha
53
0,05 ha
54
0,11 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
KD–D 1/2 – ULICA DOJAZDOWA 1 x 2
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) nie ustala siê.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) teren po³o¿ony jest w strefie ochrony archeologicznej oznaczonej na rysunku planu – obowi¹zuj¹ zasady okreœlone w § 5 ust. 1 pkt 4.
6) SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
a) ulicy 52 KD–D 1/2 – 10,0 m zakoñczona placem do
zawracania o min. wymiarach jezdni 12,5 m x 12,5 m,
b) ulicy 53 KD–D 1/2 – 8,0 m (w/g stanu istniej¹cego)
zakoñczona placem do zawracania o min. wymiarach jezdni 12,5 m x 12,5 m,
c) 54 KD–D 1/2 – 8,0 m zakoñczona placem do zawracania o min. wymiarach jezdni 12,5 m x 12,5 m.
7) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) zasady obs³ugi infrastruktur¹ wg § 10 ust. 2.
8) STAWKA PROCENTOWA – 0%.
9) INNE ZAPISY
a) zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej.
KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 0203
1) NUMER TERENU
2) POWIERZCHNIA
55
0,21 ha
56
0,06 ha
57
0,15 ha
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3) PRZEZNACZENIE TERENU
KD–D 1/2 – ULICA DOJAZDOWA 1x2
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) nie ustala siê.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) tereny 55 KD–D 1/2, 56 KD–D 1/2, 57 KD–D 1/2
po³o¿one s¹ w granicach zespo³u ruralistycznego
dawnej wsi Oksywie, wpisanego do rejestru zabytków – obowi¹zuj¹ przepisy okreœlone w § 5
ust. 1 pkt 1,
b) czêœæ terenu 55 KD–D 1/2 po³o¿ona jest w strefie
ochrony archeologicznej oznaczonej na rysunku
planu – obowi¹zuj¹ zasady okreœlone w § 5
ust. 1 pkt 4.
6) SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
a) ulica 55 KD–D 1/2 – 10,0 m zakoñczona placem
publicznym 22 x 39 m,
b) ulica 56 KD–D 1/2 – 8,0 m,
c) ulica 57 KD–D 1/2 – zgodnie z rysunkiem planu
(w/g stanu istniej¹cego).
7) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) zasady obs³ugi infrastruktur¹ wg § 10 ust. 2.
8) STAWKA PROCENTOWA – 0%.
9) INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce:
na placu na zakoñczeniu ulicy 55 KD–D 1/2 nale¿y przewidzieæ zieleñ i ma³¹ architekturê. Nawierzchnia placu wykonana z p³yt lub kostki
betonowej,
zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej.
KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 0203
1) NUMER TERENU 58
2) POWIERZCHNIA 0,22 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
KD–D 1/1 – ULICA DOJAZDOWA 1x1
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) nie ustala siê.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) teren czêœciowo po³o¿ony jest w granicach zespo³u ruralistycznego dawnej wsi Oksywie, wpisanego do rejestru zabytków – obowi¹zuj¹ przepisy
okreœlone w § 5 ust. 1 pkt 1.
6) SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
a) 6,5 m.
7) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) zasady obs³ugi infrastruktur¹ wg § 10 ust. 2.
8) STAWKA PROCENTOWA – 0%.
9) INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce:
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na terenach potencjalnie nara¿onych na osuwanie siê mas ziemnych wszelkie inwestycje powinny byæ poprzedzone szczegó³owym rozpoznaniem
budowy geologicznej i ustaleniem kategorii geotechnicznej warunków ich posadowienia z
uwzglêdnieniem statecznoœci skarp – zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami. W przypadku koniecznoœci zabezpieczenia stabilnoœci skarpy, w projekcie budowlanym nale¿y przewidzieæ sposób jej
zabezpieczenia,
zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej.
KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 0203
1) NUMER TERENU
2) POWIERZCHNIA
59
0,10 ha
60
0,04 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
KD–D 1/2 – ULICA DOJAZDOWA 1 x 2
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) nie ustala siê.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) nie ustala siê.
6) SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
a) ulica 59 KD–D 1/2 – 8,0 i 11,0 m – zgodnie z rysunkiem planu,
b) ulica 60 KD–D 1/2 – 10,0 m.
7) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) zasady obs³ugi infrastruktur¹ wg § 10 ust. 2.
8) STAWKA PROCENTOWA – 0%.
9) INNE ZAPISY
a) zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej.
KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 0203
1) NUMER TERENU
2) POWIERZCHNIA
61
0,09 ha
62
0,07 ha
63
0,02 ha
64
0,02 ha
65
0,03 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
KDW – DROGA WEWNÊTRZNA
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) nie ustala siê.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
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a) teren 65 KDW oraz czêœæ terenów 61 KDW i 62
KDW po³o¿ona jest w granicach zespo³u ruralistycznego dawnej wsi Oksywie, wpisanego do rejestru zabytków – obowi¹zuj¹ przepisy okreœlone
w § 5 ust. 1 pkt 1.
6) SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
a) dla terenów 61 KDW i 62 KDW – 5,0 m. i zgodnie
z rysunkiem planu,
b) dla terenów 63 KDW i 64 KDW – 5,0 m,
c) dla terenu 65 KDW – 6,0 m.
7) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) zasady obs³ugi infrastruktur¹ wg § 10 ust. 2.
8) STAWKA PROCENTOWA – 0%.
9) INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce:
na terenach potencjalnie nara¿onych na osuwanie siê mas ziemnych (teren 64 KDW i czêœci terenów 61 KDW i 63 KDW oznaczone na rysunku
planu) wszelkie inwestycje powinny byæ poprzedzone szczegó³owym rozpoznaniem budowy geologicznej i ustaleniem kategorii geotechnicznej
warunków ich posadowienia z uwzglêdnieniem
statecznoœci skarp – zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami. W przypadku koniecznoœci zabezpieczenia stabilnoœci skarpy, w projekcie budowlanym nale¿y przewidzieæ sposób jej zabezpieczenia,
zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej.
KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 0203
1) NUMER TERENU
2) POWIERZCHNIA
66
0,12 ha
67
0,12 ha
68
0,11 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
KDW – DROGA WEWNÊTRZNA, zakoñczona placem do zawracania samochodów.
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) nie ustala siê.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) teren po³o¿ony jest w granicach zespo³u ruralistycznego dawnej wsi Oksywie, wpisanego do rejestru zabytków – obowi¹zuj¹ przepisy okreœlone
w § 5 ust. 1 pkt 1,
b) czêœci terenów po³o¿one s¹ w strefie ochrony archeologicznej oznaczonej na rysunku planu – obowi¹zuj¹ zasady okreœlone w § 5 ust. 1 pkt 4.
6) SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
a) ulicy – 8,0 m zakoñczona placem do zawracania
o min. wymiarach jezdni 12,5 m x 12,5 m.
7) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) zasady obs³ugi infrastruktur¹ wg § 10 ust. 2.
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8) STAWKA PROCENTOWA – 0%.
9) INNE ZAPISY
a) zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej.
KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 0203
1) NUMER TERENU 69
2) POWIERZCHNIA 0,07 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
KD–X – WYDZIELONY PLAC PUBLICZNY z zieleni¹
towarzysz¹c¹
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) zachowaæ drzewa oznaczone na rysunku planu i
uzupe³niæ nasadzenia drzew o szpaler wzd³u¿ zachodniej granicy placu.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) teren po³o¿ony jest w granicach zespo³u ruralistycznego dawnej wsi Oksywie, wpisanego do rejestru zabytków – obowi¹zuj¹ przepisy okreœlone
w § 5 ust. 1 pkt 1.
6) SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
a) min. 19,5 x 36 m i zgodnie z rysunkiem planu.
7) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) drogi – dojazd od ulicy 58 KD–D 1/1,
b) zasady obs³ugi infrastruktur¹ wg § 10 ust. 2.
8) STAWKA PROCENTOWA – 0%.
9) INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce:
zakaz lokalizacji parkingu,
wyklucza siê dojazd od ul. P³k. D¹bka,
zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej,
b) zaleca siê urz¹dzenie stawu wodnego w jego historycznej formie.
KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 0203
1) NUMER TERENU
2) POWIERZCHNIA
70
0,03 ha
71
0,01 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
KD–X – WYDZIELONY CI¥G PIESZY
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) nie ustala siê.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) teren 71 KD–X po³o¿ony jest w granicach zespo³u ruralistycznego dawnej wsi Oksywie, wpisanego do rejestru zabytków – obowi¹zuj¹ przepisy
okreœlone w § 5 ust. 1 pkt 1.
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6) SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
a) dla terenu 70 KD–X – zgodnie z rysunkiem planu
(w/g stanu istniej¹cego),
b) dla terenu 71 KD–X – 3,0 m.
7) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) zasady obs³ugi infrastruktur¹ wg § 10 ust. 2.
8) STAWKA PROCENTOWA – 0%.
9) INNE ZAPISY
a) inne zapisy stanowi¹ce:
na terenie 70 KD–X wszelkie inwestycje powinny
byæ poprzedzone szczegó³owym rozpoznaniem
budowy geologicznej i ustaleniem kategorii geotechnicznej warunków ich posadowienia z
uwzglêdnieniem statecznoœci skarp – zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami. W przypadku koniecznoœci zabezpieczenia stabilnoœci skarpy, w projekcie budowlanym nale¿y przewidzieæ sposób jej
zabezpieczenia,
dopuszcza siê wykorzystanie ci¹gu pieszego 71
KD–X jako dojazdu do istniej¹cego budynku mieszkalnego,
pokonanie ró¿nicy poziomu wzd³u¿ ci¹gu pieszego 70 KD–X ( ok. 7,0 m) wymaga budowy schodów terenowych,
zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej.
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 0203
1) NUMER TERENU 72
2) POWIERZCHNIA 0,67 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
TEREN ZAMKNIÊTY
§ 13
1. Integraln¹ czêœci¹ uchwa³y jest czêœæ graficzna – rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czêœci dzielnicy Oksywie w Gdyni, rejon
ulic Dickmana, Muchowskiego i Kêpa Oksywska, w
skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej
uchwa³y.
2. Na rysunku planu miejscowego zawarto nastêpuj¹ce obowi¹zuj¹ce ustalenia planu miejscowego:
1) granica obszaru objêtego planem miejscowym,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) oznaczenia identyfikacyjne okreœlaj¹ce przeznaczenie terenów w liniach rozgraniczaj¹cych,
4) strefa lokalizacji us³ug w pierzei ulicy P³k D¹bka,
5) nieprzekraczalne linie zabudowy,
6) g³ówne ci¹gi piesze poza ulicami i wydzielonymi
ci¹gami komunikacyjnymi,
7) granice obszaru historycznego uk³adu przestrzennego (obszar lokalizacji historycznych zagród),
8) obiekty o wysokich walorach kulturowych (grupa A),
9) obiekty o walorach kulturowych (grupa B),
10) podzia³y w³asnoœciowe podlegaj¹ce ochronie,
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11) granice stref ochrony archeologicznej,
12) istniej¹ce drzewa postulowane do zachowania i
ochrony,
13) tereny wy³¹czone z zabudowy – do zagospodarowania w formie zieleni przydomowej – rekreacyjnej,
14) tereny cmentarza wy³¹czone z powierzchni grzebalnej – do zagospodarowania w formie zieleni,
komunikacji wewnêtrznej i parkingów,
15) tereny potencjalnie nara¿one na osuwanie siê mas
ziemnych.
Pozosta³e oznaczenia na rysunku planu stanowi¹ informacjê lub zalecenia i nie s¹ ustaleniami planu
miejscowego.
§ 14
1. Rozstrzygniêcia dotycz¹ce sposobu rozpatrzenia
uwag wniesionych do projektu planu, wy³o¿onego do
publicznego wgl¹du, stanowi¹ za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
2. Rozstrzygniêcia o sposobie realizacji, zapisanych w
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, oraz zasadach ich finansowania stanowi¹ za³¹cznik nr 3 do
niniejszej uchwa³y.
§ 15
Zobowi¹zuje siê Prezydenta Miasta Gdyni do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu
jej oceny zgodnoœci z prawem;
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹ graficzn¹ do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego;
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹ graficzn¹, na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miasta Gdyni;
4) publikacji niniejszej uchwa³y, wraz z czêœci¹ graficzn¹ na stronie internetowej gminy.
§ 16
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 15, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski
Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y nr XXVIII/647/05
Rady Miasta Gdyni
z dnia 23 lutego 2005 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czêœci dzielnicy Oksywie
w Gdyni, rejon ulic Dickmana, Muchowskiego i Kêpa
Oksywska.
Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag z³o¿onych do projektu miejscowego planu zagospodarowa-
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nia przestrzennego czêœci dzielnicy Oksywie w Gdyni,
rejon ulic Dickmana, Muchowskiego i Kêpa Oksywska
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717, zmiany: z
2004 roku: Dz. U. Nr 6, poz. 41, Dz. U. Nr 141, poz. 1492)
Rada Miasta Gdyni rozstrzyga, co nastêpuje:
1. Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czêœci dzielnicy Oksywie w
Gdyni, rejon ulic Dickmana, Muchowskiego i Kêpa
Oksywska wy³o¿onego do publicznego wgl¹du w
dniach od 21.09.2004 r. do 19.10.2004 r. oraz w
dniach od 30.11.2004 r. do 28.12.2004 r., wniesione
w terminie ustawowym, przez:
1) Dariusz Pepliñski (pismo z dnia 25.10.2004 r. oraz
pismo z dnia 07.01.2005 r.),
2) Mariusz £êgowski (pismo z dnia 22.10.2004 r.),
3) Teresa Michalska, Marian Chojke (pismo z dnia
25.10.2004 r.),
4) Jolanta Osiñska (pismo z dnia 01.11.2004 r.),
5) Jerzy Mogielnicki (pismo niedatowane oraz pismo
z dnia 10.01.2005 r.),
6) Arkadiusz Mogielnicki (pismo z dnia 02.11.2004 r.
oraz pismo z dnia 11.01.2005 r.),
7) Kszysztof Piskorski, Krystyna Piskorska (pismo z
dnia 30.10.2004 r.),
8) Marian Bigott (pisma z dnia 02.10.2004 i
01.11.2004 r. oraz w pismie z dnia 28.12.2004 r.),
9) Teresa Michalska (pismo z dnia 25.10.2004 r.),
10) Barbara Narewska, Ewa Orzowska, Adam Nowc
(pismo z dnia 25.10.2004 r.),
11) Tomasz Styn (pismo z dnia 20.10.2004 r. oraz pisma z dnia 12.12.2004 i 16.12.2004 r.),
12) Marek Jeziorañski, Magdalena Kaczmarek, Helena Piasecka Radzim, Janina Widera, El¿bieta Piasecka (pismo z dnia 15.10.2004 r.),
13) Janusz Kampa (pismo z dnia 30.11.2004 r. oraz
pismo z dnia 06.12.2004 r. ),
14) Halina i Tadeusz Strzelczyk (pismo z dnia
14.12.2004 r.), odrzuca siê w czêœci nieuwzglêdnionej przez Prezydenta Miasta Gdyni.
2. Rozstrzygniêcie uzasadnia siê nastêpuj¹co:
1) Dariusz Pepliñski w piœmie z 25.10.2004 r. uwa¿a, ¿e:
a) odleg³oœæ projektowanej ulicy 58 KD–D, zlokalizowanej pomiêdzy budynkiem przy ul. Kêpa
Oksywska 33a, a budynkiem przy ul. Kêpa
Oksywska 32, od frontowej œciany budynku wynosiæ bêdzie mniej ni¿ 1 m, czyli mniej ni¿ wynosz¹ normatywy,
b) istniej¹ca ró¿nica poziomów (oko³o 1,5 m) pomiêdzy terenem przylegaj¹cym do zachodniej
œciany budynku, a terenem od strony wschodniej
œciany w przypadku realizacji ulicy wymagaæ
bêdzie wykonania nasypu, co spowoduje, ¿e
projektowany odcinek ulicy znajdowa³ siê bêdzie powy¿ej dolnej linii otworów okiennych jego budynku,
c) budowa ulicy pozbawi go miejsca na sk³adowanie opa³u,
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d) w toku okreœlania za³o¿eñ dotycz¹cych lokalizacji ulicy nie uwzglêdniono jego uprawnieñ do
korzystania z posiadanej nieruchomoœci, gdy¿
lokalizacja przedmiotowej drogi w istotny sposób
ograniczy te uprawnienia i pogorszy jego warunki mieszkaniowe,
e) funkcjê odcinka ulicy 58 KD–D wzd³u¿ jego budynku mo¿e spe³niaæ droga 61 KDW.
Wnosi o odst¹pienie od lokalizacji odcinka ulicy
58 KD–D wzd³u¿ jego budynku.
W piœmie z 07.01.2004 r. wnioskuje o niezw³oczne wykupienie nieruchomoœci, której jest w³aœcicielem ze wzglêdu na zbyt bliskie usytuowanie ulicy
58 KD–D w stosunku do jego domu. Wyra¿a gotowoœæ podjêcia negocjacji w celu wykupu z chwil¹
rozpoczêcia obowi¹zywania planu zagospodarowania przestrzennego, je¿eli ostatecznie przyjmie
on kszta³t jak w projekcie planu. Wniosek uzasadnia tym, ¿e uchwalenie planu w projektowanym
kszta³cie spowoduje niemo¿noœæ korzystania z
nieruchomoœci zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem w rozumieniu art. 36 ust. 1 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Ad. a), b), c), d), e) Tereny w rejonie ulicy Kêpa
Oksywska odznaczaj¹ siê chaosem przestrzennym, substandardow¹ zabudow¹, brakiem dróg
dojazdowych i uzbrojenia terenu. Projekt planu
ma na celu uporz¹dkowanie struktury przestrzennej w tym zaprojektowanie sprawnego uk³adu komunikacyjnego, a tak¿e doprowadzenie sieci
uzbrojenia terenu.
Po³udniowy odcinek ulicy 58 KD–D spina ruch na
ulicach 61 KDW, 62 KDW, 64 KDW i pozosta³ej
czêœci ulicy 58 KD–D, a tak¿e obs³uguje zabudowê na terenie 39 MN1. Rezygnacja z omawianego odcinka ulicy jest z przyczyn funkcjonalnych –
komunikacyjnych niemo¿liwa.
Odnosz¹c siê do wniosku zg³oszonego w piœmie z
dnia 07.01.2004 r. nale¿y wyjaœniæ, ¿e wniosek o
wykup nieruchomoœci mo¿e byæ rozpatrywany po
uchwaleniu planu na etapie realizacji jego ustaleñ.
2) Mariusz £êgowski wnosi, aby ze wzglêdu na wielkoœæ dzia³ki, która jest dwa razy wiêksza ni¿ min.
wymagana powierzchnia dzia³ki na terenie 32 MN1
(600m2), dopuœciæ mo¿liwoœæ zbudowania na dzia³ce budynku dla czterech ewentualnie trzech rodzin. Stwierdza, ¿e przy atrakcyjnym projekcie
architektonicznym takiego budynku nie stanowi³by on kontrastu z zabudow¹ istniej¹c¹ jak i planowan¹.
Odnosz¹c siê do wniesionej uwagi nale¿y wyjaœniæ, ¿e teren oznaczony symbolem 32 MN1 w obrêbie, którego po³o¿ona jest przedmiotowa dzia³ka
znajduje siê na obszarze wpisanym do rejestru
zabytków i czêœciowo jest zabudowany budynkami jednorodzinnymi. W celu zachowania ³adu przestrzennego i ochronê wartoœci kulturowych now¹
zabudowê stanowi¹c¹ uzupe³nienie istniej¹cej nale¿y podporz¹dkowaæ zastanemu rodzajowi i formie zabudowy.
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Z przepisów prawa budowlanego wynika mo¿liwoœæ wydzielenia 2 lokali mieszkalnych w 1 budynku. Z uwagi na du¿¹ powierzchniê dzia³ki
istnieje mo¿liwoœæ podzia³u terenu i lokalizacjê
2 budynków mieszkaniowych jednorodzinnych wolnostoj¹cych pod warunkiem zapewnienia do wydzielonej dzia³ki wewnêtrznego dojazdu. Takie
rozwi¹zanie nie jest sprzeczne z ustaleniami planu.
3) Teresa Michalska, Marian Chojke sprzeciwiaj¹ siê
lokalizacji ulicy 56 KD–D na terenie ich dzia³ki.
Sprzeciw motywuj¹ tym, ¿e na terenie projektowanej ulicy znajduje siê szklarnia i sad z drzewami owocowymi, jak równie¿ jest to rodzinne miejsce
wypoczynku i rekreacji.
Odnosz¹c siê do wniesionego sprzeciwu nale¿y
wyjaœniæ, ¿e ulica 56 KD–D zosta³a zaprojektowana jako dojazdowa do dzia³ek o nr ew. 41, 306/43
– dla istniej¹cej jak i projektowanej zabudowy i jej
urz¹dzenie jest konieczne. Dzia³ki powy¿sze obs³ugiwane s¹ obecnie przez wjazd bramowy (kolizyjny wobec ruchu na ulicach Arciszewskich, P³k.
D¹bka i Muchowskiego jak i ruchu pieszego w kierunku koœcio³a), który nie mo¿e byæ traktowany jako docelowy dojazd do dzia³ek nr 41 i 306/43.
4) Jolanta Osiñska wnosi o wprowadzenie w pkt 7
„Warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci” karty terenu 08–13 MN1 zapisu, ¿e grunty wchodz¹ce w sk³ad terenu 12 MN1 wymagaj¹ scalenia i
podzia³ów nieruchomoœci. Uwagê swoj¹ motywuje tym, ¿e z rysunku planu oraz zapisów w karcie
terenu wynika, ¿e niemo¿liwe jest zagospodarowanie czêœci dzia³ki 310/33 zgodnie z zapisem
planu bez dokonania scalenia gruntów wchodz¹cych w sk³ad terenu 12 MN1.
Odnosz¹c siê do wniosku nale¿y wyjaœniæ, ¿e
przedmiotowa dzia³ka jest w¹ska, o szerokoœci ok.
15 m i nie mo¿e byæ samodzielnie zabudowana.
Na rysunku planu okreœlono zasady scalania i podzia³u terenu na dzia³ki budowlane, a w karcie terenu okreœlono minimalne powierzchnie dzia³ek.
Scalenie i podzia³ gruntów, nale¿¹cych obecnie
do osób prywatnych, mo¿e nast¹piæ w drodze porozumienia pomiêdzy w³aœcicielami.
5) Jerzy Mogielnicki w piœmie niedatowanym wnosi
uwagi dotycz¹ce nastêpuj¹cych ustaleñ projektu
planu:
a) lokalizacji drogi wewnêtrznej 68 KDW poœrodku
pó³nocnej czêœci dzia³ki; lokalizacja taka spowoduje koniecznoœæ scalania czêœci dzia³ki
nr 287/32 z dzia³kami s¹siednimi o nr 31 i 310/33
i ponowny ich podzia³; proponuje projektowan¹
drogê przesun¹æ do granicy w³asnej dzia³ki (granica z dzia³k¹ 310/33) oraz wspólne zagospodarowanie dzia³ek o nr 310/33 i 274/34 (rodzina)
oraz dzia³ek o nr 30 i 31 (wniosek do planu o
wspólne zagospodarowanie),
b) lokalizacji terenu wy³¹czonego z zabudowy na
terenie jego dzia³ki. Uwagê motywuje tym, ¿e
chcia³by na pó³noc od budynku przy ul. Muchowskiego 5b wybudowaæ budynek mieszkalny jed-
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norodzinny, nawi¹zuj¹cy stylem do wiejskiej zabudowy Oksywia; nie zgadza siê na wy³¹czenie czêœci terenu z zabudowy w celu pokazania
³anowego uk³adu tego terenu.
W piœmie z dnia 10.01.2005 r. wnosi o:
c) zmianê rozwi¹zania drogowego na dzia³ce nr
287/32 i przesuniêcie drogi 68 KDW do granicy
z jedn¹ z dzia³ek s¹siednich (o nr 31 lub 310/33)
tak, aby projektowana droga zosta³a poprowadzona po granicy miêdzy dzia³kami i równo obci¹¿a³a dzia³ki s¹siaduj¹ce,
d) zmianê parametrów drogi (68 KDW) tj. szerokoœci oraz odleg³oœci linii zabudowy od drogi,
gdy¿ projektowana droga nie jest drog¹ publiczn¹ i zastosowane w planie wielkoœci wynikaj¹ce z przepisów dotycz¹cych dróg publicznych
tu nie obowi¹zuj¹,
e) mo¿liwoœæ wprowadzenia zabudowy, na teren
na zapleczu budynku przy ul. Muchowskiego
5b, respektuj¹cej chroniony charakter miejsca.
Wnioski do planu w³aœciciel motywuje tym, ¿e proponowane rozwi¹zanie:
— jest niezgodne z prawem gdy¿ nierówno traktuje
podmioty – jego dzia³kê obci¹¿a rol¹ s³u¿ebn¹ w
stosunku do dzia³ek s¹siednich,
— jest niezgodne z intencj¹ planu, który mia³ chroniæ tzw. historyczn¹ œredniowieczn¹ niwê, a zak³ada likwidacjê granic,
— jest niezgodne z ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gdy¿ stanowi próbê obci¹¿enia w³aœciciela ciê¿arem skutkuj¹cym
sytuacj¹ okreœlon¹ w art. 36 ust. 1 bez ponoszenia konsekwencji opisanych w podpunktach ust.
1 oraz w ust. 2 i 3 ww. artyku³u,
— mo¿e skutkowaæ brakiem mo¿liwoœci zagospodarowania, równie¿ takiego, jakie otrzyma³by, gdyby wyst¹pi³ z wnioskiem o wydanie decyzji o
warunkach zabudowy,
— daje mo¿liwoœæ zagospodarowania dzia³ek s¹siednich bez koniecznoœci zagospodarowania dzia³ki
nr 287/32.
Ad. a), c) Zgodnie z projektem planu miejscowego czêœci dzia³ek nr 31 i 310/33 bêd¹ mog³y byæ
przeznaczone na cele budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu od ulicy 68 KDW oraz
spe³nieniu wymagañ dotycz¹cych min. powierzchni dzia³ki budowlanej (600 m2) i min. szerokoœci frontu dzia³ki (20 m). Wymaganie te
mog¹ byæ spe³nione tylko w wyniku do³¹czenia
ich do odpowiedniej czêœci dzia³ki nr 287/32.
W przeciwnym razie dzia³ki 31 i 310/33 nie bêd¹ dzia³kami budowlanymi (nie bêd¹ mog³y byæ
zabudowane) w rozumieniu ustaleñ projektu
planu.
Ad. b), e) Strefa wy³¹czona z zabudowy – oddzielaj¹ca historyczn¹ zabudowê od nowoprojektowanej – wynika z zasad ochrony dziedzictwa
kulturowego. Przedmiotowy teren jest wpisany
do rejestru zabytków i jego zagospodarowanie
musi byæ podporz¹dkowane wymaganiom konserwatorskim. Strefa wy³¹czona z zabudowy
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obejmuje tylko czêœæ przedmiotowej dzia³ki, a
ustalenia planu daj¹ mo¿liwoœæ lokalizacji zabudowy mieszkaniowej na pozosta³ej czêœci
dzia³ki.
Ad. d) Projektowana szerokoœæ ulicy – 8,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych – jest minimaln¹ szerokoœci¹ pozwalaj¹c¹ na dogodn¹ obs³ugê
komunikacyjn¹ projektowanej zabudowy, mo¿liwoœæ bezkolizyjnego ruchu pojazdów (ruch
dwukierunkowy, parkowanie wzd³u¿ ulicy), a
tak¿e realizacjê sieci uzbrojenia terenu w pe³nym
zakresie. Zani¿enie parametrów, które proponuje w³aœciciel mo¿na rozwa¿aæ w szczególnych warunkach terenowych (istniej¹ca
zabudowa), ale jest nieuzasadnione na nowoprojektowanych terenach mieszkaniowych.
6) Arkadiusz Mogielnicki w piœmie z dnia 02.11.2004 r.
stwierdza, ¿e do czêœci dzia³ki, na której zaplanowano zasiewy zbó¿ projektant nie przewidzia³ dróg
dojazdowych dla maszyn rolniczych, sk³adowania
s³omy w sterty, których odleg³oœæ od zabudowañ
powinna wynosiæ 100 m oraz uci¹¿liwoœci prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej dla okolicznych mieszkañców (nawo¿enie pola obornikiem). Wobec
powy¿szego wnosi o przekwalifikowanie gruntu o
pow. 2500m 2 (którego ma byæ w³aœcicielem –
„spadkobierca po dziadkach”), tak aby umo¿liwiæ
mu budowê budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nawi¹zuj¹cego stylem do wiejskiej zabudowy
Oksywia, gdy¿ wy³o¿ony projekt planu nie umo¿liwia tego.
W piœmie z dnia 11.01.2005 r. podtrzymuje proœbê
o umo¿liwienie budowy domu nawi¹zuj¹cego do
starej zabudowy w czêœci po³udniowej dzia³ki
nr 287/32 przy granicy z dzia³k¹ 285/32.
Odnosz¹c siê do uwag nale¿y wyjaœniæ, ¿e zaproponowana lokalizacja budynku mieszkalnego znajduje siê w strefie wy³¹czonej z zabudowy –
oddzielaj¹cej historyczn¹ zabudowê od nowoprojektowanej, która wynika z wymagañ ochrony dziedzictwa kulturowego. Przedmiotowy teren jest
wpisany do rejestru zabytków i jego zagospodarowanie musi byæ podporz¹dkowane wymaganiom
konserwatorskim. Strefa wy³¹czona z zabudowy
obejmuje tylko czêœæ przedmiotowej dzia³ki, a ustalenia projektu planu daj¹ mo¿liwoœæ lokalizacji zabudowy mieszkaniowej na pozosta³ej czêœci
dzia³ki.
Plan miejscowy nie okreœla terminu realizacji zabudowy. Do czasu realizacji ustaleñ planu w³aœciciel mo¿e u¿ytkowaæ teren w dotychczasowy
sposób – jako teren rolny.
7) Krzysztof Piskorski, Krystyna Piskorska wnosz¹
o zmianê kategorii i szerokoœci dróg dojazdowych
wewnêtrznych 66 KDW, 67 KDW, 68 KDW na ci¹gi pieszo – jezdne o szerokoœci 5 m. Stwierdzaj¹,
¿e podstawê prawn¹ do takiej zmiany daje § 14
ust. 2 rozporz¹dzenia ministra infrastruktury z dnia
12/04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie oraz § 15 ust. 1 pkt 7 i § 43 ust. 2
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rozporz¹dzenia ministra transportu i gospodarki
morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie. W³aœciciele
zwracaj¹ równie¿ uwagê na to, ¿e miarodajne natê¿enie ruchu w tym rejonie bêdzie niewielkie ze
wzglêdu na ma³¹ intensywnoœæ zabudowy.
Zastosowanie ci¹gu pieszo–jezdnego o szerokoœæ
5,0 m jest dopuszczalne, kiedy dotyczy dojazdu o
niewielkiej d³ugoœci do ograniczonej liczby budynków (2–3). Nie jest w³aœciwym rozwi¹zaniem w sytuacji „œlepego” dojazdu d³ugoœci 130 m do zespo³u
kilkunastu budynków. Projektowana szerokoœæ ulicy – 8,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych – jest minimaln¹ szerokoœci¹ pozwalaj¹c¹ na dogodn¹
obs³ugê komunikacyjn¹ projektowanej zabudowy,
mo¿liwoœæ bezkolizyjnego ruchu pojazdów (ruch
dwukierunkowy, parkowanie wzd³u¿ ulicy), a tak¿e realizacjê sieci uzbrojenia terenu w pe³nym zakresie. Zani¿enie parametrów, które proponuj¹
w³aœciciele mo¿na rozwa¿aæ w szczególnych warunkach terenowych (istniej¹ca zabudowa), ale
jest nieuzasadnione na nowoprojektowanych terenach mieszkaniowych.
8) Marian Bigott w piœmie z dnia 02.10.2004 r. stwierdza, ¿e jego wnioski nie zosta³y uwzglêdnione w
projekcie planu (pozostawienie funkcji rolniczej).
Mo¿e zaakceptowaæ zajêcie terenu pod ulicê (50
KD–L) pod warunkiem zamiany na teren gminny –
dz. nr 995, KM 17, obrêb Pogórze. W³aœciciel
sk³onny jest równie¿ przenieœæ dzia³alnoœæ rolnicz¹
na teren przy ogródkach dzia³kowych przy ul. P³k.
D¹bka pod warunkiem otrzymania dzia³ki gminnej
nr 22, KM 33, w zamian, za któr¹ proponuje równie¿ czêœæ swojej dzia³ki nr 23/2, KM 35
W piœmie z dnia 01.11.2004 r. zgadza siê na poszerzenie ulicy lokalnej 50 KD–L oraz przebieg drogi
wewnêtrznej 67 KDW kosztem jego dzia³ki w zamian za proporcjonalny teren gminny – interesuj¹ go dzia³ki nr 994, 995, 996 granicz¹ce z jego
dzia³k¹ nr 971 (obrêb Pogórze, KM 17). Na pozosta³ym terenie zamierza kontynuowaæ dzia³alnoœæ
rolnicz¹.
W piœmie z dnia 28.12.2004 r. stwierdza, ¿e wielokrotnie informowa³ o tym, ¿e ziemia, której dotyczy plan, stanowi Ÿród³o jego utrzymania oraz
jest nierozerwaln¹ czêœci¹ siedliska rolnego. Podtrzymuje swoje stanowisko i oznajmia, ¿e nie jest
zainteresowany podzia³em swojej dzia³ki na dzia³ki budowlane oraz przebiegiem chodnika dla pieszych przez jego dzia³kê.
Plan miejscowy nie okreœla terminu realizacji zabudowy. W³aœciciel mo¿e swój teren u¿ytkowaæ
jako rolny. Zamiana terenów mo¿e byæ rozwa¿ona
po uchwaleniu planu na etapie realizacji jego ustaleñ.
9) Teresa Michalska wnosi o zmianê projektu planu
polegaj¹c¹ na w³¹czeniu czêœci dzia³ki 180/22 zlokalizowanej w projekcie planu na terenie 19 MN1,U
do terenu 10 MN1 i przeznaczenie tego fragmentu pod budownictwo mieszkaniowe. W³aœcicielka
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uzasadnia wniosek o zmianê tym, ¿e po ewentualnej sprzeda¿y dzia³ek po³o¿onych wokó³ zostanie pozbawiona mo¿liwoœci dostêpu do czêœci
swojej w³asnoœci.
Przedmiotowa dzia³ka wg ustaleñ planu znajduje
siê na terenach przeznaczonych pod zabudowê
mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wolnostoj¹c¹, co daje mo¿liwoœæ lokalizacji budynku mieszkalnego –
po przeprowadzeniu niezbêdnych regulacji podzia³ów gruntów i w³asnoœci oraz z uwzglêdnieniem strefy wy³¹czonej z zabudowy.
Oba tereny, zarówno 10 MN1 jak i 19 MN1,U, s¹
przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne wolnostoj¹ce. Granica miêdzy strefami funkcjonalnymi nie narzuca koniecznoœci budowy p³otu oddzielaj¹cego te tereny – dzia³ki
budowlane wydzielone w obu strefach mog¹ byæ
u¿ytkowane wspólnie.
10) Barbara Narewska, Ewa Orzowska, Adam Nowc
wnosz¹ o:
a) zmniejszenia dopuszczalnej powierzchni dzia³ek na terenie 10 MN1 do max. 800 m 2,
b) wydania pozwolenia na zabudowê 2 kondygnacyjn¹ + poddasze u¿ytkowe zgodnie z wnioskiem z dnia 04.08.2003 r.,
c) dopuszczenie zabudowy wielorodzinnej w tym
równie¿ bliŸniaczej lub szeregowej zachowuj¹c
mo¿liwoœæ lokalizacji zabudowy jednorodzinnej
wolnostoj¹cej,
d) mo¿liwoœæ lokalizacji zabudowy wolnostoj¹cej
wielorodzinnej równowa¿nie z zabudow¹ wolnostoj¹c¹ jednorodzinn¹,
e) wykupienie gruntu przeznaczonego pod drogê
dojazdow¹ 66 KDW,
f) wykupienie gruntu przeznaczonego pod ulicê
50 KD–L,
g) zmniejszenia strefy zielonej (wy³¹czonej z zabudowy) poprzez jej zmianê na teren zabudowy
mieszkaniowej. W³aœciciele swój wniosek motywuj¹ tym, ¿e nigdy formalnie nie byli powiadomieni o dzia³aniach maj¹cych na celu wpisanie
przedmiotowego terenu do rejestru zabytków.
Ad. a) W projekcie planu ustala siê minimaln¹ powierzchniê dzia³ek; nie ma uzasadnienia na sformu³owanie dopuszczalnej maksymalnej
powierzchni dzia³ek – 800 m 2.
Ad. b) Na terenach wpisanych do rejestru zabytków, a jednoczeœnie stanowi¹cych ekspozycjê
zabudowy historycznej przyjêto dopuszczenie
zabudowy o wysokoœci 1 kondygnacyjnej z poddaszem u¿ytkowym i wskaŸniku intensywnoœci
do 0,35. Taka zabudowa nawi¹zuje do zabudowy historycznej typowej dla zespo³u ruralistycznego wsi Oksywie.
Ad. c), d) Celem planu jest wprowadzenie ³adu
przestrzennego m.in. przez okreœlenie form, rodzaju i zasad kszta³towania zabudowy. Dowolnoœæ w tym zakresie prowadzi³aby do chaosu
przestrzennego i by³aby w sprzecznoœci z wymogami ochrony zespo³u zabytkowego. W obrêbie historycznej wsi Oksywie nie ma tradycji
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zabudowy szeregowej, a zabudowa wielorodzinna ma charakter incydentalny, co nie stanowi przes³anki do jej kontynuacji.
Droga 66 KDW s³u¿y wy³¹cznie dla obs³ugi zespo³u zabudowy jednorodzinnej o ograniczonej
liczbie budynków i mo¿e pozostaæ drog¹ wewnêtrzn¹ – nie ma uzasadnienia dla kwalifikacji jej jako drogi publicznej.
Ad. f) Teren przeznaczony na pod drogê 50 KD–L
mo¿e zostaæ wykupiony na etapie realizacji planu.
Ad. g) Zespó³ ruralistyczny dawnej wsi Oksywie
jest wpisany do rejestru zabytków, pozostawienie pasa wolnego od zabudowy ma na celu
ochronê i w³aœciw¹ ekspozycjê cennego historycznego uk³adu przestrzennego. Plan miejscowy uwzglêdnia w tym zakresie zg³oszone
postulaty konserwatorskie.
11) Tomasz Styn w piœmie z dnia 20.10.2004 r. wnosi o:
a) przeprowadzenie ulicy dojazdowej 55 KD–D ca³kowicie na terenie dzia³ki nr 20, KM 44,
b) zamianê terenów pod placem 55 KD–D oraz
wzd³u¿ ulicy 55 KD–D na podobn¹ powierzchniê
dzia³ki gminnej – nr 253/21,
c) likwidacjê ogólnodostêpnego ci¹gu pieszego o
przebiegu okreœlonym na rysunku planu. Teren
ten powinien byæ przeznaczony tylko dla mieszkañców planowanej zabudowy wielorodzinnej
co pozwoli na zwiêkszenie poczucia bezpieczeñstwa.
Nadmienia, ¿e po scaleniu dzia³ek zamierza
przeprowadziæ inwestycjê zg³aszan¹ wczeœniej
do miejscowego planu tzn. budowê pensjonatu
z funkcjami dodatkowymi.
W piœmie z dnia 12.12.2004 r.:
d) w zwi¹zku ze zmianami projektu planu w rejonie
terenu 17 MW2 stanowczo sprzeciwia siê przesuwaniu granicy dzia³ki nr 491/16 oraz prowadzenia drogi publicznej na terenie dzia³ki nr 20;
stwierdza, ¿e projekt planu sporz¹dzany jest na
nieaktualnych dokumentach, gdy¿ dzia³ka nr 16
zosta³a podzielona na kilka dzia³ek prawomocnym wyrokiem s¹du w 2004 r.; proponowane
rozwi¹zanie spowoduje utratê na rzecz s¹siadów 1885 m2 jego gruntu bez gwarancji ze strony Urzêdu Miasta otrzymania w zamian gruntu
gminnego przylegaj¹cego do dzia³ki nr 20; dojazd do budynku przy ul P³k. D¹bka 22 proponuje poprowadziæ w ca³oœci jako prywatn¹ na
terenie dzia³ki nr 20.
W piœmie z dnia 16.12.2004 r.:
e) nie zgadza siê z projektem planu w rejonie terenu 17 MW2, w którym zlokalizowano drogê dojazdow¹ i plac manewrowy na jego terenie;
swoj¹ uwagê motywuje wzglêdami rodzinnymi;
proponuje drogê dojazdow¹ 55 KD–D poprowadziæ na terenie gminnym a dojazd do dzia³ki
s¹siadów (czeœæ dz. nr 302/15) poprowadziæ
pomiêdzy terenami 07 UO i 08 MN1 – zgodnie
z za³¹czonym rysunkiem.
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Ad. a) Przeprowadzenie ulicy 55 KD–D wy³¹cznie
na dzia³ce nr 20 znacznie zawêzi³oby g³êbokoœæ
terenu 08 MN1 zwê¿aj¹c projektowane dzia³ki
budowlane, poszerzaj¹c jednoczeœnie dzia³ki
po drugiej stronie ulicy – co by³oby niekorzystne z punktu widzenia mo¿liwoœci ich zagospodarowania
oraz
poprawnoœci
uk³adu
przestrzennego. Przyjêto, ¿e ulica 55 KD–D realizowana bêdzie po równo kosztem s¹siednich
dzia³ek.
Ad. b) Wniosek o zamianê terenów mo¿e byæ rozpatrzony po uchwaleniu planu na etapie realizacji jego ustaleñ.
Ad. c) Ogólnodostêpny ci¹g pieszy jest niezbêdny
jako u³atwienie dostêpu do szko³y i terenów rekreacyjnych.
Ad. d) Prezydent Miasta Gdyni uwzglêdni³ czêœciowo uwagê w ppkt. d – poprawiono rysunek
projektu planu w zakresie proponowanych linii
podzia³u – granic dzia³ek na terenach przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej tak, aby
nawi¹zywa³y do granic dzia³ki 491/16.
Drogê 55 KD–D zakoñczon¹ placem zaprojektowano jako dojazd do ma³ego zespo³u zabudowy wielorodzinnej co uzasadnia jej publiczny
charakter.
Przeprowadzenie drogi 55 KD–D bez czêœciowego zajêcia dzia³ki nr 20 lub prowadzenie jej
wy³¹cznie na dzia³ce nr 20 zmienia³oby uk³ad
dzia³ek, znacznie zawêzi³oby g³êbokoœæ terenów 08 MN1 lub 09 MN1 – co by³oby niekorzystne z punktu widzenia mo¿liwoœci ich
zagospodarowania oraz poprawnoœci uk³adu
przestrzennego.
12) Marek Jeziorañski, Magdalena Kaczmarek, Helena Piasecka–Radzim, Janina Widera, El¿bieta Piasecka wnosz¹ o uwzglêdnienie ich propozycji
przeznaczenia dzia³ki. Przedstawili propozycjê podzia³u dzia³ki 302/15 (na podstawie ustnej umowy zawartej miêdzy sob¹) na dzia³ki budowlane
wraz z propozycj¹ rozwi¹zania dojazdu do dzia³ek od strony ulicy P³k. D¹bka.
Nie wyra¿aj¹ zgody na lokalizacjê drogi dojazdowej 55 KD–D na terenie ich dzia³ki oraz odbieraj¹
jako krzywdz¹ce znaczne okrojenie ich w³asnoœci
(po przeznaczeniu czêœci dzia³ki na potrzeby komunikacji i poszerzenie terenu liceum do dyspozycji w³aœcicieli dzia³ki pozostaje 1750 m 2).
Liceum zlokalizowane jest obecnie na terenie o
powierzchni 0,84 ha. Na potrzeby szko³y nale¿y
przeznaczyæ ok. 1,30 – 1,40 ha (liczba uczniów
wynosi obecnie 454 – zak³adaj¹c wzrost liczby
ludnoœci Oksywia mo¿na szacowaæ liczbê uczniów
na ok. 500). Uwzglêdniaj¹c uwagê w czêœci dotycz¹cej przebiegu drogi dojazdowej 55 KD–D dokonano zmiany uk³adu komunikacyjnego i
skorygowano granice terenu liceum. Powierzchnia terenu szko³y, w projekcie planu, po wprowadzeniu korekt wyniesie 1,05 ha. Nowy teren szko³y
przeznaczony zostanie g³ównie pod boiska i urz¹dzenia sportowe, które mog¹ s³u¿yæ równie¿ oko-
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licznym mieszkañcom, co jest istotne wobec braku terenów rekreacyjnych w najbli¿szej okolicy.
Proponuje siê zamianê czêœci dzia³ki 302/15, przeznaczanej na poszerzenie terenów szkolnych, na
porównywaln¹ czêœæ dzia³ki 253/21 bêd¹cej w³asnoœci¹ gminn¹ i po³o¿onej w s¹siedztwie.
13) Janusz Kampa w piœmie z dnia 30.11.2004 r. protestuje przeciw:
a) ograniczeniu mo¿liwoœci podzia³u dzia³ki na
mniejsze z odrêbnymi ksiêgami wieczystymi –
obecnie dzia³ka 179/22 ma 6–ciu wspó³w³aœcicieli, ze wzglêdu na powierzchniê dzia³ki (2685
m2) da siê j¹ podzieliæ geodezyjnie tak, aby ka¿da czêœæ by³a samodzieln¹ dzia³k¹,
b) przeznaczeniu pó³nocnej czêœci dzia³ki na teren zielony (wy³¹czony z zabudowy); uwa¿a, ¿e
jest to niesprawiedliwe w porównaniu z w³aœcicielami dzia³ek po³o¿onych na pó³noc do dzia³ki 179/22, którzy maj¹ mo¿liwoœæ wydzielenia
na ich terenie dzia³ek budowlanych bez tak
znacznych ograniczeñ zabudowy jak w jego
przypadku,
c) ograniczeniu intensywnoœci zabudowy do 20%
powierzchni dzia³ki; uwa¿a, ¿e ograniczenie to
powoduje uprzywilejowanie tych wspó³w³aœcicieli dzia³ki, którzy siê ju¿ pobudowali oraz, ¿e
jest to niesprawiedliwe w porównaniu z w³aœcicielami dzia³ek po³o¿onych na pó³noc do dzia³ki 179/22, którzy maj¹ mo¿liwoœæ wydzielenia
na swoim terenie dzia³ek bez ¿adnych ograniczeñ zabudowy,
d) ograniczeniu ca³kowitej powierzchni u¿ytkowej
budynku do 30% powierzchni dzia³ki; zwraca
uwagê, ¿e w okolicy wybudowano domy kilkupiêtrowe wiêc powinno siê umo¿liwiæ budowê podobnych domów na dzia³ce 179/22, aby
zachowaæ charakter dzielnicy.
Uwa¿a, ¿e:
e) zaznaczonej na planie koniecznoœci wybudowania budynku w linii nawi¹zuj¹cej do zabudowy historycznej nie da siê przeprowadziæ ze
wzglêdu na to, ¿e:
— bez prawa podzia³u dzia³ki nr 179/22 i bez
mo¿liwoœci wykupu dzia³ki nr 23 jest to niemo¿liwe,
— istniej¹ce na dzia³ce budynki prawie ca³kowicie wykorzystuj¹ limity narzucone przez
projektowane wskaŸniki urbanistyczne,
— taka zabudowa bêdzie mo¿liwa tylko dla w³aœciciela, który przejmie czêœæ dzia³ki przyleg³¹ do dzia³ki nr 23, pozostali wspó³w³aœciciele
zostan¹ poszkodowani.
W piœmie z dnia 06.12.2004 r. protestuje przeciw:
f) ograniczeniu mo¿liwoœci podzia³u dzia³ki na
mniejsze z odrêbnymi ksiêgami wieczystymi –
obecnie dzia³ka 179/22 ma 6–ciu wspó³w³aœcicieli, ze wzglêdu na powierzchniê dzia³ki
(2685 m2) da siê j¹ podzieliæ na 3–4 dzia³ki,
g) ograniczeniu projektowanego podzia³u na dzia³ki o powierzchni od 1000 do 3200 m 2 (w za³¹czeniu do³¹czy³ mapkê podzia³u dzia³ki 179/22
na 4 czêœci),
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Wnioskuje o:
h) skreœlenie zapisów o ochronie istniej¹cych podzia³ów w³asnoœciowych, poniewa¿ powoduje
to spadek wartoœci gruntów i uniemo¿liwia racjonalne ich wykorzystanie,
i) uznanie prawa do podzia³u dzia³ki 179/22 na
3 lub max. 4 zgodnie lub w sposób zbli¿ony do
za³¹czonego rysunku,
j) uwzglêdnienie drogi dojazdowej jak na za³¹czonym rysunku,
k) prawo wybudowania domu z ogrodem na dzia³ce nr 3 wg za³¹czonego rysunku (w miejscu istniej¹cych zabudowañ gospodarczych),
l) uwzglêdnienie terenu wy³¹czonego z zabudowy do obliczania wskaŸnika intensywnoœci zabudowy,
m)zgodê na podzia³ dzia³ki 179/22 zgodnie z za³¹czonym rysunkiem, gdy¿ umo¿liwi to wybudowanie domu na dzia³ce 23 zgodnie z projektem
planu oraz umo¿liwi lokalizacjê na zapleczu domu wymaganych w projekcie planu miejsc parkingowych; przed wojn¹ istnia³ w tym miejscu
budynek i odbudowanie go w historycznej formie
przyda³oby splendoru temu miejscu.
Ad. a), f), g), i) Ustalenia projektu planu pozwalaj¹
na podzia³ dzia³ki nr 179/22 na dwie dzia³ki budowlane – powierzchnia nowowydzielanej dzia³ki budowlanej powinna wynosiæ min. 1000 m 2.
Dzia³ka po³o¿ona jest na obszarze wpisanym
do rejestru zabytków. Plan miejscowy ma za zadanie chroniæ zachowany wiejski charakter zabudowy obszaru. Dopuszczenie podzia³u dzia³ki
nr 179/22 na 3–6 dzia³ek budowlanych spowodowa³oby wyraŸn¹ zmianê uk³adu zabudowy,
sprzeczn¹ z wymogami ochrony konserwatorskiej zabytkowego uk³adu ruralistycznego.
Ad. b), c), d) Pozostawienie pasa wolnego od zabudowy ma na celu ochronê i w³aœciw¹ ekspozycjê zespo³u ruralistycznego dawnej wsi
Oksywie wpisanego do rejestru zabytków. Projekt planu miejscowego uwzglêdnia w tym zakresie zg³oszone postulaty konserwatorskie –
zosta³ uzgodniony z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
W ustaleniach projektu planu wartoœci wskaŸników urbanistycznych s¹ inne ni¿ przytoczone
w uwadze. Budynki kilkupiêtrowe maj¹ charakter incydentalny i kontynuacja zabudowy o takiej
intensywnoœci w tym obszarze jest wykluczona, bior¹c pod uwagê postulaty ochrony konserwatorskiej. Dla terenów po³o¿onych na
pó³noc od dzia³ki nr 179/22, w rejonie ul. Miegonia, projekt planu okreœla podobne ograniczenia zabudowy zapisane w postaci
wskaŸników urbanistycznych, dopuszczaj¹c jedynie zabudowê jednorodzinn¹ przy nieco ni¿szej intensywnoœæ zabudowy na mniejszych
dzia³kach.
Ad. e), m) Dzia³ka nr 23 ma powierzchniê 223 m 2
i ze wzglêdu na jej kszta³t i wielkoœæ nie mo¿e
byæ samodzielnie zabudowana. Projektowana
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zabudowa wzd³u¿ ulicy P³k. D¹bka mo¿e zostaæ
zrealizowana tylko w wypadku do³¹czenia dzia³ki nr 23 do dzia³ki s¹siedniej. Projekt planu
umo¿liwia wydzielenie dzia³ki z tak powsta³ego
terenu pod warunkiem zachowania wymaganych powierzchni (min. 1000 m 2).
Ad. h) Ustalenia projektu planu maj¹ na celu ochronê uk³adu historycznej niwy siedliskowej, a nie
wszystkich istniej¹cych podzia³ów w³asnoœciowych, umo¿liwiaj¹ dokonanie nowych podzia³ów. W wyniku czêœciowego uwzglêdnienia
uwagi przez Prezydenta Miasta uœciœlono zapisy, precyzuj¹c, ¿e ochronie podlegaj¹ granice
historycznych ³anów siedliskowych.
Ad. j) Ustalenia projektu planu dopuszczaj¹ dojazdy wewnêtrzne do zabudowy w g³êbi dzia³ki, ich przebieg nie zosta³ przes¹dzony na
rysunku projektu planu.
Ad k) Ustalenia projektu planu miejscowego dopuszczaj¹ zabudowê w g³êbi dzia³ki zgodnie z
parametrami urbanistycznymi okreœlonymi w
tekœcie projektu planu. W wyniku czêœciowego
uwzglêdnienia uwagi przez Prezydenta Miasta
uœciœlono wartoœci wskaŸników urbanistycznych
okreœlaj¹cych zasady kszta³towania zabudowy
i zagospodarowania terenu.
Ad. l) Charakter i wielkoœæ terenu wy³¹czonego z
zabudowy powoduje, ¿e nie mo¿e byæ brany
pod uwagê we wskaŸnikach urbanistycznych
okreœlaj¹cych dopuszczalne wielkoœci zabudowy. WskaŸniki te odniesiono do terenów gdzie
zabudowa jest dopuszczona.
14) Halina i Tadeusz Strzelczyk wnosz¹ o:
a) zmianê wskaŸników intensywnoœci zabudowy i
powierzchni zabudowy ze wzglêdu na planowan¹ rozbudowê budynku mieszkalnego,
b) uwzglêdnienie w planie mo¿liwoœci do³¹czenia
do ich nieruchomoœci czêœci dzia³ki nr 461/60
stanowi¹cej w³asnoœæ gminy.
Ad. a) Dzia³ka nr 56 po³o¿ona jest na obszarze
wpisanym do rejestru zabytków i jej zagospodarowanie musi byæ podporz¹dkowane wymaganiom
konserwatorskim.
Parametry
urbanistyczne projektowanej zabudowy m.in.
wskaŸnik intensywnoœci zabudowy, powierzchnia zabudowy, dopuszczalne gabaryty budynków oraz dopuszczalne wielkoœci projektowanych dzia³ek zosta³y przyjête w projekcie planu tak, aby projektowana zabudowa nawi¹zywa³a do zabudowy historycznej. Na dzia³ce nr 56
zlokalizowany jest budynek mieszkalny, którego gabaryty przekraczaj¹ gabaryty ustalone dla
tej strefy w projekcie planu, wiêc jego dalsza
rozbudowa jest niezgodna z postulatami ochrony konserwatorskiej obszaru.
Ad. b) Ustalenia projektu planu pozwalaj¹ na do³¹czenie czêœci dzia³ki gminnej nr 461/60 do
dzia³ki nr 56. Wniosek o wykup fragmentu dzia³ki gminnej mo¿e byæ rozpatrzony po uchwaleniu
planu na etapie jego realizacji.
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Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y nr XXVIII/647/05
Rady Miasta Gdyni
z dnia 23 lutego 2005 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czêœci dzielnicy Oksywie
w Gdyni, rejon ulic Dickmana, Muchowskiego i Kêpa
Oksywska
Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich
finansowania
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 zmiany: z
2004 roku: Dz. U. Nr 6, poz. 41, Dz. U. Nr 141, poz.
1492), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami z 2002 r.: Dz. U.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.: Dz. U.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,) i art. 111 ust. 2
pkt 1 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, ze
zmianami: Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65,
poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1951, Nr 96,
poz. 874, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 19,
poz. 177) Rada Miasta Gdyni rozstrzyga, co nastêpuje:
1. Na obszarze opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czêœci dzielnicy Oksywie w Gdyni, rejon ulic Dickmana, Muchowskiego i
Kêpa Oksywska przewiduje siê nastêpuj¹ce inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy:
1) inwestycje w zakresie przebudowy, rozbudowy i
budowy systemów komunikacji:
a) przebudowa ulicy zbiorczej P³k D¹bka –
48 KD–Z 1/2, jednojezdniowej z dwoma pasami
ruchu, obustronnym chodnikiem i œcie¿k¹ rowerow¹ (alternatywny przebieg œcie¿ki rowerowej w ulicach Miegonia i Muchowskiego –
50 KD–L 1/2),
b) regulacja linii rozgraniczaj¹cych ulicy Dickmana,
c) przebudowa ulicy zbiorczej Arciszewskich –
49 KD–Z 1/2, jednojezdniowej z dwoma pasami
ruchu, chodnikami i œcie¿k¹ rowerow¹,
d) przebudowa ulicy lokalnej Muchowskiego i budowa ulicy lokalnej Miegonia – 50 KD–L 1/2,
jednojezdniowej z dwoma pasami ruchu, chodnikami i œcie¿k¹ rowerow¹ (alternatywny przebieg œcie¿ki rowerowej w ulicy P³k. D¹bka –
48 KD–Z 1/2),
e) budowa ulicy lokalnej – 51 KD–L 1/2, jednojezdniowej z dwoma pasami ruchu i obustronnym
chodnikiem,
f) budowa ulic dojazdowych 52 – 55 KD–D 1/2,
57 KD–D 1/2 i 59 – 60 KD–D 1/2 – jednojezdniowych z dwoma pasami ruchu i obustronnym chodnikiem,
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g) budowa ulicy dojazdowej 58 KD–D 1/1, jednojezdniowej z jednym pasem ruchu i obustronnym chodnikiem,
h) budowa ulicy dojazdowej 56 KD–D 1/2, – jednojezdniowej z dwoma pasami ruchu i jednostronnym chodnikiem,
i) budowa ci¹gów pieszych 70 KD–X i 71 KD–X,
2) inwestycje w zakresie sieci wodoci¹gowej – przebudowa i rozbudowa sieci wodoci¹gowej (dostosowana do projektowanego przebiegu ulic),
3) inwestycje w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej
– przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej (dostosowana do projektowanego przebiegu ulic),
4) inwestycje w zakresie sieci i urz¹dzeñ kanalizacji
deszczowej:
a) przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej (dostosowana do projektowanego przebiegu ulic),
b) budowa urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych na terenie
47 K,
5) inwestycje w zakresie elektroenergetyki – budowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej (dostosowana do projektowanego przebiegu ulic),
6) inwestycje w zakresie zaopatrzenia w gaz – rozbudowa sieci gazowej (dostosowana do projektowanego przebiegu ulic).
2. Budowa i modernizacja ulic oraz poszczególnych
elementów infrastruktury technicznej jest zadaniem
w³asnym gminy i mo¿e byæ finansowana z bud¿etu
Miasta Gdyni lub wspó³finansowana ze œrodków zewnêtrznych.
3. Nie okreœla siê szczegó³owego harmonogramu realizacji wy¿ej wymienionych inwestycji.

