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1884
UCHWA£A Nr XX/108/05
Rady Gminy w Lipnicy
z dnia 28 stycznia 2005 r.
w sprawie statutów so³ectw gminy Lipnica.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art 41
ust. 1 ustawy z dniach 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (j.t.Dz.U.z 2002 r. Nr 142, poz. 1591 z p.z.) po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami So³ectw,
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Nadaje siê Statuty nastêpuj¹cym so³ectwom gminy
Lipnica:
1) Statut So³ectwa Borowy M³yn, stanowi¹cy za³¹cznik
Nr 1 do uchwa³y
2) Statut So³ectwa Borzyszkowy, stanowi¹cy za³¹cznik
Nr 2 do uchwa³y
3) Statut So³ectwa Brze¿no Szlacheckie,stanowi¹cy
za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y
4) Statut So³ectwa Brzozowo, stanowi¹cy za³¹cznik
Nr 4 do uchwa³y
5) Statut So³ectwa Gliœno Wielkie, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 5 do uchwa³y

6) Statut So³ectwa Kiedrowice, stanowi¹cy za³¹cznik
Nr 6 do uchwa³y
7) Statut So³ectwa Lipnica, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 7
do uchwa³y
8) Statut So³ectwa Luboñ, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 8
do uchwa³y
9) Statut So³ectwa £¹kie, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 9 do
uchwa³y
10) Statut So³ectwa Mielno, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 10
do uchwa³y
11) Statut So³ectwa Ostrowite, stanowi¹cy za³¹cznik
Nr 11 do uchwa³y
12) Statut So³ectwa Osusznica, stanowi¹cy za³¹cznik
Nr 12 do uchwa³y
13) Statut So³ectwa Pr¹dzona, stanowi¹cy za³¹cznik
Nr 13 do uchwa³y
14) Statut So³ectwa Wojsk, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 14
do uchwa³y
15) Statut So³ectwa Zapceñ, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 15
do uchwa³y
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Lipnica.
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§3
Traci moc Uchwa³a Nr VIII/32/90 Rady Gminy w Lipnicy z dnia 21 grudnia 1990 r. w sprawie przyjêcia statutów so³ectw gminy Lipnica.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
R. Reszka
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XX/108/05
Rady Gminy w Lipnicy
z dnia 28 stycznia 2005
STATUT SO£ECTWA
BOROWY M£YN
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy tworzon¹ przez Radê Gminy Lipnica w drodze uchwa³y na
zasadach okreœlonych w Statucie Gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów a w szczególnoœci:
— ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.),
— statutu Gminy Lipnica uchwalonego uchwa³¹ Rady
Gminy Lipnica z dnia 6.XII.2002 r., Nr II/4/2002 (Dz.
Urz. Woj.Pomorskiego Nr 58 poz. 895 z 2003 r.),
— niniejszego statutu.
§2
Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje obszar i mieszkañców miejscowoœci:
Borowy M³yn,Bydgoszcz, Dêbowo, Kobyle Góry, Rosochy, Katarzynki, Klasztor, Smolne, Stary Most, Upi³ka, Wieczywno, Wierzchocina, Zgnity Most.
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
— zebranie wiejskie – jako organ uchwa³odawczy,
— So³tys – jako organ wykonawczy. So³tysa w jego
pracy wspomaga Rada So³ecka.
2. Kadencja So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej trwa
4 lata, jednak nie d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹ce od daty posiedzenia nowo wybranej Rady Gminy, na którym swoje œlubowanie z³o¿y nowo wybrany Wójt Gminy.
3. Przez u¿ywanie w dalszej czêœci statutu okreœlenia
„zebranie wiejskie” nale¿y rozumieæ „zebranie mieszkañców so³ectwa”.
§4
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego prawa wyborczego okreœla

siê wed³ug ordynacji wyborczej do Rad Gmin. W zebraniu wiejskim maj¹ prawo uczestniczyæ bez prawa g³osu
inne osoby zwi¹zane z so³ectwem, a nie posiadaj¹ce
czynnego prawa wyborczego.
II. ZADANIA SO£ECTWA
I KOMPETENCJE ZEBRANIA WIEJSKIEGO
§5
Do zadañ so³ectwa nale¿y d¹¿enie do zaspokajania
podstawowych potrzeb mieszkañców w szczególnoœci:
1. Organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz so³ectwa.
2. Dzia³anie na rzecz rozwoju oœwiaty i wychowania,
umocnienia rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz
wychowania w rodzinie.
3. Organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej, w tym równie¿ dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z
zewn¹trz za ich zgod¹ i w porozumieniu z nimi.
4. Podejmowanie samodzielnie, a tak¿e w porozumieniu z organami szko³y dzia³añ zmierzaj¹cych do zapewnienia opieki oraz organizowania czasu wolnego
dzieciom