746
UCHWA£A Nr XXVIII/648/05
Rady Miasta Gdyni
z 23 lutego 2005 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czêœci dzielnicy Ma³y Kack
w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i £u¿yckiej.
Na podstawie art. 20 w zwi¹zku z art. 15, art. 16
ust. 1, art. 17, art. 29, art. 34 ust. 1 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, zmiany: z 2004 r.: Dz. U. Nr 6, poz. 41, Dz. U.
Nr 141, poz. 1492), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z
2002 r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z
2003 r.: Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z
2004 r.: Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203)
Rada Miasta Gdyni uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czêœci dzielnicy Ma³y Kack w Gdyni, rejon
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ulic Stryjskiej i £u¿yckiej, oznaczony numerem ewidencyjnym 1603 obejmuj¹cy obszar o powierzchni 39,04 ha,
którego granice wyznaczaj¹:
— od pó³nocnego zachodu – koœcierska linia kolejowa
nr 201 i ul. Halicka,
— od po³udnia – ul. Przemyska,
— od po³udniowego wschodu linia kolejowa nr 202,
Gdañsk G³ówny – Stargard Szczeciñski.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 41
terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi,
oznaczonych numerami dwucyfrowymi od 01 do 41
oraz ich przeznaczenie oznaczone symbolami literowymi lub literowo–cyfrowymi zgodnie z poni¿sz¹
klasyfikacj¹: Tereny zabudowy mieszkaniowej
MN2 – Zabudowa jednorodzinna wolno stoj¹ca lub
bliŸniacza
Dopuszcza siê wydzielenie w budynkach nie wiêcej
ni¿ dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu u¿ytkowego o powierzchni ca³kowitej nieprzekraczaj¹cej 30 % powierzchni ca³kowitej budynku.
MN3 – Zabudowa jednorodzinna
Dopuszcza siê wszelkie formy zabudowy jednorodzinnej – budynki wolno stoj¹ce albo w zabudowie
bliŸniaczej, szeregowej lub grupowej. Dopuszczenie wydzielenia lokali jak dla terenów MN2.
MW1 – Zabudowa wielorodzinna w budynkach zawieraj¹cych do 4 mieszkañ lub 6 mieszkañ
Tereny zabudowy wielorodzinnej realizowanej w budynkach zawieraj¹cych do 4 mieszkañ lub do
6 mieszkañ. W parterach budynków usytuowanych
wzd³u¿ ulic publicznych dopuszcza siê lokalizacjê
wydzielonych lokali u¿ytkowych dla us³ug stanowi¹cych uzupe³nienie funkcji mieszkaniowej i nie zak³ócaj¹cych jej.
Tereny zabudowy us³ugowej
U – Zabudowa us³ugowa
UO – Us³ugi oœwiaty i wychowania
Tereny zabudowy techniczno–produkcyjnej
P – Tereny obiektów produkcyjnych, baz, sk³adów i
magazynów
Tereny infrastruktury technicznej
E – Tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych
Tereny komunikacji
KD–G j/p – Drogi i ulice g³ówne
KD–Z j/p – Drogi i ulice zbiorcze
KD–L j/p – Drogi i ulice lokalne
KD–D j/p – Drogi i ulice dojazdowe
KDW – Drogi wewnêtrzne
KD–X – Wydzielone publiczne place, ci¹gi piesze,
pieszo – jezdne i rowerowe
2. Us³ugi nie zak³ócaj¹ce funkcji mieszkaniowej – to
us³ugi o nieuci¹¿liwym charakterze, których prowadzenie nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych
standardów jakoœci œrodowiska przewidzianych dla
funkcji mieszkaniowej, a ponadto nie wywo³uje innych zak³óceñ funkcji mieszkaniowej takich jak; nadmierny ruch lub postój pojazdów utrudniaj¹cy dostêp
do budynków mieszkalnych, naruszenie przestrze-
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ni pó³prywatnych (klatki schodowe, ogródki lub dziedziñce w czêœci mieszkalnej) przez klientów us³ug,
zak³ócanie ciszy nocnej, wytwarzanie du¿ej iloœci
odpadów, których gromadzenie narusza estetykê
œrodowiska mieszkalnego, itp.
3. Uœciœlenie warunków zagospodarowania oraz okreœlenie dopuszczalnego sposobu kszta³towania zabudowy, dla poszczególnych terenów wydzielonych
liniami rozgraniczaj¹cymi, zawarte s¹ w kartach odpowiednich terenów w § 12 ust. 2.
4. Funkcja wy³¹czona jest to u¿ytkowanie niepo¿¹dane
na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczaj¹cymi i mimo, ¿e mieœci siê w opisanym w ust. 1
ogólnym zakresie u¿ytkowania okreœlaj¹cym przeznaczenie terenów, to na danym terenie nie jest dopuszczone.
5. Funkcja adaptowana jest to u¿ytkowanie istniej¹ce,
nie mieszcz¹ce siê w opisanym w ust. 1 zakresie
u¿ytkowañ okreœlaj¹cym przeznaczenie terenów, a
które plan utrzymuje, uznaj¹c za zgodne z planem i
umo¿liwiaj¹c wszelkie dzia³ania inwestycyjne w zakresie tego u¿ytkowania oraz jego przekszta³cenie
na inne zgodne z przeznaczeniem terenu.
6. Zakres u¿ytkowañ dopuszczonych na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczaj¹cymi, ograniczony jest zapisami, okreœlaj¹cymi funkcje wy³¹czone
i adaptowane, zawartymi w karcie danego terenu w
§ 12 ust. 2.
§3
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego dla obszaru opracowania
planu:
1) zachowanie rezerw dla budowy: Drogi Ró¿owej (docelowo – Drogi Czerwonej), ulicy Nowej £u¿yckiej,
wêz³a integracyjnego Gdynia Red³owo oraz rozbudowy ulicy Stryjskiej poprzez wyznaczenie linii rozgraniczaj¹cych oraz cofniêtych linii zabudowy;
2) kszta³towanie nowej przestrzeni inwestycyjnej zgodnej z charakterem obszaru;
3) kszta³towanie struktury przestrzennej w dostosowaniu do rzeŸby terenu oraz walorów œrodowiska z
uwzglêdnieniem istniej¹cego zagospodarowania i
struktury w³asnoœci;
4) odpowiednie kszta³towanie ogólnodostêpnych przestrzeni publicznych, w tym ulic i placów, tworz¹cych
warunki publicznej aktywnoœci oraz stanowi¹cych
miejsca to¿samoœci i identyfikacji przestrzeni;
5) obiekty budowlane i zwi¹zane z nimi urz¹dzenia nale¿y projektowaæ w sposób zapewniaj¹cy formê architektoniczn¹ dostosowan¹ do krajobrazu i
otaczaj¹cej zabudowy.
2. Szczegó³owe warunki ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego, odnosz¹ce siê do poszczególnych
terenów po³o¿onych na obszarze opracowania planu, zawarto w kartach tych terenów w § 12 ust. 2.
§4
1. Na obszarze opracowania planu nie wystêpuj¹ obiekty œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
chronione na podstawie odrêbnych przepisów.

2. Szczegó³owe zasady ochrony elementów œrodowiska przyrodniczego i krajobrazu, odnosz¹ce siê do
poszczególnych terenów po³o¿onych na obszarze
opracowania planu, zawarto w kartach tych terenów
w § 12 ust. 2.
§5
1. Na obszarze opracowania planu obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej:
1) na obszarze opracowania planu nie wystêpuj¹ obiekty dziedzictwa lub dóbr kultury podlegaj¹ce ochronie prawnej na podstawie przepisów odrêbnych;
2) ustala siê strefê ochrony archeologicznej obejmuj¹c¹ potwierdzone (czêœciowo rozpoznane) miejsce
lokalizacji cmentarzyska p³askiego ze wczesnej epoki ¿elaza VII – III w. p. n. e., oznaczon¹ na rysunku
planu.
W strefie ochrony archeologicznej prace ziemne mog¹ce naruszyæ lub zniszczyæ struktury podziemne
(warstwy kulturowe) nale¿y poprzedziæ przeprowadzeniem badañ archeologicznych. Szczegó³owy zakres i rodzaj niezbêdnych badañ archeologicznych
ustala w³aœciwy konserwator zabytków w drodze decyzji.
2. Szczegó³owe zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz kultury wspó³czesnej, odnosz¹ce siê do poszczególnych terenów po³o¿onych
na obszarze opracowania planu, zawarto w kartach
tych terenów w § 12 ust. 2.
§6
1. Na obszarze opracowania planu obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych:
1) na obszarze planu ustalono ci¹gi rowerowe przebiegaj¹ce wzd³u¿ ulic: £u¿yckiej, Nowej £u¿yckiej,
Stryjskiej, Sportowej i dalej k³adk¹ ponad Drog¹
Ró¿ow¹/Czerwon¹ i torami kolejowymi w kierunku ul. Red³owskiej,
2) na obszarze planu znajduje siê wêze³ integracyjny Gdynia Red³owo, który stanowi tak¿e plac miejski ukszta³towany jako dominanta kompozycyjna
i funkcjonalna stanowi¹ca o to¿samoœci dzielnicy,
3) w rozwi¹zaniach przestrzeni publicznych nale¿y
przewidzieæ udogodnienia dla osób niepe³nosprawnych.
2. Na obszarze opracowania planu ustala siê nastêpuj¹ce zasady umieszczania szyldów oraz reklam na
budynkach i reklam wolno stoj¹cych, odpowiadaj¹ce
przeznaczeniu poszczególnych terenów:
1) zasady ogólne:
a) kszta³t, wielkoœæ i miejsce umieszczenia szyldu lub reklamy na budynku musz¹ byæ dostosowane do architektury budynku;
b) w przypadku gdy iloœæ szyldów na budynku jest
wiêksza ni¿ jeden, powinny byæ tej samej wielkoœci i winny byæ zgrupowane w miarê mo¿liwoœci w jednym miejscu na elewacji; przy czym
za szyld uwa¿a siê jednostronny, p³aski znak
zawieraj¹cy wy³¹cznie logo firmowe lub informacje o nazwie firmy, rodzaju prowadzonej dzia³alnoœci, dacie za³o¿enia firmy;
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c) konstrukcja szyldu nie mo¿e siêgaæ dalej ni¿ na
0,12 m od lica budynku;
d) zewnêtrzna krawêdŸ konstrukcji reklamy nie
mo¿e siêgaæ dalej ni¿ 1,00 m od lica œciany budynku. W przypadku gdy konstrukcja reklamy
siêga dalej ni¿ 0,12 m od lica œciany budynku, jej
dolna krawêdŸ nie mo¿e znajdowaæ siê na wysokoœci mniejszej ni¿ 2,40 m na poziomem terenu znajduj¹cego siê pod konstrukcj¹;
e) wyklucza siê ca³kowicie stosowanie oœwietlenia pulsacyjnego wszelkich szyldów i reklam
znajduj¹cych siê w odleg³oœci mniejszej ni¿
150,00 m od budynków i terenów mieszkaniowych;
f) reklamy i znaki graficzne umieszczone na markizach, namiotach i parasolach nie bêd¹ uznawane za szyldy i reklamy pod warunkiem, ¿e
bêd¹ umieszczone p³asko na ich powierzchni,
nie bêd¹ œwieciæ i nie bêd¹ wykraczaæ poza obrys ich powierzchni.
2) zasady szczegó³owe:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej:
— nie dopuszcza siê lokalizacji reklam z wyj¹tkiem szyldów o pow. do 0.6 m2 i reklam o pow.
do 3,0 m2 zwi¹zanych z miejscem prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej lub siedzib¹
firmy,
— dopuszcza siê zainstalowanie po jednym szyldzie i jednej reklamie na jedn¹ firmê;
b) tereny zabudowy us³ugowej oraz obiektów produkcyjnych, sk³adów, magazynów:
— na terenach obiektów produkcyjnych, sk³adów,
magazynów oraz na terenach us³ug komercyjnych oraz dopuszcza siê lokalizacjê reklam
na budynkach – w poziomie parteru, w pasach
kondygnacji us³ugowych (poni¿ej linii parapetów okien pierwszego piêtra nad kondygnacj¹
us³ugow¹) na wiêkszych fragmentach elewacji pozbawionych okien oraz nad budynkami,
do wysokoœci 3,00 m nad górn¹ krawêdŸ elewacji; dopuszcza siê lokalizacjê reklam wolno stoj¹cych o wysokoœci do 6,00 m,
dostosowanych do zagospodarowania terenu
i architektury s¹siednich budynków;
— na terenach us³ug oœwiaty i wychowania oraz
innych us³ug publicznych nie dopuszcza siê
lokalizacji reklam – ograniczenie nie dotyczy
szyldów, tablic informacyjnych i og³oszeñ publicznych.
c) tereny komunikacji:
— drogi i ulice – dopuszcza siê lokalizacjê reklam wolno stoj¹cych (przy zachowaniu warunków okreœlonych w przepisach szczególnych dotycz¹cych dróg publicznych), o wysokoœci do 6,00 m i w odleg³oœci nie mniejszej
ni¿ 10,0 m od krawêdzi jezdni, z warunkiem
zachowania odstêpów nie mniejszych ni¿ 50 m
pomiêdzy reklamami, warunek ten nie dotyczy parkingów, gdzie nie ogranicza siê minimalnego odstêpu pomiêdzy reklamami.
3. Pozosta³e wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych, odnosz¹ce siê do po-
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szczególnych terenów po³o¿onych na obszarze opracowania planu, zawarto w kartach tych terenów w
§ 12 ust. 2.
§7
Parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania dla poszczególnych terenów okreœlono w kartach tych terenów w § 12 ust. 2.
§8
1. Na obszarze opracowania planu znajduj¹ siê nastêpuj¹ce tereny lub obiekty podlegaj¹ce ochronie, ustalone na podstawie odrêbnych przepisów oraz
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce szczególne warunki zagospodarowania terenów i ograniczenia w ich u¿ytkowaniu:
1) przez obszar planu przebiega kana³ magistrali
cieplnej ze stref¹ kontrolowan¹ o szerokoœci 5,0 m
po obu stronach osi kana³u, w której zakazuje siê
sadzenia drzew i podejmowania dzia³alnoœci mog¹cej zagroziæ trwa³oœci ciep³oci¹gu – wszelkie
dzia³ania inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Okrêgowym Przedsiêbiorstwem Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. w Gdyni;
2) przez obszar planu przebiega linia energetyczna wysokiego napiêcia 110 kV – ograniczenia dla zabudowy i zagospodarowania wed³ug obowi¹zuj¹cych
przepisów – obowi¹zuje rozporz¹dzenie Ministra
Œrodowiska z dnia 30 paŸdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w œrodowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U.
z 2003 r., Nr 192, poz. 1883); dopuszcza siê zmianê przebiegu linii i/lub jej skablowanie w uzgodnieniu z gestorem sieci;
3) w s¹siedztwie obszaru kolejowego obowi¹zuj¹
przepisy ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 789
z póŸn. zmianami) oraz rozporz¹dzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja
1999 r. w sprawie okreœlenia odleg³oœci i warunków
dopuszcza- j¹cych usytuowanie drzew i krzewów,
elementów ochrony akustycznej, wykonywanie robót ziemnych, budynków lub obiektów w s¹siedztwie linii kolejowych oraz sposobu urz¹dzania i
utrzymania zas³on odœnie¿nych i pasów przeciwpo¿arowych (Dz. U. z 1999 r. Nr 47, poz. 476 z
póŸn. zmianami);
4) na obszarze planu wystêpuj¹ tereny potencjalnie
nara¿one na osuwanie siê mas ziemnych, (oznaczone na rysunku planu), wszelkie inwestycje na
tych terenach powinny byæ poprzedzone szczegó³owym rozpoznaniem budowy geologicznej i
ustaleniem kategorii geotechnicznej warunków ich
posadowienia z uwzglêdnieniem statecznoœci
skarp – zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. W
przypadku koniecznoœci zabezpieczenia stabilnoœci skarp, w projekcie budowlanym nale¿y przewidzieæ sposób ich zabezpieczenia.
2. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, je¿eli takie wystêpuj¹, okreœlono w kartach terenów w § 12 ust. 2.
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§9
Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci po³o¿onych na obszarze opracowania planu
okreœlono w kartach poszczególnych terenów w § 12
ust. 2.
§ 10
1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
1) uk³ad komunikacyjny:
a) budowa „Drogi Ró¿owej” – klasy ulicy g³ównej /
„Drogi Czerwonej” klasy ulicy g³ównej ruchu
przyspieszonego – 20 KD–G 2/2 / KD–P 2/3;
b) wytyczenie i budowa ulicy zbiorczej „Nowej £u¿yckiej” – 22 KD–Z 1/2,
c) budowa elementów „Wêz³a Integracyjnego Gdynia – Red³owo” (SKM, autobus) – teren
19 KD–X,
d) przebudowa ulicy £u¿yckiej – 21 KD–Z 1/2, modernizacja do klasy ulicy zbiorczej, o przekroju
1/2 ze œcie¿k¹ rowerow¹ i obustronnym chodnikiem,
e) przebudowa ulicy Stryjskiej – 23 KD–Z 1/2, na
odcinku od wiaduktu kolei koœcierskiej w kierunku Al. Zwyciêstwa – modernizacja do klasy
ulicy zbiorczej, o przekroju 1/2 ze œcie¿k¹ rowerow¹ i obustronnym chodnikiem, przebudowa wiaduktu nad Drog¹ Ró¿ow¹ oraz lini¹
kolejow¹ nr 202, Gdañsk G³ówny – Stargard
Szczeciñski,
f) przebudowa ulicy Stryjskiej – 25 KD–L 1/2, na
odcinku od Wêz³a Macieja Brzeskiego do wjazdu na Drogê Ró¿ow¹ – modernizacja do klasy
ulicy lokalnej, o przekroju 1/1 ze œcie¿k¹ rowerow¹ i obustronnym chodnikiem,
g) rozbudowa ulicy Przemyskiej – 28 KD–L 1/2 i
29 KD–L 1/2, do klasy ulicy lokalnej o przekroju 1/2 z obustronnym chodnikiem,
h) wytyczenie i budowa ulicy lokalnej – 27 KD–L
1/2, o przekroju 1/2 z obustronnym chodnikiem,
i) wytyczenie i budowa ulic dojazdowych 31 KD–D
1/2, 32 KD–D 1/2, 33 KD–D 1/2, o przekroju 1/2
z obustronnymi chodnikami,
j) rozbudowa ulicy Rungurskiej – 34 KD–D 1/2 do
klasy ulicy dojazdowej o przekroju 1/2 z jednostronnym chodnikiem,
k) rozbudowa ulicy Skolskiej – 35 KD–D 1/1 do
klasy ulicy dojazdowej o przekroju 1/1 z jednostronnym chodnikiem,
l) rozbudowa ulicy Kroœnieñskiej – 36 KD–D 1/2 do
klasy ulicy dojazdowej o przekrojach 1/2 z obustronnymi chodnikami,
m)rozbudowa ulicy Sanockiej – 37 KD–D 1/2 do
klasy ulicy dojazdowej o przekroju 1/2 z obustronnymi i jednostronnymi chodnikami;
2) planowane zagospodarowanie terenów 05 P,U,
06 P,U, 07 U, 08 P,U, 09 P,U po³o¿onych wzd³u¿ nowoprojektowanych ulic: 21 KD–Z 1/2, 27 – 28 KD–L
1/2, 31 – 33 KD–D 1/2 warunkowane jest wczeœniejsz¹ lub równoleg³¹ realizacj¹ tych ulic;
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3) wskaŸniki parkingowe do obliczenia wymaganej
liczby miejsc postojowych:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne:
min. 1,5 miejsca postojowego na 1 mieszkanie,
lecz nie mniej ni¿ 2 miejsca na 1 dom jednorodzinny;
b) budynki mieszkalne wielorodzinne:
min. 1,3 miejsca postojowego na 1 mieszkanie;
c) obiekty us³ug komercyjnych (handlu, gastronomii, rzemios³a us³ugowego, hotele, biura):
min. 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej,
lecz nie mniej ni¿ 2 miejsca postojowe na
1 punkt us³ugowy;
d) zak³ady przemys³owe, sk³ady, magazyny
min. 1 miejsca postojowe na 3 zatrudnionych
+ miejsca wynikaj¹ce z prowadzonej dzia³alnoœci,
e) dla obiektów nie wymienionych wskaŸniki parkingowe nale¿y okreœlaæ przez analogiê.
4) zasady obs³ugi komunikacyjnej terenów okreœlono w kartach terenów w § 12 ust. 2.
2. Zasady obs³ugi oraz modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej (konieczna przebudowa i rozbudowa sieci);
b) odprowadzanie œcieków sanitarnych – do sieci kanalizacyjnej (konieczna przebudowa i rozbudowa
sieci);
c) odprowadzenie œcieków deszczowych – do sieci
kanalizacji deszczowej (konieczna przebudowa i
rozbudowa sieci); z terenów zabudowy jednorodzinnej, które znajduj¹ siê w obszarze potencjalnego zagro¿enia osuwaniem siê mas ziemnych,
dopuszcza siê odprowadzenie wód deszczowych
do gruntu po udokumentowaniu, ¿e warunki gruntowo–wodne pozwalaj¹ na takie rozwi¹zanie i ¿e
odprowadzenie wód nie naruszy interesów osób
trzecich i statecznoœci skarp;
d) elektroenergetyka – z sieci elektroenergetycznej
(konieczna przebudowa i rozbudowa sieci); stacje transformatorowe zlokalizowane orientacyjnie
na rysunku planu – ostateczna liczba, szczegó³owa lokalizacja, powierzchnia terenu oraz typ stacji transformatorowych mog¹ byæ zmienione
stosownie do potrzeb w uzgodnieniu z instytucj¹
eksploatuj¹c¹ urz¹dzenia elektroenergetyczne;
e) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej (konieczna
przebudowa i rozbudowa sieci);
f) zaopatrzenie w ciep³o – z miejskiej sieci ciep³owniczej lub innych nieemisyjnych Ÿróde³ ciep³a, dopuszcza siê niskoemisyjne Ÿród³a ciep³a w
zabudowie jednorodzinnej, a tak¿e w przypadku
inwestora przemys³owego, który wymaga z racji
prowadzonej technologii produkcji innego noœnika
ciep³a oraz inwestora innego, je¿eli przed³o¿y stosown¹ analizê techniczno–ekonomiczn¹ inwestycji uzasadniaj¹c¹ racjonalnoœæ wprowadzenia
danego Ÿród³a ciep³a;
g) telekomunikacja – z sieci telekomunikacyjnej (konieczna przebudowa i rozbudowa sieci); zakazu-
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je siê lokalizacji stacji bazowych (masztów i urz¹dzeñ nadawczych) telefonii komórkowej za wyj¹tkiem terenów 01 P,U, 02 P,U, 03 P,U, 04 P,U,
05 P,U, 06 P,U, 07 U, 08 P,U, 09 P,U.
h) usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz do
miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.
§ 11
Sposoby tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenów po³o¿onych na obszarze opracowania planu okreœlono w kartach tych terenów w § 12
ust. 2.
§ 12
1. Wyjaœnienia pojêæ u¿ytych w „kartach terenów”:
1) Intensywnoœæ zabudowy jest to wskaŸnik wyra¿aj¹cy stosunek powierzchni ca³kowitej, mierzonej
po zewnêtrznym obrysie przegród zewnêtrznych,
wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków
znajduj¹cych siê na danej dzia³ce budowlanej, do
powierzchni dzia³ki budowlanej; przy czym za kondygnacjê nadziemn¹, do obliczeñ intensywnoœci
zabudowy, nale¿y przyj¹æ ka¿d¹ kondygnacjê lub
jej czêœæ, której poziom pod³ogi znajduje siê w poziomie lub powy¿ej poziomu przylegaj¹cego, projektowanego lub urz¹dzonego terenu.
2) Wysokoœæ zabudowy podana w karcie terenu s³u¿y do okreœlenia dopuszczalnego pionowego gabarytu projektowanych budynków:
a) wysokoœæ wyra¿ona w metrach to pionowy wymiar budynku liczony od poziomu terenu do kalenicy, punktu zbiegu po³aci dachowych b¹dŸ
górnej krawêdzi œciany zewnêtrznej, gzymsu
lub attyki;
b) wysokoœæ wyra¿ona w liczbie kondygnacji to
dopuszczalna liczba kondygnacji nadziemnych
projektowanych budynków, przy czym przez
poddasze u¿ytkowe rozumie siê kondygnacjê
w dachu stromym z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.
3) Linie zabudowy okreœlone planem nie dotycz¹ okapów i gzymsów wysuniêtych nie wiêcej ni¿ 0,5 m
oraz balkonów i wykuszy wysuniêtych nie wiêcej
ni¿ 1,0 m.
4) Powierzchnia biologicznie czynna – to grunt rodzimy pokryty roœlinnoœci¹ oraz woda powierzchniowa 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 m 2.
5) Powierzchnia zabudowy – dopuszczona na danej
dzia³ce budowlanej okreœlona jest wielkoœci¹ wyra¿on¹ w metrach kwadratowych b¹dŸ wskaŸnikiem wyra¿aj¹cym stosunek powierzchni
zabudowy do powierzchni dzia³ki budowlanej.
6) Wymagania parkingowe – to wymagana minimalna liczba miejsc postojowych, któr¹ nale¿y zapewniæ na terenie dzia³ki budowlanej lub w inny,
okreœlony w karcie terenu sposób.
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7) Stawka procentowa – jednorazowa op³ata wnoszona na rzecz gminy, okreœlona w stosunku procentowym do wzrostu wartoœci nieruchomoœci w
zwi¹zku z uchwaleniem planu, na zasadach okreœlonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Karty terenów:
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 1603
1) NUMER TERENU
2) POWIERZCHNIA
– 01
– 0,99 ha
– 02
– 6,25 ha
– 03
– 4,15 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
P,U – TERENY OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH,
BAZ, SK£ADÓW I MAGAZYNÓW, ZABUDOWA
US£UGOWA
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) zakres uci¹¿liwoœci obiektów lub prowadzonej dzia³alnoœci nie mo¿e powodowaæ przekroczenia standardów jakoœci œrodowiska na terenach s¹siednich,
odpowiednich dla ustalonego w niniejszej uchwale przeznaczenia poszczególnych terenów;
b) przy projektowaniu budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi nale¿y stosowaæ rozwi¹zania architektoniczne i konstrukcyjne
zapewniaj¹ce zabezpieczenie akustyczne przed
uci¹¿liwymi oddzia³ywaniem ha³asu z ci¹gów komunikacyjnych.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) nie ustala siê.
6) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoœæ zabudowy – do 1,5;
b) wysokoœæ zabudowy: do 18,0 m, do 5 kondygnacji nadziemnych; dopuszcza siê zwiêkszenie wysokoœci fragmentów zabudowy o ³¹cznej
powierzchni do 30% ca³ej powierzchni rzutu budynku;
c) nieprzekraczalne linie zabudowy:
5,0, 8,0 i 11,0 m – zgodnie z rysunkiem planu od
linii rozgraniczaj¹cych ulicy 21 KD–Z 1/2, 23 KD–Z
1/2 i 24 KD–L 1/2; linie nie dotycz¹ budynków istniej¹cych po³o¿onych w mniejszej odleg³oœci od
wymienionych ulic, dla których obowi¹zuje zakaz
rozbudowy w kierunku ulicy;
10,0 m i 7,0 m od linii rozgraniczaj¹cych ulicy
20 KD–G 2/2 / KD–P 2/3 – zgodnie z rysunkiem
planu; 12,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu od
granicy terenów kolejowych, z zachowaniem rezerwy na terenie 02 P,U dla obs³ugi przewidywanego przystanku œrodka transportu szynowego;
d) powierzchnia zabudowy – do 0,50 pow. dzia³ki budowlanej;
e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 10 % pow.
dzia³ki budowlanej;
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f) zabudowa na terenie 01 P,U powinna charakteryzowaæ siê szczególnymi walorami architektonicznymi i stanowiæ zamkniêcie widokowe ulicy
£u¿yckiej.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
a) min. powierzchnia dzia³ki budowlanej – 3000 m 2
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
a) przez teren 03 P,U przebiega kana³ cieplny – obowi¹zuj¹ zasady okreœlone w § 8 ust. 1 pkt 1;
b) w s¹siedztwie obszaru kolejowego obowi¹zuj¹
przepisy okreœlone w § 8 ust. 1 pkt 3.
9) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) drogi – dojazd do terenów 01 P,U, 02 P,U i 03 P,U
od ulic 21 KD–Z 1/2 i 23 KD–Z 1/2 istniej¹cymi
zjazdami, zakaz wprowadzania dodatkowych zjazdów; obs³uga komunikacyjna drogami wewnêtrznymi;
b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 3;
c) ustala siê tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych
(stacje transformatorowe) oznaczone symbolem
E, których lokalizacja i wielkoœæ mog¹ byæ zmienione w uzgodnieniu z instytucj¹ eksploatuj¹c¹ urz¹dzenia elektroenergetyczne; w przypadku
w³¹czenia terenów E do 02 P,U, i 03 P,U tereny
podlegaj¹ ustaleniom obowi¹zuj¹cym odpowiednio dla 02 P,U i 03 P,U;
d) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ wg § 10
ust. 2.
10) STAWKA PROCENTOWA – 30%.
11) INNE ZAPISY
a) zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej.
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 1603
1) NUMER TERENU
2) POWIERZCHNIA
– 04
– 1,79 ha
– 05
– 0,79 ha
– 06
– 1,36 ha
– 07
– 0,39 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
P,U – TERENY OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH,
BAZ, SK£ADÓW I MAGAZYNÓW, ZABUDOWA
US£UGOWA
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) zakres uci¹¿liwoœci obiektów lub prowadzonej dzia³alnoœci nie mo¿e powodowaæ przekroczenia standardów jakoœci œrodowiska na terenach s¹siednich,
odpowiednich dla ustalonego w niniejszej uchwale przeznaczenia poszczególnych terenów;
b) przy projektowaniu budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi nale¿y stosowaæ rozwi¹zania architektoniczne i konstrukcyjne
zapewniaj¹ce zabezpieczenie akustyczne przed
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uci¹¿liwymi oddzia³ywaniem ha³asu z ci¹gów komunikacyjnych.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) czêœæ terenu 06 P,U po³o¿ona jest w strefie ochrony archeologicznej oznaczonej na rysunku planu
– obowi¹zuj¹ zasady okreœlone w § 5 ust. 1 pkt 2.
6) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoœæ zabudowy – do 1,5;
b) wysokoœæ zabudowy: do 18,0 m, do 5 kondygnacji nadziemnych, dopuszcza siê zwiêkszenie wysokoœci fragmentów zabudowy o ³¹cznej
powierzchni do 30% ca³ej powierzchni rzutu budynku;
c) powierzchnia zabudowy – do 0,50 pow. dzia³ki budowlanej;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy:
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych ulicy 22,
23 KD–Z 1/2, 26 KD–L 1/2, 31,32 KD–D 1/2;
w/w linie nie dotycz¹ istniej¹cych budynków po³o¿onych w mniejszej odleg³oœci od ulic, dla których obowi¹zuje zakaz rozbudowy w kierunku
ulicy; 12,0 m od terenów kolejowych, z zachowaniem rezerwy na terenie 06 P,U dla obs³ugi
przewidywanego przystanku œrodka transportu
szynowego;
e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 10 % pow.
dzia³ki budowlanej;
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
a) minimalna powierzchnie dzia³ek budowlanych: na
terenie 04 P,U – 3000 m 2, na terenie 05 P,U –
1200 m2, na terenie 06 P,U – 1400 m2, na terenie
07 P,U – 1600 m2;
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
a) w s¹siedztwie obszaru kolejowego obowi¹zuj¹
przepisy okreœlone w § 8 ust. 1 pkt 3;
b) przez teren 06 P,U przebiega linia wysokiego napiêcia 110 kV oznaczona na rysunku planu – ograniczenia zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2;
9) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) drogi – dojazd do terenu 04 P,U od ulicy 23 KD–Z
1/2 istniej¹cymi zjazdami i ulicy 26 KD–L 1/2; do terenu 05 P,U od ulic 26 KD–L 1/2, 32 KD–D 1/2 oraz
od ulicy 22 KD–Z 1/2 maksymalnie jednym zjazdem, obs³uga komunikacyjna drogami wewnêtrznymi; do terenu 06 P,U od ulic 26 KD–L 1/2,
31 KD–D 1/2, 32 KD–D 1/2 oraz od ulicy 22 KD–Z
1/2 maksymalnie jednym zjazdem, obs³uga komunikacyjna drogami wewnêtrznymi; do terenu 07
P,U od ulicy 31 KD–D 1/2 i od ulicy 22 KD–Z 1/2
maksymalnie jednym zjazdem;
b) planowane zagospodarowanie terenów 05 – 07 P,
U, po³o¿onych wzd³u¿ nowoprojektowanych ulic:
22 KD–Z 1/2, 31 i 32 KD–D 1/2 warunkowane jest
wczeœniejsz¹ lub równoleg³¹ realizacj¹ tych ulic;
c) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 3;
d) ustala siê teren urz¹dzeñ elektroenergetycznych
(stacjê transformatorow¹) oznaczon¹ symbolem
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E, której lokalizacja i wielkoœæ mog¹ byæ zmienione w uzgodnieniu z instytucj¹ eksploatuj¹c¹ urz¹dzenia elektroenergetyczne; w przypadku
w³¹czenia terenu E do 06 P,U, teren podlega ustaleniom obowi¹zuj¹cym odpowiednio dla 06 P,U.
e) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ wg § 10
ust. 2.
10) STAWKA PROCENTOWA – 30%.
11) INNE ZAPISY
a) zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej.
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 1603
1) NUMER TERENU
2) POWIERZCHNIA
– 08
– 2,95 ha
– 09
– 1,56 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
P,U – TERENY OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH,
BAZ, SK£ADÓW I MAGAZYNÓW, ZABUDOWA
US£UGOWA
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) zakres uci¹¿liwoœci obiektów lub prowadzonej dzia³alnoœci nie mo¿e powodowaæ przekroczenia standardów jakoœci œrodowiska na terenach s¹siednich,
odpowiednich dla ustalonego w niniejszej uchwale przeznaczenia poszczególnych terenów;
b) przy projektowaniu budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi nale¿y stosowaæ rozwi¹zania architektoniczne i konstrukcyjne
zapewniaj¹ce zabezpieczenie akustyczne przed
uci¹¿liwymi oddzia³ywaniem ha³asu z ci¹gów komunikacyjnych;
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) czêœæ terenów 08, 09 P,U po³o¿ona jest w strefie
ochrony archeologicznej oznaczonej na rysunku
planu – obowi¹zuj¹ zasady okreœlone w § 5
ust. 1 pkt 2.
6) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoœæ zabudowy – do 1,5;
b) wysokoœæ zabudowy: do 18,0 m, do 5 kondygnacji nadziemnych, dopuszcza siê zwiêkszenie wysokoœci fragmentów zabudowy o ³¹cznej
powierzchni do 30% ca³ej powierzchni rzutu budynku;
c) nieprzekraczalne linie zabudowy: 6,0 m od linii
rozgraniczaj¹cych ulic 22, 23 KD–Z 1/2, 25 KD–L
1/2, 27, 28 KD–L 1/2 i 33 KD–D 1/2;
d) powierzchnia zabudowy – do 0,60 pow. dzia³ki budowlanej;
e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 10 % pow.
dzia³ki budowlanej.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
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a) minimalna powierzchnia dzia³ki budowlanej –
3000 m2.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
a) przez tereny 08 P,U i 09 P,U przebiega linia energetyczna wysokiego napiêcia 110 kV – obowi¹zuj¹ przepisy okreœlone w § 8 ust. 1 pkt 2;
b) czêœæ terenu znajduje siê na obszarze wyrobiska
by³ej ¿wirowni przewidzianym do zasypania ziemi¹ pochodz¹c¹ z nadwy¿ek mas ziemnych przemieszczanych w zwi¹zku z realizacj¹ innych
inwestycji. Na terenach nasypowych wszelkie inwestycje powinny byæ poprzedzone ustaleniem
kategorii geotechnicznej warunków ich posadowienia z uwzglêdnieniem statecznoœci skarp –
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, w celu wyboru, w projekcie budowlanym w³aœciwego sposobu posadowienia budynków i zapewnienia
stabilnoœci skarp.
9) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) drogi – dojazd do terenu 08 P,U od ulic 27 KD–L
1/2, 28 KD–L 1/2, 33 KD–D 1/2 oraz od ulicy 22
KD–Z 1/2 maksymalnie jednym zjazdem, obs³uga
komunikacyjna drogami wewnêtrznymi; dojazd do
terenu 09P,U od ulicy 22 KD–Z 1/2 maksymalnie
jednym wjazdem oraz od ulic 25 KD–L 1/2 i 27
KD–L 1/2;
a) planowane zagospodarowanie terenów po³o¿onych wzd³u¿ nowoprojektowanych ulic: 22 KD–Z
1/2, 27 KD–L 1/2, 28 KD–L 1/2 i 33 KD–D 1/2 warunkowane jest wczeœniejsz¹ lub równoleg³¹ realizacj¹ tych ulic;
b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 3;
c) ustala siê tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych
(stacje transformatorowe) oznaczone symbolem
E, których lokalizacja i wielkoœæ mog¹ byæ zmienione w uzgodnieniu z instytucj¹ eksploatuj¹c¹ urz¹dzenia elektroenergetyczne; w przypadku
w³¹czenia terenów E do 08 P,U, i 09 P,U tereny
podlegaj¹ ustaleniom obowi¹zuj¹cym odpowiednio dla 08 P,U i 09 P,U.
d) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ wg § 10
ust. 2.
10) STAWKA PROCENTOWA – 30%.
11) INNE ZAPISY
a) zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej.
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 1603
1) NUMER TERENU –10
2) POWIERZCHNIA – 0,16 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
— U – ZABUDOWA US£UGOWA
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 38

— 2186 —

a) zakres uci¹¿liwoœci obiektów lub prowadzonej dzia³alnoœci nie mo¿e powodowaæ przekroczenia standardów jakoœci œrodowiska na terenach s¹siednich,
odpowiednich dla ustalonego w niniejszej uchwale przeznaczenia poszczególnych terenów;
b) przy projektowaniu budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi nale¿y stosowaæ rozwi¹zania architektoniczne i konstrukcyjne
zapewniaj¹ce zabezpieczenie akustyczne przed
uci¹¿liwymi oddzia³ywaniem ha³asu z ci¹gów komunikacyjnych.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) nie ustala siê.
6) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoœæ zabudowy – do 1,0;
b) wysokoœæ zabudowy – do 9,0 m, do 2 kondygnacji nadziemnych;
c) nieprzekraczalne linie zabudowy 6,0 i 7,0 m –
zgodnie z rysunkiem planu, od linii rozgraniczaj¹cych ulicy 25 KD–L 1/2 i 27 KD–L 1/2;
d) powierzchnia zabudowy – do 0,60 pow. dzia³ki budowlanej;
e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 10 % pow.
dzia³ki budowlanej.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
a) nie ustala siê.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
a) nie ustala siê.
9) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) drogi – dojazd od ulicy 27 KD–L 1/2;
b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 3;
c) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ okreœlono w § 10 ust. 2.
10) STAWKA PROCENTOWA – 30%.
11) INNE ZAPISY
a) zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej.
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 1603
1) NUMER TERENU –11
2) POWIERZCHNIA – 0,51 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
MN3,MW1 – ZABUDOWA JEDNORODZINNA, ZABUDOWA WIELORODZINNA
W BUDYNKACH ZAWIERAJ¥CYCH DO 4 MIESZKAÑ
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) zakres uci¹¿liwoœci obiektów lub prowadzonej dzia³alnoœci nie mo¿e powodowaæ przekroczenia standardów jakoœci œrodowiska na terenach s¹siednich,
odpowiednich dla ustalonego w niniejszej uchwale przeznaczenia poszczególnych terenów;
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b) przy projektowaniu budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi nale¿y stosowaæ rozwi¹zania architektoniczne i konstrukcyjne
zapewniaj¹ce zabezpieczenie akustyczne przed
uci¹¿liwymi oddzia³ywaniem ha³asu z ci¹gów komunikacyjnych.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) nie ustala siê.
6) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoœæ zabudowy:
dla zabudowy jednorodzinnej wolno stoj¹cej – do
0,5,
dla zabudowy jednorodzinnej bliŸniaczej(gdy
jedna œciana przylega do budynku
na s¹siedniej dzia³ce lub do granicy dzia³ki s¹siedniej) – do 0,6,
dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej/zwartej
(gdy dwie œciany przylegaj¹
do budynków na dzia³kach s¹siednich lub do granic dzia³ek) – do 0,75,
dla zabudowy wielorodzinnej – do 4 mieszkañ –
do 0,75;
b) wysokoœæ zabudowy – do 12,0 m, do 2 kondygnacji nadziemnych + poddasze u¿ytkowe;
c) nieprzekraczalne linie zabudowy:
5,0 i 7,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu od linii rozgraniczaj¹cych ulicy 25 KD–L 1/2, 34 KD–D
1/2 – w/w linie nie dotycz¹ istniej¹cych budynków
mieszkalnych po³o¿onych w mniejszej odleg³oœci
od ulic, dla których obowi¹zuje zakaz rozbudowy
w kierunku ulicy;
13,0 m od linii rozgraniczaj¹cych ulicy 20 KD–G
2/2 / KD–P 2/3;
d) powierzchnia zabudowy:
dla zabudowy jednorodzinnej wolno stoj¹cej – do
0,30,
dla zabudowy jednorodzinnej bliŸniaczej(gdy
jedna œciana przylega do budynku
na s¹siedniej dzia³ce lub do granicy dzia³ki s¹siedniej) – do 0,30,
dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej/zwartej
(gdy dwie œciany przylegaj¹
do budynków na dzia³kach s¹siednich lub do granic dzia³ek) – do 0,40,
dla zabudowy wielorodzinnej – do 4 mieszkañ –
do 0,40;
e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 25 % pow.
dzia³ki budowlanej;
f) na dzia³kach, na których przekroczone zosta³y powy¿sze wskaŸniki/parametry dopuszcza siê adaptacjê istniej¹cej zabudowy z zakazem jej
rozbudowy lub nadbudowy.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
a) minimalna powierzchnia dzia³ki budowlanej
dla zabudowy jednorodzinnej wolno stoj¹cej –
350 m2,
dla zabudowy jednorodzinnej bliŸniaczej(gdy
jedna œciana przylega do budynku

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 38

— 2187 —

na s¹siedniej dzia³ce lub do granicy dzia³ki s¹siedniej) – 300 m 2,
dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej/zwartej
(gdy dwie œciany przylegaj¹
do budynków na dzia³kach s¹siednich lub do granic dzia³ek) – 250 m 2,
dla zabudowy wielorodzinnej – do 4 mieszkañ –
150 m2 / 1 mieszkanie;
b) dopuszcza siê realizacjê zabudowy na wydzielonych dzia³kach budowlanych, istniej¹cych w momencie wejœcia w ¿ycie planu, mniejszych od wy¿ej
podanych o nie wiêcej ni¿ 10%.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
a) nie ustala siê.
9) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) drogi – dojazd od ulicy Stryjskiej 25 KD–L 1/2 i od
ulicy 34 KD–D 1/2, zalecany dojazd do dzia³ek
nr 23, 286/24, 287/24, 25 drog¹ wewnêtrzn¹ lub
ci¹giem pieszo – jezdnym wg rysunku planu
b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 3;
c) na terenie 11MN3/MW1 ustala siê teren urz¹dzeñ
elektroenergetycznych (stacja transformatorowa)
oznaczona symbolem E, której lokalizacja i wielkoœæ mog¹ byæ zmienione w uzgodnieniu z instytucj¹ eksploatuj¹c¹ urz¹dzenia elektroenergetyczne; w przypadku w³¹czenia terenu E do
11MN3/MW1, teren te podlega ustaleniom obowi¹zuj¹cym dla 11MN3/MW1;
d) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ okreœlono w § 10 ust. 2.
10) STAWKA PROCENTOWA – 30%.
11) INNE ZAPISY
a) zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej.
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 1603
1) NUMER TERENU
2) POWIERZCHNIA
–12
– 0,69 ha
–13
– 0,72 ha
–14
– 1,18 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
MN2 – ZABUDOWA JEDNORODZINNA WOLNO
STOJ¥CA LUB BLIŸ NIACZA
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) przy projektowaniu budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi nale¿y stosowaæ rozwi¹zania architektoniczne i konstrukcyjne
zapewniaj¹ce zabezpieczenie akustyczne przed
uci¹¿liwymi oddzia³ywaniem ha³asu z ci¹gów komunikacyjnych.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) czêœæ terenów 12, 14 MN2 po³o¿ona jest w strefie
ochrony archeologicznej oznaczonej na rysunku
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planu – obowi¹zuj¹ zasady okreœlone w § 5
ust. 1 pkt 2.
6) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoœæ zabudowy;
dla zabudowy jednorodzinnej wolno stoj¹cej – do
0,5,
dla zabudowy jednorodzinnej bliŸniaczej(gdy
jedna œciana przylega do budynku
na s¹siedniej dzia³ce lub do granicy dzia³ki s¹siedniej) – do 0,6,
b) wysokoœæ zabudowy – do 12,0 m do 2 kondygnacji nadziemnych+ poddasze u¿ytkowe;
c) nieprzekraczalne linie zabudowy:
5,0 i 6,0 m – zgodnie z rysunkiem planu od linii
rozgraniczaj¹cych ulic 27 KD–L 1/2, 34, 36,
37 KD–D 1/2, 35 KD–D 1/1 – w/w linie nie dotycz¹ istniej¹cych budynków mieszkalnych po³o¿onych w mniejszej odleg³oœci od ulic, dla których
obowi¹zuje zakaz rozbudowy w kierunku ulicy;
13,0 m od linii rozgraniczaj¹cych ulicy 20 KD–G
2/2 / KD–P 2/3;
d) powierzchnia zabudowy;
dla zabudowy jednorodzinnej wolno stoj¹cej – do
0,30,
dla zabudowy jednorodzinnej bliŸniaczej(gdy
jedna œciana przylega do budynku
na s¹siedniej dzia³ce lub do granicy dzia³ki s¹siedniej) – do 0,30,
e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 30 % pow.
dzia³ki budowlanej
f) na dzia³kach, na których przekroczone zosta³y powy¿sze wskaŸniki/parametry dopuszcza siê adaptacjê istniej¹cej zabudowy z zakazem jej
rozbudowy lub nadbudowy.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
a) minimalna powierzchnia dzia³ki budowlanej
dla zabudowy jednorodzinnej wolno stoj¹cej –
450 m2,
dla zabudowy jednorodzinnej bliŸniaczej(gdy
jedna œciana przylega do budynku
na s¹siedniej dzia³ce lub do granicy dzia³ki s¹siedniej) – 300 m 2,
b) dopuszcza siê realizacjê zabudowy na wydzielonych dzia³kach budowlanych, istniej¹cych w momencie wejœcia w ¿ycie planu, mniejszych od wy¿ej
podanych o nie wiêcej ni¿ 10%.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
a) przez teren przebiega linia energetyczna wysokiego napiêcia 110 kV – obowi¹zuj¹ przepisy okreœlone w § 8 ust. 1 pkt 2.
9) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) drogi – dojazd do terenu 12 MN2 od ulic 27 KD–L
1/2, 34 KD–D 1/1, 35 KD–D 1/1, 36 KD–D 1/2; dojazd do terenu 13 MN2 od ulicy 34 KD–D 1/2,
35 KD–D 1/1, 36 KD–D 1/2 i 40 KDW; dojazd do terenu 14 MN2 od ulic 27 KD–L 1/2, 36 KD–D 1/2,
37 KD–D 1/2;
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b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 3;
c) na terenie 12 MN2 ustala siê teren urz¹dzeñ elektroenergetycznych (stacja transformatorowa) oznaczona symbolem E, której lokalizacja i wielkoœæ
mog¹ byæ zmienione w uzgodnieniu z instytucj¹
eksploatuj¹c¹ urz¹dzenia elektroenergetyczne; w
przypadku w³¹czenia terenu E do 12 MN2, teren te
podlega ustaleniom obowi¹zuj¹cym dla 12 MN2;
d) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ wg § 10
ust. 2.
10) STAWKA PROCENTOWA – 30%.
11) INNE ZAPISY
a) zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej.
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 1603
1) NUMER TERENU –15
2) POWIERZCHNIA – 0,95 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
MN3 – ZABUDOWA JEDNORODZINNA
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) przy projektowaniu budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi nale¿y stosowaæ rozwi¹zania architektoniczne i konstrukcyjne
zapewniaj¹ce zabezpieczenie akustyczne przed
uci¹¿liwymi oddzia³ywaniem ha³asu z ci¹gów komunikacyjnych.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) nie ustala siê.
6) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoœæ zabudowy
dla zabudowy jednorodzinnej wolno stoj¹cej – do
0,5,
dla zabudowy jednorodzinnej bliŸniaczej(gdy
jedna œciana przylega do budynku
na s¹siedniej dzia³ce lub do granicy dzia³ki s¹siedniej) – do 0,6,
dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej/zwartej
(gdy dwie œciany przylegaj¹
do budynków na dzia³kach s¹siednich lub do granic dzia³ek) – do 0,75;
b) wysokoœæ zabudowy – do 12,0 m, do 2 kondygnacji nadziemnych + poddasze u¿ytkowe;
c) nieprzekraczalne linie zabudowy:
4,0 i 6,0 m – zgodnie z rysunkiem planu od linii
rozgraniczaj¹cych ulic 27, 28 KD–L 1/2 i 37 KD–D
1/2 – w/w linie nie dotycz¹ istniej¹cych budynków
mieszkalnych po³o¿onych w mniejszej odleg³oœci
od ulic, dla których obowi¹zuje zakaz rozbudowy
w kierunku ulicy,
13,0 m od linii rozgraniczaj¹cych ulicy 20 KD–G
2/2 / KD–P 2/3;
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d) powierzchnia zabudowy
dla zabudowy jednorodzinnej wolno stoj¹cej – do
0,30,
dla zabudowy jednorodzinnej bliŸniaczej(gdy
jedna œciana przylega do budynku
na s¹siedniej dzia³ce lub do granicy dzia³ki s¹siedniej) – do 0,30,
dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej/zwartej
(gdy dwie œciany przylegaj¹
do budynków na dzia³kach s¹siednich lub do granic dzia³ek) – do 0,40;
e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 20 % pow.
dzia³ki budowlanej;
f) zaleca siê rozwiniêcie tarasowego sposobu zabudowy dzia³ek;
g) na dzia³kach, na których przekroczone zosta³y powy¿sze wskaŸniki/parametry dopuszcza siê adaptacjê istniej¹cej zabudowy z zakazem jej
rozbudowy lub nadbudowy.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
a) minimalna powierzchnia dzia³ki budowlanej:
dla zabudowy jednorodzinnej wolno stoj¹cej –
450 m2,
dla zabudowy jednorodzinnej bliŸniaczej(gdy
jedna œciana przylega do budynku
na s¹siedniej dzia³ce lub do granicy dzia³ki s¹siedniej) – 300 m 2,
dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej/zwartej
(gdy dwie œciany przylegaj¹
do budynków na dzia³kach s¹siednich lub do granic dzia³ek) – 250 m 2;
b) dopuszcza siê realizacjê zabudowy na wydzielonych dzia³kach budowlanych, istniej¹cych w momencie wejœcia w ¿ycie planu, mniejszych od wy¿ej
podanych o nie wiêcej ni¿ 10%.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
a) przez teren przebiega linia energetyczna wysokiego napiêcia 110 kV – obowi¹zuj¹ przepisy okreœlone w § 8 ust. 1 pkt 2;
b) obszar znajduje siê na terenie potencjalnie nara¿onym na osuwanie siê mas ziemnych, obowi¹zuj¹ zasady okreœlone w § 8 ust. 1 pkt 4.
9) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) drogi – dojazd od ulic 28 KD–L 1/2 i 37 KD–D 1/2;
b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 3;
c) ustala siê teren urz¹dzeñ elektroenergetycznych
(stacja transformatorowa) oznaczony symbolem
E, którego lokalizacja i wielkoœæ mog¹ byæ zmienione w uzgodnieniu z instytucj¹ eksploatuj¹c¹ urz¹dzenia elektroenergetyczne; w przypadku
w³¹czenia terenu E do 15 MN2, teren podlega ustaleniom obowi¹zuj¹cym dla 15 MN2,
d) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ wg § 10
ust. 2.
10) STAWKA PROCENTOWA – 30%.
11) INNE ZAPISY
a) zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej.
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KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 1603
1) NUMER TERENU
2)POWIERZCHNIA
–16
– 0,38 ha
–17
– 0,73 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
MN3,MW1 – ZABUDOWA JEDNORODZINNA, ZABUDOWA WIELORODZINNA
W BUDYNKACH ZAWIERAJ¥CYCH DO 6 MIESZKAÑ
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) przy projektowaniu budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi nale¿y stosowaæ rozwi¹zania architektoniczne i konstrukcyjne
zapewniaj¹ce zabezpieczenie akustyczne przed
uci¹¿liwymi oddzia³ywaniem ha³asu z ci¹gów komunikacyjnych.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) nie ustala siê.
6) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoœæ zabudowy:
— dla zabudowy jednorodzinnej wolno stoj¹cej – do
0,5,
— dla zabudowy jednorodzinnej bliŸniaczej
(gdy jedna œciana przylega do budynku na s¹siedniej dzia³ce lub do granicy dzia³ki s¹siedniej) – do 0,6,
— dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej/zwartej (gdy dwie œciany przylegaj¹ do budynków na
dzia³kach s¹siednich lub do granic dzia³ek) –
do 0,75,
— dla zabudowy wielorodzinnej – do 6 mieszkañ –
do 0,75;
b) wysokoœæ zabudowy – do 12,0 m, do 3 kondygnacji nadziemnych;
c) nieprzekraczalne linie zabudowy:
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych ulic 29 KD–L
1/2, 30 KD–D 1/2, 31 KD–D 1/2,
— 10,0 m od linii rozgraniczaj¹cych ulicy 22 KD–Z
1/2,
d) powierzchnia zabudowy:
— dla zabudowy jednorodzinnej wolno stoj¹cej – do
0,30,
— dla zabudowy jednorodzinnej bliŸniaczej
(gdy jedna œciana przylega do budynku
na s¹siedniej dzia³ce lub do granicy dzia³ki s¹siedniej) – do 0,30,
— dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej/zwartej (gdy dwie œciany przylegaj¹
do budynków na dzia³kach s¹siednich lub do granic dzia³ek) – do 0,40,
— dla zabudowy wielorodzinnej – do 6 mieszkañ –
do 0,40;
e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 25 % pow.
dzia³ki budowlanej.
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7) WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
a) minimalna powierzchnia dzia³ki budowlanej
— dla zabudowy jednorodzinnej wolno stoj¹cej –
350 m2,
— dla zabudowy jednorodzinnej bliŸniaczej
(gdy jedna œciana przylega do budynku na s¹siedniej dzia³ce lub do granicy dzia³ki s¹siedniej) – 300 m 2,
— dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej/zwartej (gdy dwie œciany przylegaj¹ do budynków na
dzia³kach s¹siednich lub do granic dzia³ek) –
250 m2,
— dla zabudowy wielorodzinnej – do 6 mieszkañ –
125 m2 / 1 mieszkanie;
b) projekt podzia³u nieruchomoœci nale¿y wykonaæ
na podstawie projektu zagospodarowania terenu
opracowanego dla ca³ego terenu – odpowiednio
dla 16 MN3,MW1 lub 17 MN3,MW1.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
a) przez teren 16 MN3,MW1 przebiega linia wysokiego napiêcia 110 kV oznaczona na rysunku planu – ograniczenia zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2.
9) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) drogi – dojazd do terenu 16 MN3,MW1 od ulicy
31 KD–D 1/2; do terenu 17 MN3,MW1 od ulicy
29 KD–L 1/2, dopuszcza siê urz¹dzenie drogi wewnêtrznej lub ci¹gu pieszo–jezdnego na granicy
z terenem 18 UO i 07 U, s³u¿¹cej jako dojazd do terenu 17 MN3,MW1 od strony ulicy 30 KD–D 1/2;
b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 3;
c) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ okreœlono w § 10 ust. 2.
10) STAWKA PROCENTOWA – 30%.
11) INNE ZAPISY
a) zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej.
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 1603
1) NUMER TERENU –18
2) POWIERZCHNIA – 1,31 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
UO – US£UGI OŒWIATY I WYCHOWANIA
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) przy projektowaniu budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi nale¿y stosowaæ rozwi¹zania architektoniczne i konstrukcyjne
zapewniaj¹ce zabezpieczenie akustyczne przed
uci¹¿liwymi oddzia³ywaniem ha³asu z ci¹gów komunikacyjnych.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) nie ustala siê.
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6) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywnoœæ zabudowy – do 0,6;
b) wysokoœæ zabudowy – do 12,5 m;
c) nieprzekraczalne linie zabudowy: 5,0 m od linii
rozgraniczaj¹cych ulicy 30 KD–D 1/2, w/w linie nie
dotycz¹ istniej¹cych budynków po³o¿onych w
mniejszej odleg³oœci od ulic, dla których obowi¹zuje zakaz rozbudowy w kierunku ulicy;
d) powierzchnia zabudowy – do 0,20 pow. dzia³ki budowlanej;
e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 25 % pow.
dzia³ki budowlanej.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
a) nie ustala siê.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
a) przez teren przebiega linia energetyczna wysokiego napiêcia 110 kV – obowi¹zuj¹ przepisy okreœlone w § 8 ust. 1 pkt 2.
9) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) drogi – dojazd od ulicy 30 KD–D 1/2;
b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 3;
c) ustala siê teren urz¹dzeñ elektroenergetycznych
(stacjê transformatorow¹) oznaczon¹ symbolem
E, której lokalizacja i wielkoœæ mog¹ byæ zmienione w uzgodnieniu z instytucj¹ eksploatuj¹c¹ urz¹dzenia elektroenergetyczne; w przypadku
w³¹czenia terenów E do 18 UO, teren podlega
ustaleniom obowi¹zuj¹cym odpowiednio dla
18 UO.
d) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ wg § 10
ust. 2.
10) STAWKA PROCENTOWA – 0%.
11) INNE ZAPISY
a) zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej.
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 1603
1) NUMER TERENU –19
2) POWIERZCHNIA – 0,75 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
KDX – ELEMENTY WÊZ£A INTEGRACYJNEGO
Gdynia Red³owo
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) nie ustala siê.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) nie ustala siê.
6) ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) dopuszcza siê realizacjê obiektów budowlanych
zwi¹zanych z obs³ug¹ wêz³a integracyjnego;
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b) nieprzekraczalne linie zabudowy:
— 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych ulicy 25 KD–L
1/2,
— 10,0 m od linii rozgraniczaj¹cych ulicy 20 KD–G
1/2 / KD–P 1/2– linie te nie dotycz¹ budowli s³u¿¹cych bezkolizyjnemu powi¹zaniu (nad lub pod
ulic¹ 20 KD–G / KD–P) z przystankiem SKM
Gdynia–Red³owo.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
a) nie ustala siê.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
a) nie ustala siê.
9) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) drogi – dojazd od ulicy 25 KD–L 1/2;
b) wymagania parkingowe: przewidzieæ ogólnodostêpne miejsca postojowe oraz parking dla rowerów;
c) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ wg § 10
ust. 2.
10) STAWKA PROCENTOWA – 0%.
11) INNE ZAPISY
a) zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej.
KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 1603
1) NUMER TERENU – 20
2) POWIERZCHNIA – 4,20 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
KD–G 2/2 / KD–P 2/3 – ULICA G£ÓWNA „Droga Ró¿owa” / docelowo ULICA G£ÓWNA RUCHU PRZYSPIESZONEGO „Droga Czerwona”
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) nie ustala siê.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) nie ustala siê.
6) SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
a) wg rysunku planu, dwie jezdnie o szer. min. 7,0 m
ka¿da – ulica klasy G, docelowo dwie jezdnie o
szer. min. 10,5 m ka¿da – ulica klasy GP,
b) na terenie 20 KD–G 2/2 / KD–P 2/3, do czasu realizacji pe³nego przekroju drogi tj „Drogi Czerwonej” KD–P 2/3, dopuszcza siê realizacjê
tymczasowego dojazdu do zabudowy na terenie
13 MN2 w postaci ci¹gu pieszo–jezdnego, docelowo tj. po zrealizowaniu „Drogi Czerwonej” dojazd do w/w zabudowy zrealizowany bêdzie od
strony ulic Kroœnieñskiej i Rungurskiej.
7) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) nie dopuszcza siê parkowania;
b) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ wg § 10
ust. 2.
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8) STAWKA PROCENTOWA – 0%
9) INNE ZAPISY
a) przez teren przebiega kana³ cieplny oraz znajduje siê na nim urz¹dzenie ciep³ownicze (komora
CO) wraz z dojazdem – obowi¹zuj¹ zasady okreœlone w § 8 ust. 1 pkt 1;
b) przez teren przebiega linia energetyczna wysokiego napiêcia 110 kV – obowi¹zuj¹ przepisy okreœlone w § 8 ust. 1 pkt 2,
c) zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej.
KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 1603
1) NUMER TERENU –21
2) POWIERZCHNIA – 1,53 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
KD–Z 1/2 – ULICA ZBIORCZA, ul. £u¿ycka
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) nie ustala siê.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) nie ustala siê.
6) SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
a) 22,0 m oraz wg rysunku planu (w tym: jezdnia szer.
min. 7,0 m, œcie¿ka rowerowa 2,0 m, chodniki dwustronne o szer. 1,5 m i 2,0 m).
7) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) dopuszcza siê parkowanie w istniej¹cych zatokach postojowych;
b) ustala siê teren urz¹dzeñ elektroenergetycznych
(stacja transformatorowa) oznaczony symbolem
E, którego lokalizacja i wielkoœæ mog¹ byæ zmienione w uzgodnieniu z instytucj¹ eksploatuj¹c¹ urz¹dzenia elektroenergetyczne; w przypadku
w³¹czenia terenu E do 21 KD–Z 1/2, teren podlega ustaleniom obowi¹zuj¹cym dla 21 KD–Z 1/2;
c) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ wg § 10
ust. 2;
d) w rozwi¹zaniach komunikacji pieszej nale¿y przewidzieæ k³adkê piesz¹ biegn¹c¹ od ul. Red³owskiej
poprzez tory kolejowe i Drogê Ró¿ow¹/Czerwon¹
do ul. £u¿yckiej – w miejscu oznaczonym na rysunku planu.
8) STAWKA PROCENTOWA – 0%
9) INNE ZAPISY
a) zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej.
KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 1603
1) NUMER TERENU – 22
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2) POWIERZCHNIA – 0,85 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
KD–Z 1/2 – ULICA ZBIORCZA,
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) nie ustala siê.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) czêœæ terenu po³o¿ona jest w strefie ochrony archeologicznej oznaczonej na rysunku planu – obowi¹zuj¹ zasady okreœlone w § 5 ust. 1 pkt 2.
6) SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
a) min. 20,0 m – zgodnie z rysunkiem planu (w tym:
jezdnie szer. 7,0 m, œcie¿ka rowerowa 2,0 m, chodniki dwustronne o szer. min. 2,0 m).
7) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) nie dopuszcza siê parkowania;
b) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ wg § 10
ust. 2.
8) STAWKA PROCENTOWA – 0%
9) INNE ZAPISY
a) przez teren przebiega linia energetyczna wysokiego napiêcia 110 kV – obowi¹zuj¹ przepisy okreœlone w § 8 ust. 1 pkt 2;
b) czêœæ terenu znajduje siê na obszarze wyrobiska
by³ej ¿wirowni przewidzianym do zasypania ziemi¹ pochodz¹c¹ z nadwy¿ek mas ziemnych przemieszczanych w zwi¹zku z realizacj¹ innych
inwestycji. Na terenach nasypowych wszelkie inwestycje powinny byæ poprzedzone ustaleniem
kategorii geotechnicznej warunków ich posadowienia z uwzglêdnieniem statecznoœci skarp –
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, w celu wyboru, w projekcie budowlanym w³aœciwego sposobu posadowienia budynków i zapewnienia
stabilnoœci skarp,
c) zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej.
KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 1603
1) NUMER TERENU –23
2) POWIERZCHNIA – 0,94 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
KD–Z 1/2 – ULICA ZBIORCZA, ul. Stryjska, Wêze³
Macieja Brzeskiego
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) nie ustala siê.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) nie ustala siê.
6) SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
a) min. 20,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu (w
tym: jezdnia szer. 7,0 m, œcie¿ka rowerowa 2,0 m,
chodniki dwustronne o szer. min. 2,0 m).
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7) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) nie dopuszcza siê parkowania;
b) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ wg § 10
ust. 2.
8) STAWKA PROCENTOWA – 0%
9) INNE ZAPISY
a) zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej.
KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 1603
1) NUMER TERENU –24
2) POWIERZCHNIA – 0,14 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
KD–L 1/2 – ULICA LOKALNA, ul. Sportowa
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) nie ustala siê.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) nie ustala siê.
6) SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
a) min 23,0 m – zgodnie z rysunkiem planu (w tym:
jezdnie szer. 7,0 m, œcie¿ka rowerowa 2,0 m obustronny chodnik szer.2,0 m).
7) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) nie dopuszcza siê parkowania;
b) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ wg § 10
ust. 2.
8) STAWKA PROCENTOWA – 0%
9) INNE ZAPISY
a) zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej.
KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 1603
1) NUMER TERENU –25
2) POWIERZCHNIA – 0,20 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
KD–L 1/2 – ULICA LOKALNA, ul. Stryjska
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) nie ustala siê.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) nie ustala siê.
6) SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
a) min. 14,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu (w
tym: jezdnia szer. 6,0 m, œcie¿ka rowerowa 2,0 m,
chodniki dwustronne o szer. min. 2,0 m).
7) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) nie dopuszcza siê parkowania;
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b) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ wg § 10
ust. 2.
8) STAWKA PROCENTOWA – 0%
9) INNE ZAPISY
a) zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej.
KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 1603
1) NUMER TERENU –26
2) POWIERZCHNIA – 0,55 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
KD–L 1/2 – ULICA LOKALNA, ul. Halicka
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) nie ustala siê.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) nie ustala siê.
6) SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
a) min 12,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu (w
tym: jezdnie szer. 7,0 m, obustronny chodnik
szer.2,0 m).
7) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) dopuszcza siê parkowanie w istniej¹cej zatoce postojowej;
b) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ wg § 10
ust. 2.
8) STAWKA PROCENTOWA – 0%
9) INNE ZAPISY
a) zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej.
KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 1603
1) NUMER TERENU –27
2) POWIERZCHNIA – 0,41 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
KD–L 1/2 – ULICA LOKALNA
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) nie ustala siê.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) czêœæ terenu po³o¿ona jest w strefie ochrony archeologicznej oznaczonej na rysunku planu – obowi¹zuj¹ zasady okreœlone w § 5 ust. 1 pkt 2.
6) SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
a) 12,0 m – zgodnie z rysunkiem planu. (w tym: jezdnie szer. 6,0 m, obustronne chodniki o szer.
2,0 m).
7) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) nie ustala siê zasad parkowania;
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b) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ wg § 10
ust. 2.
8) STAWKA PROCENTOWA – 0%
9) INNE ZAPISY
a) przez teren przebiega linia energetyczna wysokiego napiêcia 110 kV – obowi¹zuj¹ ustalenia okreœlone w § 8 ust. 1 pkt 2,
b) zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej.
KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 1603
1) NUMER TERENU
2) POWIERZCHNIA
–28
– 0,47 ha
–29
– 0,18 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
KD–L 1/2 – ULICA LOKALNA, ul. Przemyska
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) nie ustala siê.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) nie ustala siê.
6) SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
a) 12,0 m – zgodnie z rysunkiem planu; (w tym: jezdnie szer. 6,0 m, chodniki obustronne szer. 2,0 m).
7) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) nie ustala siê zasad parkowania;
b) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ wg § 10
ust. 2.
8) STAWKA PROCENTOWA – 0%
9) INNE ZAPISY
a) przez teren przebiega linia energetyczna wysokiego napiêcia 110 kV – obowi¹zuj¹ przepisy okreœlone w § 8 ust. 1 pkt 2,
b) zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej.
KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 1603
1) NUMER TERENU –30
2) POWIERZCHNIA – 0,19 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
KD–L 1/2 – ULICA DOJAZDOWA, ul. Halicka
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) nie ustala siê.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) nie ustala siê.
6) SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
a) min 10,0 m (w tym: jezdnie szer. 5,5 m, obustronny chodnik szer.2,0 m).
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7) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) nie dopuszcza siê parkowania;
b) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ wg § 10
ust. 2.
8) STAWKA PROCENTOWA – 0%
9) INNE ZAPISY
a) zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej.
KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1603
1) NUMER TERENU
2) POWIERZCHNIA
–31
– 0,23 ha
–32
– 0,08 ha
–33
– 0,16 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
31 KD–D 1/2 – ULICA DOJAZDOWA,
32 KD–D 1/2 – ULICA DOJAZDOWA,
33 KD–D 1/2 – ULICA DOJAZDOWA.
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) nie ustala siê.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) czêœæ terenu 33 KD–D po³o¿ona jest w strefie
ochrony archeologicznej oznaczonej na rysunku
planu – obowi¹zuj¹ zasady okreœlone w § 5
ust. 1 pkt 2.
6) SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
a) 12,0 m – zgodnie z rysunkiem planu. (w tym: jezdnie szer. min. 5,5 m, chodniki dwustronne o szer.
min. 2,0 m).
7) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) nie ustala siê zasad parkowania;
b) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ wg § 10
ust. 2.
8) STAWKA PROCENTOWA – 0%
9) INNE ZAPISY
a) przez teren przebiega linia energetyczna wysokiego napiêcia 110 kV – obowi¹zuj¹ przepisy okreœlone w § 8 ust. 1 pkt. 2;
d) czêœæ terenu 33 KD–D 1/2 znajduje siê na obszarze wyrobiska by³ej ¿wirowni przewidzianym do
zasypania ziemi¹ pochodz¹c¹ z nadwy¿ek mas
ziemnych przemieszczanych w zwi¹zku z realizacj¹ innych inwestycji. Na terenach nasypowych
wszelkie inwestycje powinny byæ poprzedzone
ustaleniem kategorii geotechnicznej warunków ich
posadowienia z uwzglêdnieniem statecznoœci
skarp – zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, w
celu wyboru, w projekcie budowlanym w³aœciwego
sposobu posadowienia budynków i zapewnienia
stabilnoœci skarp,
e) zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 38

Poz. 746

— 2194 —

KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NR 1603
1) NUMER TERENU
2) POWIERZCHNIA
–34
– 0,11 ha
–35
– 0,07 ha
–36
– 0,25 ha
–37
– 0,20 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
34 KD–D 1/2 – ULICA DOJAZDOWA, ul. Rungurska,
zakoñczona placem do zawracania,
35 KD–D 1/1 – ULICA DOJAZDOWA ulica Skolska,
36 KD–D 1/2 – ULICA DOJAZDOWA ulica Kroœnieñska,
37 KD–D 1/2 – ULICA DOJAZDOWA ulica Sanocka.
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) nie ustala siê.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) czêœæ terenu 36 KD–D po³o¿ona jest w strefie
ochrony archeologicznej oznaczonej na rysunku
planu – obowi¹zuj¹ zasady okreœlone w § 5 ust.
1 pkt 2.
6) SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
a) ulica 34 KD–D 1/2 – 8,0 m (w tym: jezdnie szer.
5,5 m, chodnik jednostronny o szer. 2,0 m, plac
do zawracania zgodnie z rysunkiem planu);
b) ulica 35 KD–D 1/1 – min. 6,5 m – zgodnie z rys.
planu (w tym: jezdnia szer. 4,0 m, chodnik jednostronny o szer. 2,0 m);
c) ulica 36 KD–D 1/2 – 10,0 m (w tym: jezdnia szer.
5,5 m, chodniki dwustronne o szer. 2,0 m);
d) ulica 37 KD–D 1/2 – 10,0 m i 8,0 m – zgodnie z rysunkiem planu (w tym: jezdnia szer. 5,5 m, chodniki dwustronne i jednostronne o szer. 2,0 m).
7) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) nie ustala siê zasad parkowania;
b) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ wg § 10
ust. 2.
8) STAWKA PROCENTOWA – 0%
9) INNE ZAPISY
a) przez teren przebiega linia energetyczna wysokiego napiêcia 110 kV – obowi¹zuj¹ przepisy okreœlone w § 8 ust. 2,
b) obszar znajduje siê na terenie potencjalnie nara¿onym na osuwanie siê mas ziemnych, obowi¹zuj¹ zasady okreœlone w § 8 ust. 1 pkt 4.
KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1603
1) NUMER TERENU
2) POWIERZCHNIA
–38
– 0,08 ha
–39
– 0,05 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
KDX – CI¥G PIESZY
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) nie ustala siê.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) nie ustala siê.
6) SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
– zgodnie z rysunkiem planu.
7) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) nie ustala siê zasad parkowania;
b) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ wg § 10
ust. 2.
8) STAWKA PROCENTOWA – 0%
9) INNE ZAPISY
a) do czasu realizacji przewidywanego przystanku
dla obs³ugi œrodka transportu szynowego, tereny
te mog¹ byæ wykorzystane zgodnie z funkcj¹ terenów odpowiednio 02 P,U i 04 P,U,
b) zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej.
KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1603
1) NUMER TERENU –40
2) POWIERZCHNIA – 0,01 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
KDW – DROGA WEWNÊTRZNA
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) nie ustala siê.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) nie ustala siê.
6) SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
– 3,5 m,
7) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) nie ustala siê zasad parkowania;
b) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ wg § 10
ust. 2.
8) STAWKA PROCENTOWA – 0%
9) INNE ZAPISY
a) zamierzenia inwestycyjne nale¿y uzgodniæ z Jednostk¹ Wojskow¹ Nr 4934 Wejherowo w zakresie
mo¿liwoœci wyst¹pienia kolizji z infrastruktur¹ podziemn¹ Marynarki Wojennej.
KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 1603
1) NUMER TERENU –41
2) POWIERZCHNIA – 0,53 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
TEREN ZAMKNIÊTY (przewidywany do zmiany przeznaczenia – na Drogê Ró¿ow¹/Czerwon¹)
§ 13
1. Integraln¹ czêœci¹ uchwa³y jest czêœæ graficzna – rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czêœci dzielnicy Ma³y Kack w Gdyni, rejon
ulicy Stryjskiej i £u¿yckiej, w skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
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2. Na rysunku planu miejscowego zawarto nastêpuj¹ce obowi¹zuj¹ce ustalenia planu miejscowego:
1) granice obszaru objêtego planem miejscowym,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,
3) oznaczenia identyfikacyjne oraz przeznaczenie terenów w liniach rozgraniczaj¹cych,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
5) g³ówne ci¹gi piesze poza ulicami i wydzielonymi ci¹gami komunikacyjnymi,
6) œcie¿ki rowerowe,
7) granice strefy ochrony archeologicznej,
8) tereny potencjalnie nara¿one na osuwanie siê mas
ziemnych.
Pozosta³e oznaczenia na rysunku planu stanowi¹ informacjê lub zalecenia i nie s¹ ustaleniami planu
miejscowego.
§ 14
1. Rozstrzygniêcia dotycz¹ce sposobu rozpatrzenia
uwag wniesionych do projektu planu, wy³o¿onym do
publicznego wgl¹du, stanowi¹ za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
2. Rozstrzygniêcia o sposobie realizacji, zapisanych w
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, oraz zasadach ich finansowania stanowi¹ za³¹cznik nr 3 do
niniejszej uchwa³y.
§ 15
Zobowi¹zuje siê Prezydenta Miasta Gdyni do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu
jej oceny zgodnoœci z prawem;
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y, wraz z czêœci¹ graficzn¹, do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego;
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y, wraz z czêœci¹ graficzn¹, na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miasta Gdyni;
4) publikacji niniejszej uchwa³y, wraz z czêœci¹ graficzn¹, na stronie internetowej gminy.
§ 16
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 15, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdyni
S. Szwabski
Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y nr XXVIII/648/05
Rady Miasta Gdyni
z dnia 23 lutego 2005 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czêœci dzielnicy Ma³y Kack
w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i £u¿yckiej.
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Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag z³o¿onych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czêœci dzielnicy Ma³y Kack w Gdyni,
rejon ulic Stryjskiej i £u¿yckiej
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 zmiany: z
2004 roku: Dz. U. Nr 6, poz. 41, Dz. U. Nr 141, poz. 1492)
Rada Miasta Gdyni rozstrzyga, co nastêpuje:
1. Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czêœci dzielnicy Ma³y Kack
w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i £u¿yckiej wy³o¿onego do publicznego wgl¹du w dniach od 30.11.2004 r.
do 28.12.2004 r., wniesione w terminie ustawowym,
przez:
1) Polski Zwi¹zek Dzia³kowców Zarz¹d Pracowniczego Ogrodu Dzia³kowego im. A.Mickiewicza Barbarê Dobiesz
(pismo z dnia 28.12.2004r.),
2) Aleksandrê Pomajdê
(pismo z dnia 28.12.2004 r.),
3) Mariana Moroñskiego
(pismo z dnia 28.12.2004 r.),
4) Krystynê, Miros³awa Toruñczak, Annê Moroñsk¹
(pismo z dnia 28.12.2004 r.),
5) Bo¿enê Siejkê, Janinê Tureck¹
(pismo z dnia 28.12.2004 r.),
6) Ewê i Wojciecha Nowaków
(pismo z dnia 28.12.2004 r.),
7) Ewê i Marka Kohnke
(pismo z dnia 28.12.2004 r.),
8) Andrzeja i Aleksandrê Kamiñskich
(pismo z dnia 28.12.2004 r.),
9) Józefa i Danutê Pilarskich
(pismo z dnia 28.12.2004 r.),
10) El¿bietê i Jana Biernackich
(pismo z dnia 28.12.2004 r.),
11) Huberta i Janinê Pilarskich
(pismo z dnia 28.12.2004 r.),
12) Ewê i Adama Malinowskich
(pismo z dnia 28.12.2004 r.),
13) Marka i Magdalenê Pilarskich
(pismo z dnia 28.12.2004 r.),
14) Teresê i Zenona Nowakowskich
(pismo z dnia 28.12.2004 r.),
15) Mariannê Lach
(pismo z dnia 03.01.2005 r.),
16) Miros³awê i Roberta Lichota
(pismo z dnia 28.12.2004 r.),
17) Ma³gorzatê i Jaros³awa Górzny
(pismo z dnia 28.12.2004 r.),
18) Barbarê Nadolsk¹
(pismo z dnia 07.01.2005 r.),
19) Iwonê Wiliñsk¹
(pismo z dnia 28.12.2004 r.),
20) Barbarê Dobiesz, Stanis³awa Dobiesz
(pismo z dnia 28.12.2004 r.),
21) Andrzeja Przychockiego
(pismo z dnia 03.01.2005 r.),
22) Stanis³awê Perzewsk¹
(pismo z dnia 28.12.2004 r.),
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23) Marcina Kuty³owskiego
(pismo z dnia 28.12.2004 r.),
24) Mariana Przychockiego
(pismo z dnia 03.01.2005 r.),
25) Genowefê i Zygmunta Brzeziñskich
(pismo z dnia 28.12.2004 r.),
26) Annê Bolda, Huberta Bolda (pismo z dnia
28.12.2004 r.),
27) Dariusza Boñka
(pismo z dnia 28.12.2004 r.),
28) Klarê Paw³owsk¹
(pismo z dnia 28.12.2004 r.),
29) Piotra Paw³owskiego
(pismo z dnia 03.01.2005 r.),
30) Elizê i Jerzego Sturgulewskich
(pismo z dnia 28.12.2004 r.),
31) Emiliê i Leszka Mañczak
(pismo z dnia 28.12.2004 r.),
32) Andrzeja Cho³drych
(pismo z dnia 28.12.2004 r.),
33) Stanis³awa Ostrowskiego
(pismo z dnia 03.01.2005 r.),
34) Mariê i Krzysztofa Jasiñskich
(pismo z dnia 28.12.2004 r.),
35) Irenê Cywiñsk¹ i Dariusza Cywiñskiego
(pismo z dnia 28.12.2004 r.),
36) Barbarê i Bronis³awa Wiœniewskich
(pismo z dnia 28.12.2004 r.),
37) Janinê Beœka i Annê Sa³ek
(pismo z dnia 28.12.2004 r.);
38) Leszka Góreckiego
(pismo z dnia 28.12.2004 r.),
39) Arlettê Góreck¹
(pismo z dnia 03.01.2005 r.),
40) Bo¿enê i Bogus³awa Gêbiœ
(pismo z dnia 28.12.2004 r.),
41) Ma³gorzatê i Marka Paw³owskich
(pismo z dnia 28.12.2004 r.),
42) Ryszarda Ma³eckego
(pismo z dnia 28.12.2004 r.),
43) Halinê Laszczkowsk¹
(pismo z dnia 28.12.2004 r.),
44) Czes³awê i Józefa Bruckich
(pismo z dnia 28.12.2004 r.),
45) Lucynê i Mariusza Murczak
(pismo z dnia 28.12.2004 r.),
46) Edwarda Wentê
(pismo z dnia 28.12.2004 r.),
47) Zofiê Pilarsk¹
(pismo z dnia 28.12.2004 r.),
48) Krzysztofa Kurasza
(pismo z dnia 28.12.2004 r.),
49) Mariolê Bejger
(pismo z dnia 28.12.2004 r.),
50) Ewê Zienkiewicz
(pismo z dnia 28.12.2004 r.),
51) Ryszarda Micha³owicza
(pismo z dnia 28.12.2004 r.),
52) Teresê KuŸniarsk¹
(pismo z dnia 28.12.2004 r.),
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53) Ellê Pietruszkê Kostuch
(pismo z dnia 28.12.2004 r.),
54) Marka Kamiñskiego
(pismo z dnia 28.12.2004 r.),
55) Juliusza i Agnieszkê Mika
(pismo z dnia 07.01.2005 r.),
56) Jolantê Kwidziñsk¹
(pismo z dnia 03.01.2005 r.),
57) Jolantê Kalinowsk¹
(pismo z dnia 07.01.05 r.),
58) Barbarê Wojciechowsk¹
(pismo z dnia 03.01.05 r.),
59) Aleksandrê Pomajdê
(pismo z dnia 09.01.05 r.),
60) El¿bietê i Jana Biernackich
(pismo z dnia 05.01.05 r.),
61) Jolantê Kwidziñsk¹
(pismo z dnia 04.01.05 r.),
62) Polski Zwi¹zek Dzia³kowców Okrêgowy Zarz¹d w
Gdañsku
(pismo z dnia 10.01.05 r.),
63) Irenê i Józefa Œwi¹tek
(pismo z dnia 07.01.05 r.),
64) Stanis³awa Strehlau, Krystynê Kaszuba, Lecha
Strehlau, Krystyna Strehlau
(pismo bez daty),
65) Urszulê Derêgowsk¹
(pismo z dnia 29.12.04 r.),
66) Krzysztofa Kierek
(pismo z dnia 10.01.05 r.),
67) Alicjê Frankowsk¹ reprezentowan¹ przez pe³nomocnika adw. Krzysztofa Malinowskiego – Golejewski, Malinowski Adwokacka Spó³ka Partnerska
(pismo z dnia 10.01.05 r.),
68) Jacka Kruka
(pismo z dnia 11.01.05 r.),
69) Stefana Trokê
(pismo z dnia 30.12.04 r.),
70) Sanipor Sp.z o.o.
(pismo ze stycznia 2005 r.)
Odrzuca siê w czêœci nieuwzglêdnionej przez Prezydenta Miasta Gdyni.
2. Rozstrzygniêcie uzasadnia siê nastêpuj¹co:
1) Polski Zwi¹zek Dzia³kowców, Zarz¹d Pracowniczego Ogrodu Dzia³kowego im. A.Mickiewicza Barbara Dobiesz wnosi o „uchylenie projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czêœci Ma³y Kack, rejon ulic Stryjskiej i £u¿yckiej w przedstawionej wersji dnia 16.12.2004 r.
podczas debaty publicznej” i „przywrócenie funkcji mieszkaniowej czêœci po³udniowej w ca³ej rozci¹g³oœci od Ronda Brzeskiego”.
Uzasadniaj¹c wniosek stwierdza, ¿e przewidywane w projekcie planu rozwi¹zania s¹ niezgodne z
ustaw¹ z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych
ogrodach dzia³kowych (Dz. U. Nr 12, poz. 58). Podaje datê przejêcia przedmiotowego terenu przez
POD im. A. Mickiewicza od Urzêdu Miasta Gdyni
– 12.02.1961 r. Stwierdza, i¿ prawo spokojnego
wykonywania prawa u¿ytkowania zapewnia dzia³kowcom powo³ana wy¿ej ustawa.
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W uzasadnieniu stwierdza równie¿, ¿e przewidywane w projekcie planu rozwi¹zania s¹ niezgodne
z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gdyni, które
dla tego obszaru ustala politykê indywidualn¹. Podaje i omawia wybrane cytaty ze Studium:
Polityka dla tego obszaru zmierza do ujawnienia i
wykorzystania nowych szans zwi¹zanych z przebiegiem drogi, nastêpnie do minimalizacji konfliktów oraz do dopuszczenia przekszta³ceñ w
kierunku wspó³istnienia lub wypierania funkcji
mieszkaniowej przez inne funkcje. W zapisie: cele punkt 1, przewiduje utrzymanie równowagi pomiêdzy ewidentnymi potrzebami spo³ecznymi a
racjonalnoœci¹ gospodarowania przestrzeni¹ (…)
w zapisie: istniej¹ce ogrody dzia³kowe zak³ada siê
równie¿ utrzymanie istniej¹cych ogrodów dzia³kowych, których lokalizacjê uznaje siê za mo¿liw¹
do utrzymania w perspektywie kilkunastu lat. Na
obszarach tych zak³ada siê niestwarzanie ograniczeñ dla ewentualnego spontanicznego procesu
przekszta³cania terenów ogrodów dzia³kowych w
tereny zabudowy mieszkaniowej. Miasto winno
przeanalizowaæ wyprzedzaj¹co mo¿liwoœci techniczno–organizacyjne dla takiego procesu. W przypadku wyst¹pienia takiej tendencji Miasto przejmie
czêœci terenów na cele publiczne w tym ogólnodostêpnej rekreacji lub inne (…) Punkt IV Studium
PRZEMYS£, SK£ADY, BAZY, dla tej czêœci nie
przewiduje siê funkcji przemys³owej (…) w obszarze przemys³owym Red³owo Przemys³owe zak³ada siê b¹dŸ utrzymanie istniej¹cych baz, b¹dŸ
restrukturyzacjê przestrzeni w granicach istniej¹cego u¿ytkowania. Natomiast w jednostkach
mieszkaniowych: miêdzy innymi w Red³owie wystêpuj¹ funkcje przemys³owo–sk³adowe i bazy jako
urz¹dzenia rozproszone (...) Obiekty tego typu
uci¹¿liwe dla otoczenia wymagaj¹ relokacji do zespo³ów przemys³owo–sk³adowych ze wzglêdu na
wymogi ochrony zdrowia ludzi. Funkcje nieuci¹¿liwe maj¹ pozostaæ z uwagi na po¿¹dane zbli¿enie
miejsc pracy do miejsc zamieszkania ludnoœci.
Zg³asza uwagi krytyczne do ustaleñ Studium, które s¹ sprzeczne z ich wnioskami.
Zarzuca, ¿e nie udostêpniono prognozy oddzia³ywania na œrodowisko oraz prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.
Zarzuca niezgodnoœæ projektu planu z uchwa³¹
Rady Miasta Gdyni Nr XIII/266/03 z dnia
26.11.2003 r.
Odnosz¹c siê do zg³oszonej uwagi nale¿y wyjaœniæ, ¿e zawarty w niej wniosek „o przywrócenie
funkcji mieszkaniowej czêœci po³udniowej” oraz
równoczesne stwierdzenie, ¿e na terenie tym zlokalizowany jest ogród dzia³kowy s¹ wyraŸnie
sprzeczne. Powy¿sze funkcje, o ile dotycz¹ tego
samego terenu, wzajemnie siê wykluczaj¹.
Teren Pracowniczego Ogrodu Dzia³kowego przy
ul. Halickiej jest w³asnoœci¹ Gminy Gdynia. Wg
danych ewidencji gruntów POD im. A Mickiewicza
nie posiada praw do terenu, nie zosta³y te¿ ustalone granice u¿ytkowanych dzia³ek. Przepisy usta-
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wy z dnia 06.05.1981 r. o pracowniczych ogrodach
dzia³kowych (Dz. U. Nr 12, poz. 58) nie maj¹ w
tym przypadku zastosowania. Nale¿y dodaæ, ¿e
ustawa o pracowniczych ogrodach dzia³kowych
nie wyklucza mo¿liwoœci likwidacji ogrodu dzia³kowego, okreœla natomiast tryb postêpowania w
takim wypadku (odszkodowania, urz¹dzenie ogrodu zamiennego itp.).
Projekt planu jest zgodny z uchwa³¹ Rady Miasta
Gdyni Nr XIII/266/03 z dnia 26.11.2003 r. oraz z
ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gdyni, które
przewiduje przekszta³cenia omawianego obszaru
– co wynika m.in. z przytoczonych w piœmie fragmentów. Studium przewiduje dla tego rejonu Red³owa politykê indywidualn¹, koniecznoœæ
przeanalizowania uwarunkowañ przekszta³ceñ w
zwi¹zku z przeprowadzeniem nowej drogi – Nowej
¯mudzkiej. Polityka dla tego obszaru, wg Studium,
zmierza do ujawnienia i wykorzystania nowych
szans zwi¹zanych z przebiegiem drogi nastêpnie
do minimalizacji konfliktów oraz do dopuszczenia
przekszta³ceñ w kierunku wspó³istnienia lub wypierania funkcji mieszkaniowej przez inne funkcje.
Projekt planu zak³ada przeznaczenie przedmiotowego terenu pod us³ugi o znaczeniu ponadlokalnym oraz obiekty produkcyjne, bazy, sk³ady,
magazyny, przewiduje eliminacjê istniej¹cej funkcji mieszkaniowej oraz funkcji uci¹¿liwych dla otoczenia (zakres uci¹¿liwoœci obiektów lub
prowadzonej dzia³alnoœci nie mo¿e powodowaæ
przekroczenia standardów jakoœci œrodowiska na
terenach s¹siednich).
Projekt planu miejscowego zosta³ wy³o¿ony do publicznego wgl¹du wraz z prognoz¹ oddzia³ywania
na œrodowisko, zaœ prognoza skutków finansowych uchwalenia planu by³a do wgl¹du w Wydziale Urbanistyki. Ww. opracowania nie by³y
przedmiotem zainteresowania osób przychodz¹cych na wy³o¿enie planu.
2) Aleksandra Pomajda wnios³a uwagê identycznej
treœci jak Polski Zwi¹zek Dzia³kowców Zarz¹d Pracowniczego Ogrodu Dzia³kowego im. A.Mickiewicza Barbara Dobiesz – uzasadnienie rozstrzygniêcia przedstawiono powy¿ej, w pkt. 2.1.
3) Marian Moroñski wniós³ uwagê identycznej treœci
jak Polski Zwi¹zek Dzia³kowców Zarz¹d Pracowniczego Ogrodu Dzia³kowego im. A.Mickiewicza
Barbara Dobiesz – uzasadnienie rozstrzygniêcia
przedstawiono powy¿ej, w pkt. 2.1.
4) Krystyna, Miros³awa Toruñczak, Anna Moroñska
wnios³y uwagê identycznej treœci jak Polski Zwi¹zek Dzia³kowców Zarz¹d Pracowniczego Ogrodu
Dzia³kowego im. A.Mickiewicza Barbara Dobiesz
– uzasadnienie rozstrzygniêcia przedstawiono powy¿ej, w pkt. 2.1.
5) Bo¿ena Siejka, Janina Turecka wnios³y uwagê identycznej treœci jak Polski Zwi¹zek Dzia³kowców Zarz¹d Pracowniczego Ogrodu Dzia³kowego im.
A.Mickiewicza Barbara Dobiesz – uzasadnienie
rozstrzygniêcia przedstawiono powy¿ej, w pkt. 2.1.
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6) Ewa i Wojciech Nowak wnieœli uwagê identycznej
treœci jak Polski Zwi¹zek Dzia³kowców Zarz¹d Pracowniczego Ogrodu Dzia³kowego im. A.Mickiewicza Barbara Dobiesz
— uzasadnienie rozstrzygniêcia przedstawiono
powy¿ej, w pkt. 2.1.
7) Ewa i Marek Kohnke wnieœli uwagê identycznej
treœci jak Polski Zwi¹zek Dzia³kowców Zarz¹d Pracowniczego Ogrodu Dzia³kowego im. A.Mickiewicza Barbara Dobiesz
— uzasadnienie rozstrzygniêcia przedstawiono
powy¿ej, w pkt. 2.1.
8) Andrzej i Aleksandra Kamiñscy wnieœli uwagê identycznej treœci jak Polski Zwi¹zek Dzia³kowców Zarz¹d Pracowniczego Ogrodu Dzia³kowego im.
A.Mickiewicza Barbara Dobiesz – uzasadnienie
rozstrzygniêcia przedstawiono powy¿ej, w pkt. 2.1.
9) Józef i Danuta Pilarscy wnieœli uwagê identycznej treœci jak Polski Zwi¹zek Dzia³kowców Zarz¹d
Pracowniczego Ogrodu Dzia³kowego im. A.Mickiewicza Barbara Dobiesz
— uzasadnienie rozstrzygniêcia przedstawiono
powy¿ej, w pkt. 2.1.
10) El¿bieta i Jan Biernaccy wnieœli uwagê identycznej treœci jak Polski Zwi¹zek Dzia³kowców Zarz¹d
Pracowniczego Ogrodu Dzia³kowego im. A.Mickiewicza Barbara Dobiesz
— uzasadnienie rozstrzygniêcia przedstawiono
powy¿ej, w pkt. 2.1.
11) Hubert i Janina Pilarscy wnieœli uwagê identycznej
treœci jak Polski Zwi¹zek Dzia³kowców Zarz¹d Pracowniczego Ogrodu Dzia³kowego im. A.Mickiewicza Barbara Dobiesz
— uzasadnienie rozstrzygniêcia przedstawiono
powy¿ej, w pkt. 2.1.
12) Ewa i Adam Malinowscy wnieœli uwagê identycznej treœci jak Polski Zwi¹zek Dzia³kowców, Zarz¹d
Pracowniczego Ogrodu Dzia³kowego im. A.Mickiewicza Barbara Dobiesz
— uzasadnienie rozstrzygniêcia przedstawiono
powy¿ej, w pkt. 2.1.
13) Marek i Magdalena Pilarscy wnieœli uwagê identycznej treœci jak Polski Zwi¹zek Dzia³kowców Zarz¹d Pracowniczego Ogrodu Dzia³kowego im.
A.Mickiewicza Barbara Dobiesz
— uzasadnienie rozstrzygniêcia przedstawiono
powy¿ej, w pkt. 2.1.
14) Teresa i Zenon Nowakowscy wnieœli uwagê identycznej treœci jak Polski Zwi¹zek Dzia³kowców Zarz¹d Pracowniczego Ogrodu Dzia³kowego im.
A.Mickiewicza Barbara Dobiesz
— uzasadnienie rozstrzygniêcia przedstawiono
powy¿ej, w pkt. 2.1.
15) Marianna Lach wnios³a uwagê identycznej treœci
jak Polski Zwi¹zek Dzia³kowców Zarz¹d Pracowniczego Ogrodu Dzia³kowego im. A.Mickiewicza
Barbara Dobiesz – uzasadnienie rozstrzygniêcia
przedstawiono powy¿ej, w pkt. 2.1.
16) Miros³awa i Robert Lichota wnieœli uwagê identycznej treœci jak Polski Zwi¹zek Dzia³kowców Zarz¹d Pracowniczego Ogrodu Dzia³kowego im.
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A.Mickiewicza Barbara Dobiesz
— uzasadnienie rozstrzygniêcia przedstawiono
powy¿ej, w pkt. 2.1.
17) Ma³gorzata i Jaros³aw Górzny wnieœli uwagê identycznej treœci jak Polski Zwi¹zek Dzia³kowców Zarz¹d Pracowniczego Ogrodu Dzia³kowego im.
A.Mickiewicza Barbara Dobiesz – uzasadnienie
rozstrzygniêcia przedstawiono powy¿ej, w pkt. 2.1.
18) Barbara Nadolska wnios³a uwagê identycznej treœci jak Polski Zwi¹zek Dzia³kowców Zarz¹d Pracowniczego
Ogrodu
Dzia³kowego
im.
A.Mickiewicza Barbara Dobiesz – uzasadnienie
rozstrzygniêcia przedstawiono powy¿ej, w pkt. 2.1.
19) Iwona Wiliñska wnios³a uwagê identycznej treœci
jak Polski Zwi¹zek Dzia³kowców Zarz¹d Pracowniczego Ogrodu Dzia³kowego im. A.Mickiewicza
Barbara Dobiesz – uzasadnienie rozstrzygniêcia
przedstawiono powy¿ej, w pkt. 2.1.
20) Barbara Dobiesz, Stanis³aw Dobiesz wnieœli uwagê identycznej treœci jak Polski Zwi¹zek Dzia³kowców Zarz¹d Pracowniczego Ogrodu Dzia³kowego
im. A.Mickiewicza Barbara Dobiesz – uzasadnienie
rozstrzygniêcia przedstawiono powy¿ej, w pkt. 2.1.
21) Andrzej Przychocki wniós³ uwagê identycznej treœci jak Polski Zwi¹zek Dzia³kowców Zarz¹d Pracowniczego
Ogrodu
Dzia³kowego
im.
A.Mickiewicza Barbara Dobiesz – uzasadnienie
rozstrzygniêcia przedstawiono powy¿ej, w pkt. 2.1.
22) Stanis³awa Perzewska wnios³a uwagê identycznej treœci jak Polski Zwi¹zek Dzia³kowców Zarz¹d
Pracowniczego Ogrodu Dzia³kowego im. A.Mickiewicza Barbara Dobiesz
— uzasadnienie rozstrzygniêcia przedstawiono
powy¿ej, w pkt. 2.1.
23) Marcin Kuty³owski wniós³ uwagê identycznej treœci
jak Polski Zwi¹zek Dzia³kowców Zarz¹d Pracowniczego Ogrodu Dzia³kowego im. A.Mickiewicza
Barbara Dobiesz – uzasadnienie rozstrzygniêcia
przedstawiono powy¿ej, w pkt. 2.1.
24) Marian Przychocki wniós³ uwagê identycznej treœci jak Polski Zwi¹zek Dzia³kowców Zarz¹d Pracowniczego
Ogrodu
Dzia³kowego
im.
A.Mickiewicza Barbara Dobiesz – uzasadnienie
rozstrzygniêcia przedstawiono powy¿ej, w pkt. 2.1.
25) Genowefa i Zygmunt Brzeziñscy wnieœli uwagê
identycznej treœci jak Polski Zwi¹zek Dzia³kowców
Zarz¹d Pracowniczego Ogrodu Dzia³kowego im.
A.Mickiewicza Barbara Dobiesz – uzasadnienie
rozstrzygniêcia przedstawiono powy¿ej, w pkt. 2.1.
26) Anna Bolda, Hubert Bolda wnieœli uwagê identycznej treœci jak Polski Zwi¹zek Dzia³kowców Zarz¹d
Pracowniczego Ogrodu Dzia³kowego im. A.Mickiewicza Barbara Dobiesz
— uzasadnienie rozstrzygniêcia przedstawiono powy¿ej, w pkt. 2.1.
27) Dariusz Boniek wniós³ uwagê identycznej treœci
jak Polski Zwi¹zek Dzia³kowców Zarz¹d Pracowniczego Ogrodu Dzia³kowego im. A.Mickiewicza
Barbara Dobiesz – uzasadnienie rozstrzygniêcia
przedstawiono powy¿ej, w pkt. 2.1.
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28) Klara Paw³owska wnios³a uwagê identycznej treœci jak Polski Zwi¹zek Dzia³kowców Zarz¹d Pracowniczego
Ogrodu
Dzia³kowego
im.
A.Mickiewicza Barbara Dobiesz – uzasadnienie
rozstrzygniêcia przedstawiono powy¿ej, w pkt. 2.1.
29) Piotr Paw³owski wniós³ uwagê identycznej treœci jak
Polski Zwi¹zek Dzia³kowców Zarz¹d Pracowniczego Ogrodu Dzia³kowego im. A.Mickiewicza Barbara Dobiesz – uzasadnienie rozstrzygniêcia
przedstawiono powy¿ej, w pkt. 2.1.
30) Eliza i Jerzy Sturgulewscy wnieœli uwagê identycznej treœci jak Polski Zwi¹zek Dzia³kowców Zarz¹d
Pracowniczego Ogrodu Dzia³kowego im. A.Mickiewicza Barbara Dobiesz
— uzasadnienie rozstrzygniêcia przedstawiono
powy¿ej, w pkt. 2.1.
31) Emilia i Leszek Mañczak wnieœli uwagê identycznej treœci jak Polski Zwi¹zek Dzia³kowców Zarz¹d
Pracowniczego Ogrodu Dzia³kowego im. A.Mickiewicza Barbara Dobiesz
— uzasadnienie rozstrzygniêcia przedstawiono
powy¿ej, w pkt. 2.1.
32) Andrzej Cho³drych wniós³ uwagê identycznej treœci jak Polski Zwi¹zek Dzia³kowców Zarz¹d Pracowniczego
Ogrodu
Dzia³kowego
im.
A.Mickiewicza Barbara Dobiesz
— uzasadnienie rozstrzygniêcia przedstawiono
powy¿ej, w pkt. 2.1.
33) Stanis³aw Ostrowski wniós³ uwagê identycznej treœci jak Polski Zwi¹zek Dzia³kowców, Zarz¹d Pracowniczego
Ogrodu
Dzia³kowego
im.
A.Mickiewicza, Barbara Dobiesz
— uzasadnienie rozstrzygniêcia przedstawiono
powy¿ej, w pkt. 2.1.
34) Maria i Krzysztof Jasiñscy wnieœli uwagê identycznej treœci jak Polski Zwi¹zek Dzia³kowców Zarz¹d
Pracowniczego Ogrodu Dzia³kowego im. A.Mickiewicza Barbara Dobiesz
— uzasadnienie rozstrzygniêcia przedstawiono
powy¿ej, w pkt. 2.1.
35) Irena Cywiñska i Dariusz Cywiñski wnieœli uwagê
identycznej treœci jak Polski Zwi¹zek Dzia³kowców
Zarz¹d Pracowniczego Ogrodu Dzia³kowego im.
A.Mickiewicza Barbara Dobiesz – uzasadnienie
rozstrzygniêcia przedstawiono powy¿ej, w pkt. 2.1.
36) Barbara i Bronis³aw Wiœniewscy wnieœli uwagê identycznej treœci jak Polski Zwi¹zek Dzia³kowców Zarz¹d Pracowniczego Ogrodu Dzia³kowego im.
A.Mickiewicza Barbara Dobiesz – uzasadnienie
rozstrzygniêcia przedstawiono powy¿ej, w pkt. 2.1.
37) Janina Beœka i Anna Sa³ek wnios³y uwagê identycznej treœci jak Polski Zwi¹zek Dzia³kowców Zarz¹d Pracowniczego Ogrodu Dzia³kowego im.
A.Mickiewicza Barbara Dobiesz
— uzasadnienie rozstrzygniêcia przedstawiono
powy¿ej, w pkt. 2.1.
38) Leszek Górecki wniós³ uwagê identycznej treœci
jak Polski Zwi¹zek Dzia³kowców Zarz¹d Pracowniczego Ogrodu Dzia³kowego im. A.Mickiewicza
Barbara Dobiesz
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— uzasadnienie rozstrzygniêcia przedstawiono
powy¿ej, w pkt. 2.1.
39) Arletta Górecka wnios³a uwagê identycznej treœci
jak Polski Zwi¹zek Dzia³kowców Zarz¹d Pracowniczego Ogrodu Dzia³kowego im. A.Mickiewicza
Barbara Dobiesz
— uzasadnienie rozstrzygniêcia przedstawiono
powy¿ej, w pkt. 2.1.
40) Bo¿ena i Bogus³aw Gêbiœ wnieœli uwagê identycznej treœci jak Polski Zwi¹zek Dzia³kowców, Zarz¹d
Pracowniczego Ogrodu Dzia³kowego im. A.Mickiewicza, Barbara Dobiesz
— uzasadnienie rozstrzygniêcia przedstawiono
powy¿ej, w pkt. 2.1.
41) Ma³gorzata i Marek Paw³owscy wnieœli uwagê identycznej treœci jak Polski Zwi¹zek Dzia³kowców Zarz¹d Pracowniczego Ogrodu Dzia³kowego im.
A.Mickiewicza Barbara Dobiesz – uzasadnienie
rozstrzygniêcia przedstawiono powy¿ej, w pkt. 2.1.
42) Ryszard Ma³ecki wniós³ uwagê identycznej treœci
jak Polski Zwi¹zek Dzia³kowców Zarz¹d Pracowniczego Ogrodu Dzia³kowego im. A.Mickiewicza
Barbara Dobiesz
— uzasadnienie rozstrzygniêcia przedstawiono
powy¿ej, w pkt. 2.1.
43) Halina Laszczkowska wnios³a uwagê identycznej
treœci jak Polski Zwi¹zek Dzia³kowców Zarz¹d Pracowniczego Ogrodu Dzia³kowego im. A.Mickiewicza Barbara Dobiesz
— uzasadnienie rozstrzygniêcia przedstawiono
powy¿ej, w pkt. 2.1.
44) Czes³awa i Józef Bruccy wnieœli uwagê identycznej treœci jak Polski Zwi¹zek Dzia³kowców Zarz¹d
Pracowniczego Ogrodu Dzia³kowego im. A.Mickiewicza Barbara Dobiesz
— uzasadnienie rozstrzygniêcia przedstawiono
powy¿ej, w pkt. 2.1.
45) Lucyna i Mariusz Murczak wnieœli uwagê identycznej treœci jak Polski Zwi¹zek Dzia³kowców Zarz¹d
Pracowniczego Ogrodu Dzia³kowego im. A.Mickiewicza Barbara Dobiesz
— uzasadnienie rozstrzygniêcia przedstawiono
powy¿ej, w pkt. 2.1.
46) Edward Wenta wniós³ uwagê identycznej treœci
jak Polski Zwi¹zek Dzia³kowców Zarz¹d Pracowniczego Ogrodu Dzia³kowego im. A.Mickiewicza
Barbara Dobiesz
— uzasadnienie rozstrzygniêcia przedstawiono
powy¿ej, w pkt. 2.1.
47) Zofia Pilarska wnios³a uwagê identycznej treœci
jak Polski Zwi¹zek Dzia³kowców Zarz¹d Pracowniczego Ogrodu Dzia³kowego im. A.Mickiewicza
Barbara Dobiesz
— uzasadnienie rozstrzygniêcia przedstawiono
powy¿ej, w pkt. 2.1.
48) Krzysztof Kurasz wniós³ uwagê identycznej treœci
jak Polski Zwi¹zek Dzia³kowców Zarz¹d Pracowniczego Ogrodu Dzia³kowego im. A.Mickiewicza
Barbara Dobiesz
— uzasadnienie rozstrzygniêcia przedstawiono
powy¿ej, w pkt. 2.1.
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49) Mariola Bejger wnios³a uwagê identycznej treœci jak
Polski Zwi¹zek Dzia³kowców Zarz¹d Pracowniczego Ogrodu Dzia³kowego im. A.Mickiewicza Barbara Dobiesz
— uzasadnienie rozstrzygniêcia przedstawiono
powy¿ej, w pkt. 2.1.
50) Ewa Zienkiewicz wnios³a uwagê identycznej treœci
jak Polski Zwi¹zek Dzia³kowców Zarz¹d Pracowniczego Ogrodu Dzia³kowego im. A.Mickiewicza
Barbara Dobiesz
— uzasadnienie rozstrzygniêcia przedstawiono
powy¿ej, w pkt. 2.1.
51) Ryszard Micha³owicz wniós³ uwagê identycznej
treœci jak Polski Zwi¹zek Dzia³kowców Zarz¹d Pracowniczego Ogrodu Dzia³kowego im. A.Mickiewicza Barbara Dobiesz
— uzasadnienie rozstrzygniêcia przedstawiono
powy¿ej, w pkt. 2.1.
52) Teresa KuŸniarska wnios³a uwagê identycznej treœci jak Polski Zwi¹zek Dzia³kowców Zarz¹d Pracowniczego
Ogrodu
Dzia³kowego
im.
A.Mickiewicza Barbara Dobiesz
— uzasadnienie rozstrzygniêcia przedstawiono
powy¿ej, w pkt. 2.1.
53) Ella Pietruszka Kostuch wnios³a uwagê identycznej treœci jak Polski Zwi¹zek Dzia³kowców Zarz¹d
Pracowniczego Ogrodu Dzia³kowego im. A.Mickiewicza Barbara Dobiesz
— uzasadnienie rozstrzygniêcia przedstawiono
powy¿ej, w pkt. 2.1.
54) Marek Kamiñski wniós³ uwagê identycznej treœci
jak Polski Zwi¹zek Dzia³kowców Zarz¹d Pracowniczego Ogrodu Dzia³kowego im. A.Mickiewicza
Barbara Dobiesz
— uzasadnienie rozstrzygniêcia przedstawiono
powy¿ej, w pkt. 2.1.
55) Juliusz i Agnieszka Mika wnieœli uwagê identycznej treœci jak Polski Zwi¹zek Dzia³kowców Zarz¹d
Pracowniczego Ogrodu Dzia³kowego im. A.Mickiewicza Barbara Dobiesz – uzasadnienie rozstrzygniêcia przedstawiono powy¿ej, w pkt. 2.1.
56) Jolanta Kwidziñska wnios³a uwagê identycznej
treœci jak Polski Zwi¹zek Dzia³kowców Zarz¹d Pracowniczego Ogrodu Dzia³kowego im. A.Mickiewicza, Barbara Dobiesz
— uzasadnienie rozstrzygniêcia przedstawiono
powy¿ej, w pkt. 2.1.
57) Jolanta Kalinowska wnosi o „przywrócenie funkcji mieszkaniowej czêœci po³udniowej w ca³ej rozci¹g³oœci od Ronda Brzeskiego do ulicy
Przemyskiej”.
Stwierdza, ¿e: „projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czêœci Ma³y Kack
rejon ulic Stryjskiej i £u¿yckiej przedstawiony podczas debaty publicznej dnia 16.12.2004 r., sprzeczny jest z podjêt¹ uchwa³¹ RMG Nr XIII/266/03 z
dnia 26 listopada 2003 r.” Cytuje fragment uzasadnienia do ww. uchwa³y: „w czêœci po³udniowej
na mieszkalnictwo z zastosowaniem indywidualnej
polityki dla tego obszaru oraz na mieszkalnictwo do
restrukturyzacji w kierunku koegzystencji z us³uga-
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mi o znaczeniu ponadlokalnym”. Zdaniem sk³adaj¹cej uwagê czêœæ po³udniowa, zgodnie z przytoczonym zapisem uzasadnienia ww. uchwa³y winna
spe³niaæ funkcjê mieszkaniow¹. Powy¿sze uzasadnia faktem, i¿ mieszkañcy z³o¿yli wnioski o wykup terenów ogródków dzia³kowych.
Cytuje tak¿e fragmenty Studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gdyni, które zak³ada: utrzymanie istniej¹cych ogrodów dzia³kowych, których lokalizacjê uznaje siê
za mo¿liw¹ do utrzymania w perspektywie kilkunastu lat. Na obszarach tych zak³ada siê niestwarzanie
ograniczeñ
dla
ewentualnego
spontanicznego procesu przekszta³cania terenów
ogrodów dzia³kowych w tereny zabudowy mieszkaniowej. Miasto winno przeanalizowaæ wyprzedzaj¹co mo¿liwoœci techniczno–organizacyjne dla
takiego procesu. W przypadku wyst¹pienia takiej
tendencji Miasto przejmie czêœci terenów na cele
publiczne w tym ogólnodostêpnej rekreacji lub inne. Wskazuje, ¿e Red³owo Przemys³owe zosta³o
okreœlone w Studium jako zespó³ przemys³owo–sk³adowy na obszarze ca. 20 ha, gdzie dominuj¹ bazy budownictwa, transportu, sk³ady oraz
zak³ady przemys³owe, stanowi¹cy zespó³ o du¿ej
uci¹¿liwoœci dla otoczenia i braku mo¿liwoœci rozwojowych. Terenem s¹siaduj¹cym z ogrodami
dzia³kowymi jest teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe, a w dalszym s¹siedztwie
na cmentarze.
Zarzuca, ¿e nie udostêpniono prognozy oddzia³ywania na œrodowisko oraz prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.
Informuje, ¿e wa¿n¹ spraw¹ przed przyst¹pieniem
do sporz¹dzania przedmiotowego projektu planu
by³o wyjaœnienie i ustalenie statusu POD im. A.
Mickiewicza. Stwierdza, i¿ ww. ogród dzia³a na podstawie przepisów o pracowniczych ogrodach dzia³kowych (Dz. U. Nr 12 poz. 58 z póŸn. zmianami)
oraz na mocy Komunalizacji mienia ogólnonarodowego z 1999 r.
Odnosz¹c siê do zg³oszonej uwagi nale¿y wyjaœniæ, ¿e zawarty w uwadze wniosek „o przywrócenie funkcji mieszkaniowej czêœci po³udniowej”
oraz równoczesne stwierdzenie, ¿e na terenie tym
zlokalizowany jest ogród dzia³kowy s¹ sprzeczne.
Powy¿sze funkcje, o ile dotycz¹ tego samego terenu, wzajemnie siê wykluczaj¹.
Projekt planu jest zgodny z uchwa³¹ Rady Miasta
Gdyni Nr XIII/266/03 z dnia 26.11.2003 r. oraz z
ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gdyni. Studium, które przewiduje przekszta³cenia omawianego obszaru. Studium przewiduje dla tego rejonu
Red³owa politykê indywidualn¹, koniecznoœæ przeanalizowania uwarunkowañ przekszta³ceñ w zwi¹zku z przeprowadzeniem nowej drogi – Nowej
¯mudzkiej. Polityka dla tego obszaru, wg Studium,
zmierza do ujawnienia i wykorzystania nowych
szans zwi¹zanych z przebiegiem drogi nastêpnie
do minimalizacji konfliktów oraz do dopuszczenia
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przekszta³ceñ w kierunku wspó³istnienia lub wypierania funkcji mieszkaniowej przez inne funkcje.
W stosunku do ogrodów dzia³kowych Studium zak³ada ich utrzymanie, je¿eli ich lokalizacja jest
mo¿liwa do utrzymania w perspektywie kilkunastu lat, oraz perspektywiczn¹ likwidacjê ogrodów,
których lokalizacjê uznaje siê za niew³aœciw¹ z
punktu widzenia uci¹¿liwoœci wywo³ywanych przez
inne elementy zagospodarowania lub z punktu widzenia szans, jakie stworzone by zosta³y dla miasta w przypadku eliminacji funkcji ogrodów
dzia³kowych z takiego obszaru.
Projekt planu zak³ada przeznaczenie przedmiotowego terenu pod us³ugi o znaczeniu ponadlokalnym oraz obiekty produkcyjne, bazy, sk³ady,
magazyny, przewiduje eliminacjê istniej¹cej funkcji mieszkaniowej oraz funkcji uci¹¿liwych dla otoczenia (zakres uci¹¿liwoœci obiektów lub
prowadzonej dzia³alnoœci nie mo¿e powodowaæ
przekroczenia standardów jakoœci œrodowiska na
terenach s¹siednich).
Projekt planu miejscowego zosta³ wy³o¿ony do publicznego wgl¹du wraz z prognoz¹ oddzia³ywania
na œrodowisko, zaœ prognoza skutków finansowych uchwalenia planu by³a do wgl¹du w Wydziale Urbanistyki. Ww. opracowania nie by³y
przedmiotem zainteresowania osób przychodz¹cych na wy³o¿enie planu.
Teren Pracowniczego Ogrodu Dzia³kowego przy
ul. Halickiej jest w³asnoœci¹ gminy Gdynia. Wg danych ewidencji gruntów POD im. A Mickiewicza
nie posiada praw do terenu, nie zosta³y te¿ ustalone granice u¿ytkowanych dzia³ek, przepisy ustawy z dnia 06.05.1981 r. o pracowniczych ogrodach
dzia³kowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 85, poz. 390 z
póŸn. zmianami) nie maj¹ w tym przypadku zastosowania. Nale¿y dodaæ, ¿e ustawa o pracowniczych ogrodach dzia³kowych nie wyklucza
mo¿liwoœci likwidacji ogrodu dzia³kowego, okreœla natomiast tryb postêpowania w takim wypadku (odszkodowania, urz¹dzenie ogrodu
zamiennego itp.).
58) Barbara Wojciechowska informuje, ¿e jest mocno
z¿yta z tym spokojnym zak¹tkiem miasta, wychowa³a siê tutaj, od wielu lat u¿ytkuje dzia³kê, która
znajduje siê oko³o 100 m od jej domu rodzinnego.
Wyra¿a zaniepokojenie tym, ¿e dzieci uczêszczaæ
bêd¹ do szko³y granicz¹cej z terenami przemys³owymi drog¹ o du¿ym natê¿eniu ruchu. Stwierdza,
¿e koœció³ i szko³a otoczone fabrykami, to zdecydowanie z³e rozwi¹zanie. Proponowane rozwi¹zanie nie uwzglêdnia interesu spo³ecznego
dzia³kowców i mieszkañców Ma³ego Kacka i daje
ryzyko wprowadzenia nadmiernej iloœci przemys³u „w rejon dzielnic mieszkaniowych i terenów
wypoczynkowych”. Proponowane w projekcie planu rozwi¹zania niszcz¹ „w imiê Ÿle pojêtego rozwoju ukszta³towan¹ przez dziesiêciolecia strukturê
dzielnicy i wiêzi miêdzyludzkie”. Wnosi o „Przyjêcie jako granice terenu przemys³owego oœ ulicy
Ma³okackiej na odcinku od stacji SKM do torów linii Gdynia
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— Koœcierzyna. Naturalnie nale¿y uwzglêdniæ
obecnie istniej¹ce przedsiêbiorstwa i ich uzasadniony rozwój. Teren obecnego POD powinien byæ zmodernizowany tak, aby dzia³kowicze
i mieszkañcy mogli korzystaæ z dorobku swego
¿ycia na poziomie odpowiadaj¹cym obecnym
czasom (…)”
Prezydent Miasta Gdyni uwzglêdni³ uwagê w
czêœci – poprzez wprowadzenie zmiany do tekstu i rysunku projektu planu polegaj¹cej na przeznaczeniu czêœci obszaru objêtego uwag¹ w
zakresie po³o¿onego na nim terenu 17 ZP i czêœci terenu 07P,U na zabudowê jednorodzinn¹
oraz wielorodzinn¹ dostosowan¹ do s¹siedztwa (aktualnie tereny 16 MN3,MW1 i 17 MN3,
MW1).
Projekt planu zak³ada przeznaczenie terenu w
rejonie ulic £u¿yckiej, Stryjskiej, Halickiej pod
us³ugi o znaczeniu ponadlokalnym oraz obiekty produkcyjne, bazy, sk³ady, magazyny, przewiduje eliminacjê istniej¹cej funkcji mieszkaniowej
oraz funkcji uci¹¿liwych dla otoczenia (zakres
uci¹¿liwoœci obiektów lub prowadzonej dzia³alnoœci nie mo¿e powodowaæ przekroczenia standardów jakoœci œrodowiska na terenach
s¹siednich).
59) Aleksandra Pomajda informuje, ¿e jest mocno z¿yta z tym spokojnym zak¹tkiem miasta, wychowa³a siê tutaj, w domu, który jej rodzice wybudowali
w 1960 r., od kilku lat ponownie w nim mieszka.
W odleg³oœci oko³o 100 m swoj¹ dzia³kê u¿ytkuje
jej siostra. Pozosta³a czêœæ uwagi jest identycznej treœci jak Barbary Wojciechowskiej – uzasadnienie rozstrzygniêcia uwagi przedstawiono
powy¿ej, w pkt. 2.58.
60) El¿bieta i Jan Biernaccy w drugim piœmie wnosz¹
dodatkowo o:
a) przywrócenie w planie funkcji mieszkaniowej
na ww. terenie
Zarzucaj¹:
b) brak szczegó³owej inwentaryzacji i zwi¹zane z
tym mylne pojêcie przez w³adze miejskie, co do
standardu zamieszkania;
c) brak szczegó³owych propozycji, co do mieszkañców tego terenu;
d) wnosz¹ o zorganizowanie spotkania z radnymi
w celu omówienia w¹tpliwoœci i obaw zwi¹zanych z przyjêciem planu.
Oœwiadczaj¹, ¿e nie zgadzaj¹ siê na przyjêcie planu w obecnej formie, gdy¿ odbiera on im dorobek
ca³ego ¿ycia.
Odnosz¹c siê do poszczególnych punktów zg³oszonej uwagi nale¿y wyjaœniæ:
Ad. a) Projekt planu zak³ada przeznaczenie przedmiotowego terenu pod us³ugi o znaczeniu ponadlokalnym oraz obiekty produkcyjne, bazy, sk³ady,
magazyny, przewiduje eliminacjê istniej¹cej funkcji mieszkaniowej oraz funkcji uci¹¿liwych dla otoczenia (zakres uci¹¿liwoœci obiektów lub
prowadzonej dzia³alnoœci nie mo¿e powodowaæ
przekroczenia standardów jakoœci œrodowiska na
terenach s¹siednich).
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Ad. b) W czasie prac planistycznych zwi¹zanych ze
sporz¹dzaniem projektu planu przeprowadzono
inwentaryzacjê urbanistyczn¹.
Ad. c) Uchwalenie planu stworzy mo¿liwoœæ podjêcia
dzia³añ dotycz¹cych przekszta³ceñ terenu i konkretyzuj¹cych propozycje dla obecnych jego mieszkañców.
Ad. d) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym przewiduje w procedurze przygotowania planu m.in. dyskusjê publiczn¹, która odby³a siê w dniu 16.12.2004 r. Radni Rady Miasta
Gdyni otrzymuj¹ kopie wszystkich nadsy³anych
uwag.
61) Jolanta Kwidziñska w drugim piœmie zarzuca dodatkowo, i¿:
a) plan zagospodarowania przestrzennego nie
uwzglêdnia interesów ludnoœci tam zamieszka³ej od 1945 r.
b) z winy W³adz Miejskich z Zarz¹du Wojewódzkiego ogródków dzia³kowych dopuszczono do
budowy altanek ponad dopuszczalny prawem
metra¿ i zameldowania lokatorów
c) proponowane dziœ przesiedlanie lokatorów drugiego/trzeciego pokolenia wydaje siê byæ krzywdz¹ce i niehumanitarne
d) „Proponowanie urz¹dzanie w tym rejonie us³ug
handlowo–przemys³owych wydaje siê byæ nietrafne i z innych przyczyn”, uwa¿a, ¿e w rozwidleniu ulic Halickiej, Stryjskiej i Lotników mo¿e
byæ tylko osiedle mieszkaniowe, które ju¿ faktycznie istnieje; us³ugi handlowe nale¿y zlokalizowaæ w miejscu starej ¿wirowni po zasypaniu
do³u wzd³u¿ przebiegaj¹cej tam ulicy. Za funkcj¹ mieszkaniow¹ na tym terenie, zdaniem wnioskodawczyni, przemawia bliskoœæ szko³y i
koœcio³a oraz przystanków komunikacji i lasu.
W dalszej czêœci pisma wyra¿a zainteresowanie
nabyciem u¿ytkowanego terenu na preferencyjnych warunkach.
Prezydent Miasta Gdyni uwzglêdni³ w czêœci uwagê zawart¹ w pkt.d – poprzez wprowadzenie zmiany do tekstu i rysunku projektu planu polegaj¹cej
na przeznaczeniu terenu 17 ZP i czêœci terenu
07P,U na zabudowê jednorodzinn¹ oraz wielorodzinn¹ dostosowan¹ do s¹siedztwa (aktualnie tereny 16 MN3,MW1 i 17 MN3,MW1).
Odnosz¹c siê do pozosta³ej czêœci zg³oszonej uwagi nale¿y wyjaœniæ odpowiednio:
Ad. a), b) W poprzednio obowi¹zuj¹cych planach
zagospodarowania nin. teren nie by³ przeznaczony ani pod ogródki dzia³kowe, ani pod funkcjê mieszkaniow¹. W obowi¹zuj¹cym do
31.12.2003 r. miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Gdyni oraz miejscowym szczegó³owym planie zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji Or³owa
ww. teren przeznaczony by³ pod tereny zaplecza
budownictwa, tereny komunikacji (Droga Czerwona i ulica zbiorcza o obni¿onej funkcji). Istniej¹ca na tym terenie zabudowa powstawa³a
w sposób spontaniczny i bez wymaganych pozwoleñ.
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Ad. c) Uchwalenie planu stworzy mo¿liwoœæ podjêcia dzia³añ dotycz¹cych przekszta³ceñ terenu i konkretyzuj¹cych propozycje dla obecnych
jego mieszkañców.
Ad. d) Uzasadnienie uwagi w czêœci nieuwzglêdnionej – projekt planu zak³ada przeznaczenie
przedmiotowego terenu pod us³ugi o znaczeniu
ponadlokalnym oraz obiekty produkcyjne, bazy, sk³ady, magazyny, przewiduje eliminacjê istniej¹cej funkcji mieszkaniowej oraz funkcji
uci¹¿liwych dla otoczenia (zakres uci¹¿liwoœci
obiektów lub prowadzonej dzia³alnoœci nie mo¿e powodowaæ przekroczenia standardów jakoœci œrodowiska na terenach s¹siednich).
62) Polski Zwi¹zek Dzia³kowców Okrêgowy Zarz¹d w
Gdañsku Zarzuca, ¿e „projekt planu w ra¿¹cy sposób narusza interes prawny PZD i osób fizycznych”.
Teren Pracowniczego Ogrodu Dzia³kowego przy
ul. Halickiej jest w³asnoœci¹ gminy Gdynia. Wg danych ewidencji gruntów POD im. A Mickiewicza
nie posiada praw do terenu, nie zosta³y te¿ ustalone granice u¿ytkowanych dzia³ek, przepisy ustawy z dnia 06.05.1981 r. o pracowniczych ogrodach
dzia³kowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 85, poz. 390 z
póŸn. zmianami) nie maj¹ w tym przypadku zastosowania. Nale¿y dodaæ, ¿e ustawa o pracowniczych ogrodach dzia³kowych nie wyklucza
mo¿liwoœci likwidacji ogrodu dzia³kowego, okreœla natomiast tryb postêpowania w takim wypadku (odszkodowania, urz¹dzenie ogrodu
zamiennego itp.).
W dotychczasowych planach zagospodarowania
nin. teren nie by³ przeznaczony ani pod ogródki
dzia³kowe, ani pod funkcjê mieszkaniow¹. W obowi¹zuj¹cych do dnia 31.12.2003 r. miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Gdyni oraz miejscowym szczegó³owym planie zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji
Or³owa, które obejmowa³y ww. teren przeznaczony by³ on pod tereny zaplecza budownictwa, tereny komunikacji (droga czerwona, ulica zbiorcza o
obni¿onej funkcji).
W Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego wskazuje ten obszar
do objêcia polityk¹ indywidualn¹. „Polityka dla tego obszaru zmierza do ujawnienia i wykorzystania nowych szans zwi¹zanych z przebiegiem drogi,
nastêpnie do minimalizacji konfliktów oraz do dopuszczenia przekszta³ceñ w kierunku wspó³istnienia lub wypierania funkcji mieszkaniowej przez
inne funkcje”. W projekcie planu powy¿szy teren
przeznaczono na tereny obiektów produkcyjnych,
baz, sk³adów i magazynów oraz zabudowê us³ugow¹ i przewidziano eliminacjê istniej¹cej funkcji
mieszkalnej, zgodnie z opisan¹ wy¿ej polityk¹.
63) Irena i Józef Œwi¹tek proponuj¹ zmianê przebiegu
drogi 34 KD–D 1/1 na drogê wewnêtrzn¹ KDW z
wjazdem od drogi 33 KD–D 1/2 i odciêciem na wysokoœci dzia³ek 142/43, 147/43 i 148/43.
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Skrócenie drogi 34 KD–D (aktualnie 35 KD–D) nie
jest mo¿liwe ze wzglêdu na projektowan¹ w niej
infrastrukturê oraz fakt, i¿ w przypadku nie zrealizowania po³¹czenia ulicy Rungurskiej (33 KD–D
1/2, aktualnie 34 KD–D) z ulic¹ 26 KD–L 1/2 (aktualnie 27 KD–L 1/2), przy jednoczesnym zrealizowaniu Drogi Czerwonej, ulica Rungurska nie
bêdzie mia³a po³¹czenia z pozosta³ym uk³adem
ulic.
64) Stanis³aw Strehlau, Krystyna Kaszuba, Lech Strehlau, Krystyna Strehlau nie zgadzaj¹ siê na wybudowanie z ty³u ich posesji ulicy dojazdowej.
W przekroju Drogi Ró¿owej, ulicy g³ównej (G 2/2)
przewiduje siê dojazd do ww. dzia³ek od strony ulicy Lotników.
Projekt planu poprzez cofniêcie nieprzekraczalnych linii zabudowy rezerwuje teren pod perspektywiczn¹ modernizacjê Drogi Ró¿owej do klasy
ulicy g³ównej ruchu przyspieszonego – Drogi Czerwonej (GP 2/3). W przypadku jej realizacji dojazdem do dzia³ek nr 37 i 38 bêdzie droga wewnêtrzna
39 KDW (aktualnie 40 KDW). Projekt planu poprzez
jej wyznaczenie rezerwuje teren pod ww. dojazd.
Do czasu realizacji ustaleñ planu teren przeznaczony pod drogê 39 KDW (aktualnie 40 KDW) mo¿e byæ u¿ytkowany w dotychczasowy sposób,
jednak¿e nie mo¿e on byæ zabudowywany.
65) Urszula Derêgowska nie wyra¿a zgody na „oddanie czêœci parceli z nieruchomoœci przy ul. Kroœnieñskiej 14 celem wykonania drogi dojazdowej
z ul. Kroœnieñskiej do ul. Rungurskiej. Wnosi o
przesuniêcie drogi 39 KDW na teren nie zabudowany, jak np.: przy ul. Kroœnieñskiej 16, przewidzenie jej od ulicy Rungurskiej lub Skolskiej.
Uzasadnienie rozstrzygniêcia uwagi przedstawiono wy¿ej, w pkt. 2.64.
66) Krzysztof Kierek:
a) stwierdza, ¿e „droga przebiega zbyt blisko domu, co przy zwiêkszonym natê¿eniu ruchu mo¿e spowodowaæ naruszenie stanu konstrukcyjnego budynku”, zwiêkszenie zanieczyszczeñ spalinami i ha³asu,
b) kwestionuje zasadnoœæ budowania drogi
39 KDW przez teren wskazanej posesji, co uzasadnia ograniczeniem wielkoœci dzia³ki i pozbawieniem miejsca gara¿owego.
Odnosz¹c siê do poszczególnych punktów zg³oszonej uwagi nale¿y wyjaœniæ:
Ad a) W przypadku przekroczenia dopuszczalnych
standardów jakoœci œrodowiska wywo³anego oddzia³ywaniem drogi niezbêdne bêdzie zastosowanie odpowiednich œrodków technicznych –
np. realizacja barier akustycznych lub nasadzenia zieleni¹ izolacyjn¹.
Ad b) Uzasadnienie rozstrzygniêcia uwagi przedstawiono wy¿ej, w pkt. 2.64.
67) Alicja Frankowska reprezentowana przez pe³nomocnika adwokata Krzysztofa Malinowskiego
z Adwokackiej Spó³ki Partnerskiej Golejewski, Malinowski wnosi o:
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1) dokonanie zmian w projekcie planu poprzez:
a) zmianê iloœci pasów i szerokoœci drogi g³ównej 19 KD–G2/2 (2/3) tak, aby nieruchomoœæ
po³o¿ona przy ul. Lotników 62 nie graniczy³a
bezpoœrednio z drog¹ g³ówn¹ przewidzian¹ w
obecnym projekcie planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
b) umo¿liwienie bezpoœredniego dojazdu z ulicy Lotników, do ww. nieruchomoœci
c) usuniêcie drogi wewnêtrznej oznaczonej jako 39 KDW
d) zmianê przebiegu wytyczonej nieprzekraczalnej linii zabudowy na obszarze, przy ww. nieruchomoœci.
2) wykonanie ekspertyz dotycz¹cych poziomu ha³asu, poziomu zanieczyszczeñ i wp³ywu drgañ,
wynikaj¹cych z prac budowlanych oraz póŸniejszego u¿ytkowania drogi ró¿owej 19 KDG
2/2(2/3) na budynki mieszkalne po³o¿one w bezpoœredniej bliskoœci ww. drogi z uwzglêdnieniem
nieruchomoœci po³o¿onej przy ul. Lotników 62.
Odnosz¹c siê do poszczególnych punktów zg³oszonej uwagi nale¿y wjasniæ:
Ad. 1 a) Droga Czerwona by³a przewidywana we
wczeœniej obowi¹zuj¹cych planach. Przebieg
jej zosta³ uwzglêdniony w obowi¹zuj¹cym do
31.12.2003 r. miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Gdyni. Droga
Ró¿owa 19 KD–G 2/2 (aktualnie 20 KD–G 2/2),
(docelowo Droga Czerwona 19 KD–GP 2/3, aktualnie 20 KD–GP 2/3) stanowi jeden z podstawowych elementów uk³adu komunikacyjnego
aglomeracji gdañskiej, w Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni zosta³a wskazana jako ulica g³ówna
G 2/2, GP 2/3. W zwi¹zku z powy¿szym nie ma
mo¿liwoœci lokalnego zmniejszenia jej parametrów.
Ulica 19 KD–G (KD–GP) (aktualnie 20 KD–G
(KD–GP)) jest ulic¹ publiczn¹ podlegaj¹c¹ przepisom ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086). Parametry ulicy, w
tym szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych zaprojektowane zosta³y zgodnie z ww. ustaw¹.
Ad. 1 b),c),d) W przekroju Drogi Ró¿owej, ulicy g³ównej (G 2/2) przewiduje siê dojazd do ww.
dzia³ek od strony ulicy Lotników.
Projekt planu poprzez cofniêcie nieprzekraczalnych linii zabudowy rezerwuje teren pod perspektywiczn¹ modernizacjê Drogi Ró¿owej do
klasy ulicy g³ównej ruchu przyspieszonego –
Drogi Czerwonej (GP 2/3). Przyjêcie tej linii
umo¿liwia wykorzystywanie dzia³ki w dotychczasowy sposób, bez mo¿liwoœci rozbudowy
budynku w strefie nieprzeznaczonej do zabudowy.
W przypadku realizacji Drogi Czerwonej, Miasto wyp³aci nale¿ne odszkodowania, wykupi budynki i ew. dzia³ki, wówczas dojazdem do dzia³ek
nr 37 i 38 mo¿e byæ droga wewnêtrzna 39 KDW
(aktualnie 40 KDW).
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Projekt planu poprzez jej wyznaczenie rezerwuje teren pod ww. dojazd. Do czasu realizacji
ustaleñ planu teren ten mo¿e byæ u¿ytkowany w
dotychczasowy sposób, jednak¿e nie mo¿e on
byæ zabudowywany.
Ad. 2. Wszelkie wymagane przepisami opracowania dotycz¹ce wp³ywu inwestycji na otoczenie zostan¹ wykonane na etapie projektu
budowlanego inwestycji i po jego realizacji.
68) Jacek Kruk pisze, ¿e nie przyjmuje „takiego uk³adu”, w którym granice inwestycji, jak¹ jest Droga
Ró¿owa zajmuje czêœæ posesji nr 40. Jest zaniepokojony faktem, ¿e nie wiadomo, kiedy powstanie
ekran akustyczny, a tak¿e to, ¿e znalaz³by siê on
w odleg³oœci 4 m od jego okien. W zwi¹zku z tym, ¿e
zwiêkszy siê ruch pojazdów obawia siê tak¿e zagro¿enia katastrof¹ budowlan¹ (zawalenie siê s¹siedniego budynku, który jest „w stanie ruiny, po
po¿arze”). Informuje, ¿e jego warunki ¿ycia znacznie siê pogorsz¹. Jest zainteresowany form¹ rekompensaty za odebranie mu czêœci dzia³ki.
Prezydent Miasta Gdyni uwzglêdni³ w czêœci uwagê – poprzez wprowadzenie zmiany na rysunku
projektu planu polegaj¹cej na poprowadzeniu linii rozgraniczaj¹cej drogi 19 KD–G 2/2 (KD–GP
2/3) (aktualnie 20 KD–G 2/2 (KD–GP 2/3) po granicach dzia³ek 38 i 40.
Realizacja ekranu akustycznego nast¹pi wraz z
budow¹ drogi o ile odpowiednie analizy wyka¿¹
tak¹ koniecznoœæ. Sprawa ruiny s¹siedniego budynku wymaga rozpoznania przez odpowiednie
s³u¿by w trybie nadzoru budowlanego Zgodnie z
ustaw¹ Prawo budowlane w³aœciciel lub zarz¹dca obiektu budowlanego jest obowi¹zany utrzymywaæ w³aœciwy stan techniczny budynku.
69) Stefan Troka wyra¿a zaniepokojenie zmian¹ planów odnoœnie budynku przy ul. Przemyskiej 4, którego jest mieszkañcem. Prosi o udzielenie
jednoznacznej informacji na temat „losu budynku”.
W projekcie planu budynek przy ulicy Przemyskiej
4 bêd¹cy w³asnoœci¹ gminy, znajduje siê na terenie 15 MN3 w strefie nieprzeznaczonej do zabudowy wyznaczonej nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy.
Ustalenia planu nie nakazuj¹ wprost jego rozbiórki, jednak jego lokalizacja uniemo¿liwia jego rozbudowê. Realizacja Drogi Ró¿owej nie przekreœla
mo¿liwoœci dalszej eksploatacji ww. obiektu po
rozpoznaniu, jaki wp³yw na budynek bêdzie wywieraæ projektowana droga.
Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y nr XXVIII/648/05
Rady Miasta Gdyni
z dnia 23 lutego 2005 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czêœci dzielnicy Ma³y Kack
w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i £u¿yckiej.
Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
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które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich
finansowania
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 zmiany: z
2004 roku: Dz. U. Nr 6, poz. 41, Dz. U. Nr 141,
poz. 1492), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami z 2002 r.: Dz. U.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.: Dz. U. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, Nr 153, poz. 1271) i art. 111 ust. 2
pkt 1 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, ze
zmianami: Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65,
poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1951, Nr 96,
poz. 874, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 19,
poz. 177) Rada Miasta Gdyni rozstrzyga, co nastêpuje:
1. Na obszarze opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czêœci dzielnicy Ma³y Kack w Gdyni rejon ulic Stryjskiej i £u¿yckiej
przewiduje siê nastêpuj¹ce inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy:
1) uk³ad komunikacyjny:
a) budowa „Drogi Ró¿owej” – klasy ulicy g³ównej /
„Drogi Czerwonej” klasy ulicy g³ównej ruchu
przyspieszonego – 20 KD–G 2/2 / KD–P 2/3;
b) wytyczenie i budowa ulicy zbiorczej „Nowej £u¿yckiej” – 22 KD–Z 1/2;
c) budowa elementów „Wêz³a Integracyjnego Gdynia – Red³owo” (SKM, autobus) – teren
19 KD–X;
d) przebudowa ulicy £u¿yckiej – 21 KD–Z 1/2, do
klasy ulicy zbiorczej, o przekroju 1/2 ze œcie¿k¹
rowerow¹ i obustronnym chodnikiem;
e) przebudowa ulicy Stryjskiej – 23 KD–Z 1/2, na
odcinku od wiaduktu kolei koœcierskiej w kierunku Al. Zwyciêstwa, do klasy ulicy zbiorczej
o przekroju 1/2 ze œcie¿k¹ rowerow¹ i obustronnym chodnikiem, przebudowa wiaduktu nad Drog¹ Ró¿ow¹ oraz lini¹ kolejow¹ nr 202, Gdañsk
G³ówny – Stargard Szczeciñski;
f) przebudowa ulicy Stryjskiej – 25 KD–L 1/2, na
odcinku od Wêz³a Macieja Brzeskiego do wjazdu na Drogê Ró¿ow¹ – do klasy ulicy lokalnej
o przekroju 1/2 ze œcie¿k¹ rowerow¹ i obustronnym chodnikiem;
g) budowa ulicy Przemyskiej – 28 KD–L 1/2 i
29 KD–L 1/2, ulicy lokalnej o przekroju 1/2 z
obustronnym chodnikiem;
h) wytyczenie i budowa ulicy lokalnej – 27 KD–L
1/2, o przekroju 1/2 z obustronnym chodnikiem;
i) wytyczenie i budowa ulic dojazdowych 31 KD–D
1/2, 32 KD–D 1/2, 33 KD–D 1/2, o przekroju 1/2
z obustronnymi chodnikami;
j) budowa ulicy Rungurskiej – 34 KD–D 1/2, ulicy
dojazdowej o przekroju 1/2 z jednostronnym
chodnikiem;
k) budowa ulicy Skolskiej – 35 KD–D 1/1, ulicy dojazdowej o przekroju 1/1 z jednostronnym chodnikiem;
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l) budowa ulicy Kroœnieñskiej – 36 KD–D 1/2, ulicy dojazdowej o przekrojach 1/2 z obustronnymi chodnikami;
m)budowa ulicy Sanockiej – 37 KD–D 1/2, ulicy
dojazdowej o przekroju 1/2 z obustronnymi i jednostronnymi chodnikami.
2) inwestycje w zakresie rozbudowy sieci i urz¹dzeñ
wodoci¹gowych – przebudowa i rozbudowa sieci
wodoci¹gowej (dostosowana do projektowanego
przebiegu ulic);
3) inwestycje w zakresie budowy sieci i urz¹dzeñ kanalizacji sanitarnej – budowa i rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej;
4) inwestycje w zakresie rozbudowy sieci i urz¹dzeñ
kanalizacji deszczowej – budowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej;
5) inwestycje w zakresie elektroenergetyki – budowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej;
6) inwestycje w zakresie zaopatrzenia w gaz – budowa i rozbudowa sieci gazowej;
7) inwestycje w zakresie zaopatrzenia w ciep³o – rozbudowa sieci ciep³owniczej.
2. Budowa i modernizacja ulic oraz poszczególnych
elementów infrastruktury technicznej jest zadaniem
w³asnym gminy i mo¿e byæ finansowana z bud¿etu
Miasta Gdyni lub wspó³finansowana ze œrodków zewnêtrznych.
3. Nie okreœla siê szczegó³owego harmonogramu realizacji wy¿ej wymienionych inwestycji.

747
UCHWA£A Nr 02/05
Zgromadzenia Zwi¹zku Gmin pod nazw¹ „Park Inwestycyjny Malbork–Sztum”
z dnia 29 marca 2005 r.
w sprawie bud¿etu Zwi¹zku Gmin pod nazwa „Park Inwestycyjny Malbork–Sztum” na 2005 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 73a ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity
tekst Dz.U. nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z póŸn. zm.)
art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 ustawy z dnia
26.11.1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z
2003 r. nr 15 poz. 148 z póŸn. zm.)– Zgromadzenie
Zwi¹zku uchwala co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê dochody bud¿etu Zwi¹zku Gmin „Park Inwestycyjny Malbork–Sztum” na rok 2005 w wysokoœci 3.000 – z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1*.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu na 2005 rok w wysokoœci
3.000 – z³
z tego: a) wydatki bie¿¹ce – 3.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2*.
§2
1. Upowa¿nia siê Zarz¹d do:
— dokonywania przeniesieñ wydatków bud¿etowych
miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u,
* Za³¹czników Nr 1 i 2 nie publikuje siê
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§3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu.
Przewodnicz¹cy Zgromadzenia
Zwi¹zku Gmin pod nazw¹
„Park Inwestycyjny Malbork–Sztum”
podpis nieczytelny
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UCHWA£A Nr XXXVII/116/05
Rady Miasta Gdañska
z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Kadmowej i
Platynowej w mieœcie Gdañsku
Na podstawie art. 20 w zwi¹zku z art. 14 ust. 8,
art. 15, art. 16 ust. 1, art. 17, art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, zm: z
2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492), rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w
sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164,
poz. 1587) i art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Po stwierdzeniu zgodnoœci z ustaleniami „Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdañska” uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Kadmowej
i Platynowej w mieœcie Gdañsku (o numerze ewidencyjnym 1737) zwany dalej „planem”, obejmuj¹cy obszar
12 ha po³o¿ony pomiêdzy ulicami Ma³omiejsk¹, Platynow¹ i Kadmow¹, jak na rysunku planu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y
§2
Wyjaœnienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
1) teren – obszar wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, którego przeznaczenie zosta³o okreœlone w § 3 i
odpowiedniej karcie terenu, przeznaczony tak¿e pod
sieci i urz¹dzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w tym drogi i stacje przekaŸnikowe telefonii komórkowej) oraz zieleñ urz¹dzon¹ (ZP) b¹dŸ
krajobrazowo – ekologiczn¹ (Z64),
2) intensywnoœæ zabudowy – stosunek powierzchni ca³kowitej wszystkich kondygnacji naziemnych po obrysie, z wy³¹czeniem:
a) powierzchni, które nie s¹ zamkniête lecz mog¹
byæ ograniczone elementami budowlanymi (np.
balustradami, os³onami zabezpieczaj¹cymi, porêczami) i nie s¹ przykryte ( np. balkony, tarasy) oraz
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b) do powierzchni elementów drugorzêdnych ( np.
schodów i pochylni zewnêtrznych, ramp zewnêtrznych, daszków, markiz ) do powierzchni dzia³ki,
3) mieszkanie integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ – lokal lub dom mieszkalny
w³aœciciela podmiotu gospodarczego, stró¿a lub technologa, jeœli dzia³alnoœæ wymaga ca³odobowego nadzoru technologicznego, na dzia³ce wspólnej z
obiektem gospodarczym,
4) wysokoœæ zabudowy – wysokoœæ mierzona od naturalnej warstwicy terenu w najni¿szym punkcie obrysu budynku do kalenicy lub najwy¿szego punktu na
pokryciu kubatury, bez masztów odgromnikowych,
anten i kominów,
5) bry³a budynku – zespó³ nastêpuj¹cych cech budynku: typ zabudowy, kszta³t dachu, rozcz³onkowanie.
— kszta³t dachu – dok³adne okreœlenie dachu zawieraj¹ce jego typ (mansardowy, skoœny, pulpitowy
itp.), k¹t nachylenia po³aci, kierunek kalenicy, pokrycie dachu.
— Rozcz³onkowanie – to takie elementy bry³y budynku jak: ryzality, wnêki, wykusze, wie¿yczki, lukarny, balkony.
6) typ budynku – zespó³ nastêpuj¹cych cech budynku:
usytuowanie na dzia³ce, gabaryty i rodzaj dachu.
— Rodzaj dachu – w sposób ogólny okreœla kszta³t
dachu – wysoki lub p³aski
— Gabaryty budynku – to jego wysokoœæ szerokoœæ
i g³êbokoœæ
7) charakter budynku – zespó³ nastêpuj¹cych cech budynku: bry³a budynku, rozplanowanie i proporcje
otworów okiennych i kolorystyka.
8) dach stromy – dach, który spe³nia równoczeœnie nastêpuj¹ce warunki:
a) po³aci dachowe s¹ nachylone do poziomu pod k¹tem wiêkszym ni¿ 300, a w przypadku górnej po³aci dachu mansardowego – pod k¹tem wiêkszym
ni¿ 100,
b) powierzchnia lukarn przykrytych po³aciami o mniejszym nachyleniu nie przekracza po³owy ca³ej powierzchni przykrytej dachem.
Za dach stromy uwa¿a siê równie¿ dach w kszta³cie
kopu³y, kolebki itp., dachy widoczne z poziomu terenu.
6) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczaj¹ca obszar, na którym dopuszcza siê
wznoszenie budynków oraz – okreœlonych w ustaleniach planu – budowli; linia nie dotyczy: balkonów,
wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, podokienników,
zadaszeñ nad wejœciami, ryzalitów, przedsionków,
schodów zewnêtrznych, pochylni, tarasów, czêœci
podziemnych obiektów budowlanych, o ile ustalenia
planu nie stanowi¹ inaczej,
7) obowi¹zuj¹ca linia zabudowy – maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy, na której musi byæ usytuowane przynajmniej 80% powierzchni elewacji
budowli
§3
Oznaczenia literowe lub literowo – cyfrowe dotycz¹ce
przeznaczenia terenów u¿yte w niniejszym planie:
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MN21 tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej:
domy wolno stoj¹ce jedno– lub dwumieszkaniowe na
jednej dzia³ce M22 tereny zabudowy mieszkaniowej
ekstensywnej – domy mieszkalne do 4 mieszkañ dostêpnych z jednej klatki schodowej M23 tereny zabudowy mieszkaniowej – wszystkie formy
MW24 tereny zabudowy mieszkaniowej intensywnej –
domy mieszkalne powy¿ej 4 mieszkañ dostêpnych z
jednej klatki schodowej
W terenach mieszkaniowych MN21, M22, M23 i MW24
dopuszcza siê:
1) us³ugi spe³niaj¹ce równoczeœnie poni¿sze warunki:
a) brak kolizji z funkcj¹ mieszkaniow¹,
b) mieszcz¹ce siê w lokalach u¿ytkowych do 100 m2
powierzchni u¿ytkowej,
c) dysponuj¹cych odrêbnym wejœciem z zewn¹trz
lub wejœciem z zewn¹trz wspólnym z najwy¿ej jednym mieszkaniem.
2) wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyjne z funkcj¹ mieszkaniow¹, np.: schronisko socjalne, internat, dom studencki, dom rencistów, dom
zakonny, dom dziecka, z wy³¹czeniem obiektów hotelarskich.
U33 tereny zabudowy us³ugowej komercyjne i publiczne, z wy³¹czeniem:
1) rzemios³a produkcyjnego,
2) stacji paliw,
3) warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych,
4) stacji obs³ugi samochodów ciê¿arowych i autobusów,
Dopuszcza siê:
1) parkingi i gara¿e dla samochodów osobowych,
2) salony samochodowe (z serwisem),
3) ma³e hurtownie do 2000 m 2 powierzchni,
4) budynki zamieszkania zbiorowego,
5) mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹
dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹.
M/U31 tereny zabudowy mieszkaniowo–us³ugowej zawieraj¹ca wybrane tereny mieszkaniowe: MN, MN21,
M22 lub M23 i us³ugowe: U, U33, US lub U34. W planie
mo¿na ustaliæ proporcjê miedzy funkcj¹ mieszkaniow¹
a us³ugow¹.
ZP62 tereny zieleni urz¹dzonej – tereny miejskiej zieleni urz¹dzonej dostêpne dla publicznoœci, np.: parki,
zieleñce, ogrody zabytkowe i tematyczne, w których co
najmniej 80% powierzchni zagospodarowuje siê jako
powierzchniê biologicznie czynn¹. Dopuszcza siê:
1) budynki obs³uguj¹ce u¿ytkowników, np.: gastronomia, szalety, wypo¿yczalnie sprzêtu turystycznego,
pod warunkiem ustalenia w planie ich szczegó³owej
lokalizacji i zasad kszta³towania zabudowy,
2) obiekty obs³uguj¹ce u¿ytkowników nie wymagaj¹ce
pozwolenia na budowê.
Z64 tereny zieleni krajobrazowo–ekologicznej: np.:
drobne, naturalne zbiorniki wodne i cieki wraz z zieleni¹ przywodn¹, miêdzywala, tereny podmok³e, ¿arnowczyska, wydmy, zieleñ na skarpach, naturalne
zadrzewienia i zakrzewienia.
KD80 tereny ulic dojazdowych
KD81 tereny ulic lokalnych
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KD83 tereny ulic g³ównych, ulic g³ównych przyspieszonych
KDW tereny dróg wewnêtrznych
KX tereny wydzielonych ci¹gów: pieszych, pieszo–jezdnych, pieszo–rowerowych, rowerowych, ulic o równoprawnym ruchu pieszym, rowerowym i ko³owym
Na ww. terenach transportu drogowego, dopuszcza siê
obiekty stanowi¹ce tradycyjne wyposa¿enie ulic, np.:
kioski z pras¹, punkty sprzeda¿y biletów, budki telefoniczne, wiaty przystankowe, noœniki reklamowe, w tym
równie¿ na lokalizacjach tymczasowych.
§4
1. Ustalone w planie zasady podzia³u terenów na dzia³-
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ki nie dotycz¹ wydzieleñ geodezyjnych dla sieci i
urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej.
2. Wody opadowe lub roztopowe ujête w systemy kanalizacyjne, pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczonych wymagaj¹ oczyszczenia, zgodnie z przepisami
szczególnymi.
3. Obiekty budowlane powinny spe³niaæ warunki okreœlone w przepisach szczególnych dotycz¹cych otoczenia lotniska.
§5
1. Ustala siê wskaŸniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla
samochodów osobowych.
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2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powy¿sze
wskaŸniki stosuje siê odpowiednio.
§6
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na
14 terenów oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od
001 do 014.
2. Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
REJONU ULIC KADMOWEJ I PLATYNOWEJ
W MIEŒCIE GDAÑSKU NR EW. PLANU 1737
1. NUMER 001
2. POWIERZCHNIA 3,51 ha
3. PRZEZNACZENIE
M/U31 tereny zabudowy mieszkaniowo–us³ugowej
zawieraj¹ce tereny mieszkaniowe M23 i us³ugowe
U33, bez ustalania proporcji pomiêdzy funkcjami
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
1) zabudowa jednorodzinna wolnostoj¹ca i bliŸniacza,
2) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 2000 m2,
3) ma³e hurtownie do 2000 m 2 powierzchni,
4) szpitale i domy opieki spo³ecznej
5. ISTNIEJ¥CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
nie ustala siê
6. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO
1) stosuje siê zasady o których mowa w pkt 7, 11,
2) ci¹g pieszy ³¹cz¹cy teren 011–KD80 z ulic¹ Platynow¹ (poza granicami planu),
3) oœ widokowa w kierunku akcentu architektonicznego w terenie 003–M/U31, jak na rysunku planu
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy – obowi¹zuj¹ce od strony ulicy Platynowej (poza granicami planu) w odleg³oœci
10 m od po³udniowej i po³udniowo – zachodniej
granicy terenu, na odcinku jak na rysunku planu;
maksymalne nieprzekraczalne od strony ulicy Platynowej (poza granicami planu) w odleg³oœci
10 m od po³udniowo – zachodniej granicy terenu,
w odleg³oœci 10 m od granicy z terenem 010–KD81,
w odleg³oœci 6 m od granicy z terenem 011–KD80
oraz w odleg³oœci 10 m od granicy z terenem
007–ZP62, jak na rysunku planu,
2) wielkoœæ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki lub terenu – maksymalna: 35%,
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 40% dla terenów mieszkaniowych i mieszkaniowo – us³ugowych; 20% dla terenów
us³ugowych,
4) intensywnoœæ zabudowy – minimalna: nie ustala
siê, maksymalna: 0,8,
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5) wysokoœæ zabudowy – minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 15 m,
6) formy zabudowy – pierzejowa wzd³u¿ ulicy Platynowej (poza granicami planu), na pozosta³ej czêœci terenu: dowolne,
7) kszta³t dachu:
a) dla domów mieszkalnych do 4 mieszkañ dostêpnych z jednej klatki schodowej:
stromy,
b) dla pozosta³ej zabudowy: dowolny,
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
nie dotyczy
9. ZASADY DOTYCZ¥CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dostêpnoœæ drogowa – od ulicy Platynowej (poza
granicami planu) oraz od ulic projektowanych
010–KD81 i 011–KD80,
2) parkingi – do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5 uchwa³y,
3) zaopatrzenie w wodê– z sieci wodoci¹gowej,
4) odprowadzenie œcieków – komunalne do kanalizacji sanitarnej,
5) odprowadzenie wód opadowych – zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej,
6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹– z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej,
8) zaopatrzenie w ciep³o– z sieci ciep³owniczej lub
niskoemisyjnych Ÿróde³ lokalnych,
9) gospodarka odpadami– odpady komunalne– po
segregacji wywóz na sk³adowisko miejskie, pozosta³e– zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
10) planowane urz¹dzenia i sieci magistralne – nie
dotyczy
10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
nie dotyczy
11. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY
1) przyjmuje siê poziom ha³asu w œrodowisku jak dla
terenów przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹,
2) w przypadku zapewnienia przez inwestora wymaganego poziomu ha³asu w œrodowisku dopuszcza
siê lokalizacjê budynków zwi¹zanych ze sta³ym
lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y,
3) szpaler drzew wzd³u¿ terenu 011–KD80, jak na rysunku planu
12. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania, za wyj¹tkiem obiektów stanowi¹cych tradycyjne wyposa¿enie ulic, o których mowa w § 3, lokalizowanych w
przestrzeniach ulic
14. USTALENIA DOTYCZ¥CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ,
WYMAGAJ¥CYCH
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PRZEKSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI
nie dotyczy
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW
ustala siê zachowanie naturalnych skupisk lub przesadzenia w obrêbie terenu rokitnika zwyczajnego,
objêtego ochron¹ prawn¹
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YTKOWANIU
nie dotyczy
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) zalecana lokalizacja ci¹gu pieszego ustalonego
w pkt 6.2, jak na rysunku planu,
2) zaleca siê lokalizowanie zieleni w formie grup
drzew i krzewów,
3) zaleca siê kszta³towanie bogatej zieleni przyulicznej,
4) zaleca siê formowanie szpaleru drzew ustalonego
w pkt 11 z gatunków takich jak: brzoza, klon,
5) przez teren przebiegaj¹ dwa odcinki nieu¿ywanej
kanalizacji deszczowej o œrednicy O/ 0,3 m i O/ 0,6 m,
6) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
KARTA TERENU
MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
REJONU ULIC KADMOWEJ I PLATYNOWEJ
W MIEŒCIE GDAÑSKU NR EW. PLANU 1737
1. NUMER 002
2. POWIERZCHNIA 0,63 ha
3. PRZEZNACZENIE
M/U31 tereny zabudowy mieszkaniowo–us³ugowej
zawieraj¹ce tereny mieszkaniowe M22 i us³ugowe
U33, maksimum 20% us³ug
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 2000 m2,
2) ma³e hurtownie do 2000 m 2 powierzchni,
3) szpitale i domy opieki spo³ecznej
5. ISTNIEJ¥CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
nie ustala siê
6. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO
stosuje siê zasady o których mowa w pkt 7, 11,
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy – obowi¹zuj¹ce w odleg³oœci 6 m od
granicy z terenem 011–KD80,
2) wielkoœæ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki lub terenu – maksymalna: 30%,
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 30%,
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4) intensywnoœæ zabudowy – minimalna: nie ustala
siê, maksymalna: 0,5,
5) wysokoœæ zabudowy – minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 10 m,
6) formy zabudowy – dowolne,
7) kszta³t dachu – stromy
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
nie dotyczy
9. ZASADY DOTYCZ¥CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dostêpnoœæ drogowa – od ulicy projektowanej
011–KD80 oraz od ci¹gu pieszo – jezdnego projektowanego 013–KX,
2) parkingi – do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5 uchwa³y,
3) zaopatrzenie w wodê– z sieci wodoci¹gowej,
4) odprowadzenie œcieków – komunalne do kanalizacji sanitarnej,
5) odprowadzenie wód opadowych – zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej,
6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹– z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej,
8) zaopatrzenie w ciep³o– z sieci ciep³owniczej lub
niskoemisyjnych Ÿróde³ lokalnych,
9) gospodarka odpadami– odpady komunalne– po
segregacji wywóz na sk³adowisko miejskie, pozosta³e– zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
10) planowane urz¹dzenia i sieci magistralne – nie
dotyczy
10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
nie dotyczy
11. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY
1) przyjmuje siê poziom ha³asu w œrodowisku jak dla
terenów przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹,
2) w przypadku zapewnienia przez inwestora wymaganego poziomu ha³asu w œrodowisku dopuszcza
siê lokalizacjê budynków zwi¹zanych ze sta³ym
lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y
12. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania
14. USTALENIA DOTYCZ¥CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ,
WYMAGAJ¥CYCH
PRZEKSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI
nie dotyczy
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW
nie dotyczy
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17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YTKOWANIU
nie dotyczy
18.ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) zalecany podzia³ na dzia³ki budowlane, jak na rysunku planu,
2) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
KARTA TERENU
MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
REJONU ULIC KADMOWEJ I PLATYNOWEJ
W MIEŒCIE GDAÑSKU NR EW. PLANU 1737
1. NUMER 003
2. POWIERZCHNIA 0,41 ha
3. PRZEZNACZENIE
M/U31 tereny zabudowy mieszkaniowo–us³ugowej
zawieraj¹ce tereny mieszkaniowe M22 i us³ugowe
U33, bez ustalania proporcji pomiêdzy funkcjami
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 2000 m2,
2) ma³e hurtownie do 2000 m 2 powierzchni,
3) szpitale i domy opieki spo³ecznej
5. ISTNIEJ¥CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
nie ustala siê
6. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO
1) stosuje siê zasady o których mowa w pkt 7, 11,
2) dominanta kompozycyjna na zakoñczeniu osi widokowych wyznaczonych w terenach 010–KD81,
001–M/U31 oraz 011–KD80, jak na rysunku planu
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy – maksymalne nieprzekraczalne
w odleg³oœci 6 m od granicy z terenami 010–KD81,
011–KD80, 013–KX oraz 9 m od pó³nocno – zachodniej granicy terenu, jak na rysunku planu,
2) wielkoœæ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki lub terenu – maksymalna: 30%,
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 30%,
4) intensywnoœæ zabudowy – minimalna: nie ustala
siê, maksymalna: 0,7,
5) wysokoœæ zabudowy – minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: dla dominanty kompozycyjnej 15 m,
dla pozosta³ej zabudowy 10 m,
6) formy zabudowy – dowolne,
7) kszta³t dachu – stromy
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
nie dotyczy
9. ZASADY DOTYCZ¥CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dostêpnoœæ drogowa – od ulic projektowanych
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011–KD80, 010–KD81 oraz od ci¹gu pieszo – jezdnego projektowanego 013–KX,
2) parkingi – do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5 uchwa³y,
3) zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej,
4) odprowadzenie œcieków – komunalne do kanalizacji sanitarnej,
5) odprowadzenie wód opadowych – zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej,
6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹– z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej,
8) zaopatrzenie w ciep³o – z sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjnych Ÿróde³ lokalnych,
9) gospodarka odpadami – odpady komunalne– po
segregacji wywóz na sk³adowisko miejskie, pozosta³e– zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
10) planowane urz¹dzenia i sieci magistralne – nie
dotyczy
10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
nie dotyczy
11. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY
1) przyjmuje siê poziom ha³asu w œrodowisku jak dla
terenów przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹,
2) w przypadku zapewnienia przez inwestora wymaganego poziomu ha³asu w œrodowisku dopuszcza
siê lokalizacjê budynków zwi¹zanych ze sta³ym
lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y
12. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania
14. USTALENIA DOTYCZ¥CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ,
WYMAGAJ¥CYCH
PRZEKSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI
nie dotyczy
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW
nie dotyczy
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YTKOWANIU
korytarz infrastruktury technicznej, jak na rysunku
planu; zakaz trwa³ego grodzenia i nasadzeñ zieleni¹ wysok¹
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
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KARTA TERENU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
REJONU ULIC KADMOWEJ I PLATYNOWEJ
W MIEŒCIE GDAÑSKU NR EW. PLANU 1737
1. NUMER 004
2. POWIERZCHNIA 2,34 ha
3. PRZEZNACZENIE
M/U31 tereny zabudowy mieszkaniowo–us³ugowej
zawieraj¹ce tereny mieszkaniowe M23 i us³ugowe
U33, bez ustalania proporcji pomiêdzy funkcjami
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 2000 m2,
2) ma³e hurtownie do 2000 m 2 powierzchni,
3) szpitale i domy opieki spo³ecznej,
4) budynki zwi¹zane ze sta³ym lub wielogodzinnym
pobytem dzieci i m³odzie¿y
5. ISTNIEJ¥CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
nie ustala siê
6. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO
1) stosuje siê zasady o których mowa w pkt 7, 11,
2) ci¹g pieszy pomiêdzy terenem 009–KD83 a granic¹ terenu w kierunku po³udniowo – zachodnim
7.ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy – dla zabudowy mieszkaniowej:
maksymalne nieprzekraczalne w odleg³oœci 10 m
od granicy z terenami 009–KD83, jak na rysunku
planu,
dla us³ug: nie ustala siê
2) wielkoœæ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki lub terenu – maksymalna: 30%,
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 40%,
4) intensywnoœæ zabudowy – minimalna: nie ustala
siê, maksymalna: 0,8,
5) wysokoœæ zabudowy – minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 15 m,
6) formy zabudowy – dowolne,
7) kszta³t dachu:
a) dla domów mieszkalnych do 4 mieszkañ dostêpnych z jednej klatki schodowej:
stromy,
b) dla pozosta³ej zabudowy: dowolny
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
nie dotyczy
9. ZASADY DOTYCZ¥CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dostêpnoœæ drogowa – od ulic projektowanych
010–KD81, 012–KD80 oraz od ulicy projektowanej
tzw. „Nowej Podmiejskiej” 009–KD83 (ograniczona),
2) parkingi – do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5 uchwa³y,
3) zaopatrzenie w wodê– z sieci wodoci¹gowej,
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4) odprowadzenie œcieków – komunalne do kanalizacji sanitarnej,
5) odprowadzenie wód opadowych – zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej,
6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹– z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej,
8) zaopatrzenie w ciep³o– z sieci ciep³owniczej lub
niskoemisyjnych Ÿróde³ lokalnych,
9) gospodarka odpadami– odpady komunalne– po
segregacji wywóz na sk³adowisko miejskie, pozosta³e– zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
10) planowane urz¹dzenia i sieci magistralne – nie
dotyczy
10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
nie dotyczy
11. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY
1) przyjmuje siê poziom ha³asu w œrodowisku jak dla
terenów przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹,
2) w pomieszczeniach przewidzianych na sta³y pobyt ludzi po³o¿onych w strefie uci¹¿liwoœci ulicy
tzw. „Nowej Podmiejskiej” (teren 009–KD83) zastosowanie w miarê potrzeby zabezpieczeñ akustycznych doprowadzaj¹cych poziom ha³asu do
wartoœci zgodnych z obowi¹zuj¹cymi normami,
3) ograniczenie niwelacji wy³¹cznie do potrzeb zwi¹zanych z lokalizacj¹ obiektów kubaturowych i niezbêdnej obs³ugi komunikacyjnej
12. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania, za wyj¹tkiem obiektów stanowi¹cych tradycyjne wyposa¿enie ulic, o których mowa w § 3, lokalizowanych w
przestrzeniach ulic
14. USTALENIA DOTYCZ¥CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ,
WYMAGAJ¥CYCH
PRZEKSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI
nie dotyczy
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW
1) ustala siê zachowanie naturalnych skupisk lub
przesadzenia w obrêbie strefy rokitnika zwyczajnego, objêtego ochron¹ prawn¹,
2) strefa kontrolowana istniej¹cego gazoci¹gu œredniego ciœnienia o œrednicy O/ 200 mm, zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrêbnymi
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YTKOWANIU
1) dopuszcza siê zabudowê na granicy dzia³ek budowlanych przyleg³ych do ulicy tzw. „Nowej Podmiejskiej” 009–KD83, z zastrze¿eniem pkt 7.1,
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2) istniej¹ce wodoci¹gi o œrednicy 400 mm oraz
800 mm – zakaz zabudowy w odleg³oœci odpowiednio 3 m i 5 m od skrajni wodoci¹gów,
3) zastosowanie w miarê potrzeby œrodków technicznych (np. muru oporowego, drena¿u opaskowego) lub obiektów budowlanych pe³ni¹cych rolê
muru oporowego w celu zabezpieczenia przed
osuwaniem siê mas ziemnych,
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca siê lokalizowanie zieleni w formie grup
drzew i krzewów,
2) zaleca siê utwardzenie placów i parkingów w celu zmniejszenia infiltracji wód opadowych w g³¹b
pod³o¿a,
3) zalecana lokalizacja ci¹gu pieszego ustalonego
w pkt 6.2, jak na rysunku planu,
4) istniej¹cy ciep³oci¹gi 2x400 mm i 2x273/400 mm;
zaleca siê umo¿liwienie dojazdu o szerokoœci 3 m
dla celów eksploatacyjnych,
5) istniej¹cy kana³ deszczowy o œrednicy 0,5 m; zaleca siê pas wy³¹czenia z zabudowy minimum
4 m od skrajni kana³u oraz umo¿liwienie dojazdu
o szerokoœci 3 m dla celów eksploatacyjnych,
6) obszary potencjalnych zagro¿eñ osuwania siê mas
ziemnych,
7) zaleca siê poprzedzenie dzia³alnoœci inwestycyjnej badaniami geotechnicznymi, okreœlaj¹cymi:
warunki zabezpieczenia przed osuwaniem siê mas
ziemnych,
8) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
KARTA TERENU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
REJONU ULIC KADMOWEJ I PLATYNOWEJ
W MIEŒCIE GDAÑSKU NR EW. PLANU 1737
1. NUMER 005
2. POWIERZCHNIA 1,76 ha
3. PRZEZNACZENIE
M/U31 tereny zabudowy mieszkaniowo–us³ugowej
zawieraj¹ce tereny mieszkaniowe M22 i us³ugowe
U33, bez ustalania proporcji pomiêdzy funkcjami
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 2000 m2,
2) szpitale i domy opieki spo³ecznej,
3) budynki zwi¹zane ze sta³ym lub wielogodzinnym
pobytem dzieci i m³odzie¿y,
4) salony samochodowe (z serwisem)
5. ISTNIEJ¥CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
nie ustala siê
6. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO
stosuje siê zasady o których mowa w pkt 7, 11,
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1) linie zabudowy – dla zabudowy mieszkaniowej:
maksymalne nieprzekraczalne w odleg³oœci 10 m
od granicy z terenami 009–KD83, jak na rysunku
planu,
dla us³ug: nie ustala siê,
2) wielkoœæ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki lub terenu – maksymalna: 30%,
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 40%,
4) intensywnoœæ zabudowy – minimalna: nie ustala
siê, maksymalna: 0,5,
5) wysokoœæ zabudowy – minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 12 m
6) formy zabudowy – dowolne,
7) kszta³t dachu – stromy
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
nie dotyczy
9. ZASADY DOTYCZ¥CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dostêpnoœæ drogowa – od ulicy Ma³omiejskiej,
Dzia³yñskiego (poza granicami planu), od ulicy
wewnêtrznej projektowanej 014–KDW oraz od ulicy Granitowej poprzez tereny mieszkaniowe (poza granicami planu),
2) parkingi – do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie z § 5 uchwa³y,
3) zaopatrzenie w wodê– z sieci wodoci¹gowej,
4) odprowadzenie œcieków – komunalne do kanalizacji sanitarnej,
5) odprowadzenie wód opadowych – zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej,
6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹– z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej,
8) zaopatrzenie w ciep³o– z sieci ciep³owniczej lub
niskoemisyjnych Ÿróde³ lokalnych,
9) gospodarka odpadami– odpady komunalne– po
segregacji wywóz na sk³adowisko miejskie, pozosta³e– zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
10) planowane urz¹dzenia i sieci magistralne – nie
dotyczy
10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
1) strefy ochrony dóbr kultury – nie dotyczy,
2) zasady kszta³towania struktury przestrzennej –
jak w pkt. 7, 13,
3) zasady ochrony obiektów o wartoœciach kulturowych – w oznaczonych na rysunku planu budynkach: dla budynku przy ul. Ma³omiejskiej 37
ochronie podlega typ budynku, dla pozosta³ych
budynków charakter budynku i detal architektoniczny
11. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY
w pomieszczeniach przewidzianych na sta³y pobyt
ludzi po³o¿onych w strefie uci¹¿liwoœci ulicy tzw. „Nowej Podmiejskiej” (teren 009–KD83) zastosowanie
w miarê potrzeby zabezpieczeñ akustycznych doprowadzaj¹cych poziom ha³asu do wartoœci zgodnych z obowi¹zuj¹cymi normami
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12. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania, za wyj¹tkiem obiektów stanowi¹cych tradycyjne wyposa¿enie ulic, o których mowa w § 3, lokalizowanych w
przestrzeniach ulic
14. USTALENIA DOTYCZ¥CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ,
WYMAGAJ¥CYCH
PRZEKSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI
nie dotyczy
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW
1) ustala siê zachowanie naturalnych skupisk lub
przesadzenia w obrêbie strefy rokitnika zwyczajnego, objêtego ochron¹ prawn¹,
2) strefa kontrolowana istniej¹cego gazoci¹gu œredniego ciœnienia o œrednicy 200 mm, zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrêbnymi
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YTKOWANIU
1) dopuszcza siê zabudowê na granicy dzia³ek budowlanych przyleg³ych do ulicy tzw. „Nowej Podmiejskiej” 009–KD83, z zastrze¿eniem pkt 7.1,
2) istniej¹cy wodoci¹g o œrednicy 800 mm – zakaz
zabudowy w odleg³oœci do 5 m od skrajni wodoci¹gu,
3) zastosowanie w miarê potrzeby œrodków technicznych (np. muru oporowego, drena¿u opaskowego) lub obiektów budowlanych pe³ni¹cych rolê
muru oporowego w celu zabezpieczenia przed
osuwaniem siê mas ziemnych,
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) zalecany podzia³ na dzia³ki budowlane, jak na rysunku planu,
2) zaleca siê lokalizowanie zieleni w formie grup
drzew i krzewów,
3) zaleca siê utwardzenie placów i parkingów w celu zmniejszenia infiltracji wód opadowych w g³¹b
pod³o¿a,
4) zaleca siê wprowadzenie od strony ulicy tzw. „Nowej Podmiejskiej” (teren 009–KD–83) funkcji nie
chronionych przed ha³asem,
5) zalecane ci¹gi widokowe, jak na rysunku planu,
6) istniej¹cy kana³ deszczowy o œrednicy 0,5 m; zaleca siê pas wy³¹czenia z zabudowy minimum
4 m od skrajni kana³u oraz umo¿liwienie dojazdu
o szerokoœci 3 m dla celów eksploatacyjnych,
7) istniej¹cy ciep³oci¹g 2x273/400 mm; zaleca siê
umo¿liwienie dojazdu o szerokoœci 3 m dla celów
eksploatacyjnych,
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8) obszary potencjalnych zagro¿eñ osuwania siê mas
ziemnych,
9) zaleca siê poprzedzenie dzia³alnoœci inwestycyjnej badaniami geotechnicznymi, okreœlaj¹cymi:
warunki zabezpieczenia przed osuwaniem siê mas
ziemnych,
10) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
KARTA TERENU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
REJONU ULIC KADMOWEJ I PLATYNOWEJ
W MIEŒCIE GDAÑSKU NR EW. PLANU 1737
1. NUMER 006
2. POWIERZCHNIA 0,74 ha
3. PRZEZNACZENIE
U33 tereny zabudowy us³ugowej
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 2000 m2,
2) ma³e hurtownie do 2000 m 2 powierzchni,
3) szpitale i domy opieki spo³ecznej,
4) budynki zwi¹zane ze sta³ym lub wielogodzinnym
pobytem dzieci i m³odzie¿y
5. ISTNIEJ¥CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
budynki mieszkaniowe
6. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO
stosuje siê zasady o których mowa w pkt 7, 11
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy – maksymalne nieprzekraczalne
w linii rozgraniczaj¹cej terenu od strony ulicy tzw.
„Nowej Podmiejskiej” 009–KD83
2) wielkoœæ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki lub terenu – maksymalna: 60%,
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 20%,
4) intensywnoœæ zabudowy – minimalna: nie ustala
siê, maksymalna: 2,0,
5) wysokoœæ zabudowy – minimalna: nie ustala siê,
maksymalna: 15 m,
6) formy zabudowy – pierzejowa wzd³u¿ ulicy tzw.
„Nowej Podmiejskiej” 009–KD83, na pozosta³ej
czêœci terenu: dowolne,
7) kszta³t dachu – dowolny
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
nie dotyczy
9. ZASADY DOTYCZ¥CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dostêpnoœæ drogowa – od ulic projektowanych
010–KD81 oraz 012–KD80,
2) parkingi – do realizacji na terenie, zgodnie z § 5
uchwa³y,
3) zaopatrzenie w wodê– z sieci wodoci¹gowej,
4) odprowadzenie œcieków – komunalne do kanalizacji sanitarnej,
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5) odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji
deszczowej,
6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹– z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej,
8) zaopatrzenie w ciep³o– z sieci ciep³owniczej lub
niskoemisyjnych Ÿróde³ lokalnych,
9) gospodarka odpadami– odpady komunalne– po
segregacji wywóz na sk³adowisko miejskie, pozosta³e– zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
10) planowane urz¹dzenia i sieci magistralne – nie
dotyczy
10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
nie dotyczy
11. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY
w pomieszczeniach przewidzianych na sta³y pobyt
ludzi po³o¿onych w strefie uci¹¿liwoœci ulicy tzw. „Nowej Podmiejskiej” (teren 009–KD–83) zastosowanie
w miarê potrzeby zabezpieczeñ akustycznych doprowadzaj¹cych poziom ha³asu do wartoœci zgodnych z obowi¹zuj¹cymi normami
12. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania, za wyj¹tkiem obiektów stanowi¹cych tradycyjne wyposa¿enie ulic, o których mowa w § 3, lokalizowanych w
przestrzeniach ulic
14. USTALENIA DOTYCZ¥CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ,
WYMAGAJ¥CYCH
PRZEKSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI
nie dotyczy
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW
nie dotyczy
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YTKOWANIU
nie dotyczy
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) zaleca siê lokalizowanie zieleni w formie grup
drzew i krzewów,
2) zaleca siê ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
KARTA TERENU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
REJONU ULIC KADMOWEJ I PLATYNOWEJ
W MIEŒCIE GDAÑSKU NR EW. PLANU 1737
1. NUMER 007
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2. POWIERZCHNIA 0,20 ha
3. PRZEZNACZENIE
ZP62 tereny zieleni urz¹dzonej
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
nie ustala siê
5. ISTNIEJ¥CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
nie ustala siê
6. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO
stosuje siê zasady o których mowa w pkt 7, 11,
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy – nie dotyczy,
2) wielkoœæ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki lub terenu – nie dotyczy,
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 80%,
4) intensywnoœæ zabudowy – nie dotyczy,
5) wysokoœæ zabudowy – nie dotyczy,
6) formy zabudowy – nie dotyczy,
7) kszta³t dachu – nie dotyczy
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
nie dotyczy
9. ZASADY DOTYCZ¥CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dostêpnoœæ drogowa – od ulicy Platynowej (poza
granicami planu),
2) parkingi – wyklucza siê,
3) zaopatrzenie w wodê– z sieci wodoci¹gowej,
4) odprowadzenie œcieków – nie dotyczy,
5) odprowadzenie wód opadowych – zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej,
6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹– z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz – nie dotyczy,
8) zaopatrzenie w ciep³o– nie dotyczy,
9) gospodarka odpadami– odpady komunalne– po
segregacji wywóz na sk³adowisko miejskie, pozosta³e– zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
10) planowane urz¹dzenia i sieci magistralne – nie
dotyczy
10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
nie dotyczy
11. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY
stosuje siê zasady ogólne
12. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
1) ma³a architektura – dopuszcza siê
2) noœniki reklamowe – dopuszcza siê
3) tymczasowe obiekty us³ugowo–handlowe – zakaz
lokalizacji,
4) urz¹dzenia techniczne – dopuszcza siê,
5) zieleñ – dopuszcza siê
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania
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14. USTALENIA DOTYCZ¥CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ,
WYMAGAJ¥CYCH
PRZEKSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI
nie dotyczy
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW
nie dotyczy
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YTKOWANIU
nie dotyczy
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
zagospodarowanie terenu integralnie zwi¹zane z zagospodarowaniem terenu s¹siaduj¹cego poza zachodni¹ granic¹ planu
KARTA TERENU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
REJONU ULIC KADMOWEJ I PLATYNOWEJ
W MIEŒCIE GDAÑSKU NR EW. PLANU 1737
1. NUMER 008
2. POWIERZCHNIA 0,05 ha
3. PRZEZNACZENIE
ZP62 tereny zieleni urz¹dzonej
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
nie ustala siê
5. ISTNIEJ¥CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
nie ustala siê
6. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO
stosuje siê zasady o których mowa w pkt 7, 11,
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy – nie dotyczy,
2) wielkoœæ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki lub terenu – nie dotyczy,
3) minimalny procent powierzchni biologicznie
czynnej – 80%,
4) intensywnoœæ zabudowy – nie dotyczy,
5) wysokoœæ zabudowy – nie dotyczy,
6) formy zabudowy – nie dotyczy,
7) kszta³t dachu – nie dotyczy
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
nie dotyczy
9. ZASADY DOTYCZ¥CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dostêpnoœæ drogowa – od ulicy projektowanej
011–KD80,
2) parkingi – wyklucza siê,
3) zaopatrzenie w wodê– z sieci wodoci¹gowej,
4) odprowadzenie œcieków – nie dotyczy,
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5) odprowadzenie wód opadowych – zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej,
6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹– z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz – nie dotyczy,
8) zaopatrzenie w ciep³o– nie dotyczy,
9) gospodarka odpadami– odpady komunalne– po
segregacji wywóz na sk³adowisko miejskie, pozosta³e– zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
10) planowane urz¹dzenia i sieci magistralne – nie
dotyczy
10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
nie dotyczy
11. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY
stosuje siê zasady ogólne
12. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
1) ma³a architektura – dopuszcza siê
2) noœniki reklamowe – dopuszcza siê
3) tymczasowe obiekty us³ugowo–handlowe – zakaz
lokalizacji,
4) urz¹dzenia techniczne – dopuszcza siê,
5) zieleñ – dopuszcza siê
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania
14. USTALENIA DOTYCZ¥CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ,
WYMAGAJ¥CYCH
PRZEKSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI
nie dotyczy
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW
nie dotyczy
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YTKOWANIU
nie dotyczy
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
zagospodarowanie terenu integralnie zwi¹zane z zagospodarowaniem terenu s¹siaduj¹cego poza zachodni¹ granic¹ planu
KARTA TERENU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
REJONU ULIC KADMOWEJ I PLATYNOWEJ
W MIEŒCIE GDAÑSKU NR EW. PLANU 1737
1. KARTA TERENU NUMER 009
2. POWIERZCHNIA 1,14 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
KD83 teren ulicy g³ównej – ulica projektowana tzw.
„Nowa Podmiejska”
4. PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE
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1) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – co najmniej 35 m, jak na rysunku planu
2) prêdkoœæ projektowa – 60 km/godz.,
3) szerokoœæ pasa ruchu – 3,5 m,
4) przekrój – dwie jezdnie, dwa pasy ruchu,
5) dostêpnoœæ do terenów przyleg³ych – poprzez jeden zjazd na teren 004–M/U31,
6) wyposa¿enie – chodniki, œcie¿ka rowerowa g³ówna, torowisko tramwajowe
5. POWI¥ZANIA Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM
poprzez skrzy¿owanie z tzw. „Tras¹ PP” oraz Traktem
Œw. Wojciecha (poza granicami planu)
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
nie dotyczy
7. ZASADY OCHRONY ŒRDODWISKA I PRZYRODY
odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji
deszczowej
8. USTALENIA DOTYCZ¥CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ,
WYMAGAJ¥CYCH
PRZEKSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI
nie dotyczy
9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zgodnie z § 3
10. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
1) ma³a architektura – dopuszcza siê,
2) noœniki reklamowe – dopuszcza siê,
3) tymczasowe obiekty us³ugowo–handlowe – zakaz
lokalizacji,
4) urz¹dzenia techniczne – dopuszcza siê,
5) zieleñ – dopuszcza siê
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW
nie dotyczy
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YTKOWANIU
nie dotyczy
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
zaleca siê typ przekroju œcie¿ki rowerowej: jednostronna dwukierunkowa
KARTA TERENU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
REJONU ULIC KADMOWEJ I PLATYNOWEJ
W MIEŒCIE GDAÑSKU NR EW. PLANU 1737
1. KARTA TERENU NUMER 010
2. POWIERZCHNIA 0,69 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
KD81 teren ulicy lokalnej – ulica projektowana
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4. PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE
1) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – 15 m
2) prêdkoœæ projektowa – 40 km/godz.,
3) szerokoœæ pasa ruchu – 3,0 m,
4) przekrój – jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
5) dostêpnoœæ do terenów przyleg³ych – bez ograniczeñ,
6) wyposa¿enie – chodnik, œcie¿ka rowerowa lokalna
5. POWI¥ZANIA Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM
poprzez skrzy¿owanie z ulic¹ projektowan¹ tzw. „Now¹ Podmiejsk¹” 009–KD83 oraz ul. Platynow¹ (poza granicami planu)
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
nie dotyczy
7. ZASADY OCHRONY ŒRDODWISKA I PRZYRODY
odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji
deszczowej
8. USTALENIA DOTYCZ¥CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ,
WYMAGAJ¥CYCH
PRZEKSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI
nie dotyczy
9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zgodnie z §3
10. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
1) ma³a architektura – dopuszcza siê,
2) noœniki reklamowe – dopuszcza siê,
3) tymczasowe obiekty us³ugowo–handlowe – zakaz
lokalizacji,
4) urz¹dzenia techniczne – dopuszcza siê,
5) zieleñ – dopuszcza siê,
6) inne – oœ widokowa w kierunku akcentu architektonicznego ustalonego w terenie 003–M/U31, jak
na rysunku planu,
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW
nie dotyczy
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YTKOWANIU
nie dotyczy
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
zaleca siê typ przekroju œcie¿ki rowerowej: jednostronna dwukierunkowa
KARTA TERENU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
REJONU ULIC KADMOWEJ I PLATYNOWEJ
W MIEŒCIE GDAÑSKU NR EW. PLANU 1737
1. KARTA TERENU NUMER 011
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2. POWIERZCHNIA 0,29 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
KD80 teren ulicy dojazdowej – ulica projektowana
4. PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE
1) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – 12 m
2) prêdkoœæ projektowa – 30 km/godz.,
3) szerokoœæ pasa ruchu – 3,0 m,
4) przekrój – jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
5) dostêpnoœæ do terenów przyleg³ych – bez ograniczeñ,
6) wyposa¿enie – chodnik, plac do zawracania
5. POWI¥ZANIA Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM
poprzez skrzy¿owanie z ulic¹ projektowan¹
010–KD81
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
nie dotyczy
7. ZASADY OCHRONY ŒRDODWISKA I PRZYRODY
odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji
deszczowej
8. USTALENIA DOTYCZ¥CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ,
WYMAGAJ¥CYCH
PRZEKSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI
nie dotyczy
9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zgodnie z § 3
10. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
1) ma³a architektura – dopuszcza siê,
2) noœniki reklamowe – dopuszcza siê,
3) tymczasowe obiekty us³ugowo–handlowe – zakaz
lokalizacji,
4) urz¹dzenia techniczne – dopuszcza siê,
5) zieleñ – dopuszcza siê,
6) inne – oœ widokowa w kierunku akcentu architektonicznego ustalonego w terenie 003–M/U31, jak
na rysunku planu,
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW
nie dotyczy
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YTKOWANIU
nie dotyczy
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
nie dotyczy
KARTA TERENU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
REJONU ULIC KADMOWEJ I PLATYNOWEJ
W MIEŒCIE GDAÑSKU NR EW. PLANU 1737
1. KARTA TERENU NUMER 012
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2. POWIERZCHNIA 0,19 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
KD80 teren ulicy dojazdowej – ulica projektowana
4. PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE
1) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – 12 m
2) prêdkoœæ projektowa – 30 km/godz.,
3) szerokoœæ pasa ruchu – 3,0 m,
4) przekrój – jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
5) dostêpnoœæ do terenów przyleg³ych – bez ograniczeñ,
6) wyposa¿enie – chodnik, plac do zawracania
5. POWI¥ZANIA Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM
poprzez skrzy¿owanie z ulic¹ projektowan¹
010–KD81
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
nie dotyczy
7. ZASADY OCHRONY ŒRDODWISKA I PRZYRODY
odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji
deszczowej
8. USTALENIA DOTYCZ¥CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ,
WYMAGAJ¥CYCH
PRZEKSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI
nie dotyczy
9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zgodnie z §3
10. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
1) ma³a architektura – dopuszcza siê,
2) noœniki reklamowe – dopuszcza siê,
3) tymczasowe obiekty us³ugowo–handlowe – zakaz
lokalizacji,
4) urz¹dzenia techniczne – dopuszcza siê,
5) zieleñ – dopuszcza siê
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW
nie dotyczy
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YTKOWANIU
nie dotyczy
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
nie dotyczy
KARTA TERENU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
REJONU ULIC KADMOWEJ I PLATYNOWEJ
W MIEŒCIE GDAÑSKU NR EW. PLANU 1737
1. NUMER 013
2. POWIERZCHNIA 0,03 ha
3. PRZEZNACZENIE
KX tereny wydzielonych ci¹gów pieszo – jezdnych

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 38

— 2218 —

4. FUNKCJE WY£¥CZONE
nie ustala siê
5. ISTNIEJ¥CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
nie ustala siê
6. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO
stosuje siê zasady o których mowa w pkt 7, 11,
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy – nie dotyczy,
2) wielkoœæ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki lub terenu – nie dotyczy,
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 10%,
4) intensywnoœæ zabudowy – nie dotyczy,
5) wysokoœæ zabudowy – nie dotyczy,
6) formy zabudowy – nie dotyczy,
7) kszta³t dachu – nie dotyczy,
8) inne – szerokoœæ: 5 m, jak na rysunku planu
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
nie dotyczy
9. ZASADY DOTYCZ¥CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dostêpnoœæ drogowa – od ulicy projektowanej
011–KD80 oraz spoza granic planu, na przed³u¿eniu ul. Fieldorfa,
2) parkingi – wyklucza siê,
3) zaopatrzenie w wodê – nie dotyczy,
4) odprowadzenie œcieków – nie dotyczy,
5) odprowadzenie wód opadowych – zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej,
6) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹– z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz – nie dotyczy,
8) zaopatrzenie w ciep³o– nie dotyczy,
9) gospodarka odpadami– odpady komunalne– po
segregacji wywóz na sk³adowisko miejskie, pozosta³e– zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
10) planowane urz¹dzenia i sieci magistralne – nie
dotyczy
10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
nie dotyczy
11. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY
stosuje siê zasady ogólne
12. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz tymczasowego zagospodarowania
14. USTALENIA DOTYCZ¥CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ,
WYMAGAJ¥CYCH
PRZEKSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI
nie dotyczy
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
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16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW
nie dotyczy
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YTKOWANIU
1) zakaz zabudowy,
2) mo¿liwoœæ dojazdu na teren 002–M/U31 oraz
003–M/U31
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
nie dotyczy
KARTA TERENU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
REJONU ULIC KADMOWEJ I PLATYNOWEJ
W MIEŒCIE GDAÑSKU NR EW. PLANU 1737
1. KARTA TERENU NUMER 014
2. POWIERZCHNIA 0,03 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
KDW tereny dróg wewnêtrznych
4. PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE
1) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – 6 m
2) prêdkoœæ projektowa – 30 km/godz.,
3) szerokoœæ pasa ruchu – nie ustala siê,
4) przekrój – bez wydzielonych jezdni i chodników,
5) dostêpnoœæ do terenów przyleg³ych – bez ograniczeñ,
6) wyposa¿enie – nie ustala siê
5. POWI¥ZANIA Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM
poprzez ulicê Ma³omiejsk¹ (poza granicami planu)
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
nie dotyczy
7. ZASADY OCHRONY ŒRDODWISKA I PRZYRODY
odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji
deszczowej
8. USTALENIA DOTYCZ¥CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ,
WYMAGAJ¥CYCH
PRZEKSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI
nie dotyczy
9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zgodnie z §3
10. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
1) ma³a architektura – dopuszcza siê,
2) noœniki reklamowe – dopuszcza siê,
3) tymczasowe obiekty us³ugowo–handlowe – zakaz
lokalizacji,
4) urz¹dzenia techniczne – dopuszcza siê,
5) zieleñ – dopuszcza siê
11. STAWKA PROCENTOWA
0%
12. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW
nie dotyczy
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13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YTKOWANIU
nie dotyczy
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
nie dotyczy

Poz. 748
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXXVI/1160/05
Rady Miasta Gdañska
z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejonu ulic Kadmowej i
Platynowej w mieœcie Gdañsku

§7
Za³¹cznikami do niniejszej uchwa³y, stanowi¹cymi jej
integralne czêœci s¹:
1) czêœæ graficzna – rysunek planu rejonu ulic Kadmowej i Platynowej w skali 1:1000 (za³¹cznik nr 1),
2) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu planu (za³¹cznik nr 2),
3) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych w
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej (za³¹cznik nr 3).
§8
Zobowi¹zuje siê Prezydenta Miasta Gdañska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu
oceny zgodnoœci z prawem,
2) publikacji niniejszej uchwa³y na stronie internetowej
Miasta Gdañska.
§9
Trac¹ moc we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu:
1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Trasy P–P w Gdañsku uchwalony uchwa³¹
nr XXXVI/1152/2001 Rady Miasta Gdañska z dnia
21 czerwca 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 63 z dnia
4 sierpnia 2001 r., poz. 717),
2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
rejon ulicy Ma³omiejskiej (dzia³ki nr 680/37, 680/63,
czêœæ dzia³ki nr 680/92 – obrêb 303) – zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Che³m – Stare Szkoty – Orunia Górna w
mieœcie Gdañsku, jednostka C uchwalony uchwa³¹ nr
XVII/560/99 Rady Miasta Gdañska z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 55 z dnia 05 czerwca 2000 r., poz. 341),
3) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Che³m – Stare Szkoty – Orunia Górna rejon ulicy Platynowej i Œwiêtokrzyskiej uchwalony uchwa³¹ nr
XVII/562/99 Rady Miasta Gdañska z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 42 z dnia 26 kwietnia 2000 r., poz. 255)
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem §8, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gdañska
B. Oleszek

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA
UWAG DO PROJEKTU PLANU
Do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego rejonu ulic Kadmowej i Platynowej w
mieœcie Gdañsku w ustawowym terminie nie wp³ynê³y
¿adne uwagi.
Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXXVI/1160/05
Rady Miasta Gdañska
z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejonu ulic Kadmowej i
Platynowej w mieœcie Gdañsku
Rozstrzygniêcia o sposobie realizacji zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich
finansowania.
I. BUDOWA DRÓG I URZ¥DZEÑ KOMUNIKACYJNYCH:
1. karta terenu nr 009-KD83, teren ulicy g³ównej o
przekroju:
dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z chodnikami, torowiskiem tramwajowym i œcie¿k¹ rowerow¹, wraz
z uzbrojeniem – 250 m
— realizacja finansowana z bud¿etu gminy; w zakresie uzbrojenia zgodnie z p. 6,
— istniej¹ mo¿liwoœci ubiegania siê o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE (w zakresie
budowy drogi i uzbrojenia pozostaj¹cego w gestii gminy oraz na podstawie umowy z zainteresowanym inwestorem),
2. karta terenu nr 010-KD81, teren ulicy lokalnej o
przekroju:
jedna jezdnia, dwa pasy ruchu z chodnikami wraz
z uzbrojeniem – 470m
— realizacja finansowana z bud¿etu gminy; w zakresie uzbrojenia zgodnie z p. 6,
— istniej¹ mo¿liwoœci wspó³finansowania na podstawie umowy z zainteresowanym inwestorem,
a w zakresie uzbrojenia pozostaj¹cego w gestii
gminy – ze œrodków NFOŒ i WFOŒ,
3. karta terenu nr 011-KD80, teren ulicy dojazdowej,
o przekroju:
jedna jezdnia, dwa pasy ruchu z chodnikami i
uzbrojeniem – 240 m,
— realizacja finansowana z bud¿etu gminy; w zakresie uzbrojenia zgodnie z p.6,
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— istniej¹ mo¿liwoœci wspó³finansowania na podstawie umowy z zainteresowanym inwestorem,
a w zakresie uzbrojenia pozostaj¹cego w gestii
gminy – ze œrodków NFOŒ i WFOŒ,
4. karta terenu nr 012-KD80, teren ulicy dojazdowej,
o przekroju:
jedna jezdnia, dwa pasy ruchu z chodnikami i
uzbrojeniem – 150 m,
— realizacja finansowana z bud¿etu gminy; w zakresie uzbrojenia zgodnie z p. 6,
— istniej¹ mo¿liwoœci wspó³finansowania na podstawie umowy z zainteresowanym inwestorem,
a w zakresie uzbrojenia pozostaj¹cego w gestii
gminy – ze œrodków NFOŒ i WFOŒ,
5. karta terenu nr 013-KX, teren ci¹gu pieszo - jezdnego – 50 m,
— realizacja finansowana z bud¿etu gminy; w zakresie uzbrojenia zgodnie z p.6,
— istniej¹ mo¿liwoœci wspó³finansowania na podstawie umowy z zainteresowanym inwestorem,
a w zakresie uzbrojenia pozostaj¹cego w gestii
gminy – ze œrodków NFOŒ i WFOŒ,
6. W sk³ad uzbrojenia dróg wchodz¹:
— wodoci¹gi,
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— przewody kanalizacji sanitarnej,
— przewody kanalizacji deszczowej,
— linie elektroenergetyczne,
— ciep³oci¹gi,
— gazoci¹gi,
wraz z urz¹dzeniami sieciowymi.
Wodoci¹gi, przewody kanalizacji sanitarnej i deszczowej realizowane s¹ ze œrodków bud¿etowych gminy.
Linie elektroenergetyczne, ciep³oci¹gi i gazoci¹gi realizowane s¹ przez przedsiêbiorstwa energetyczne
posiadaj¹ce koncesje.
II. BUDOWA SIECI INFRASTRUKTURY ZLOKALIZOWANEJ POZA
LINIAMI ROZGRANICZAJ¥CYMI DRÓG
1. Budowa przewodów kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej d³ugoœci 70 m w korytarzu infrastruktury technicznej – karta terenu
nr 003-M/U31,
— realizowane z bud¿etu gminy,
— istniej¹ mo¿liwoœci ubiegania siê o dofinansowanie ze œrodków NFOŒiGW, WFOŒiGW.
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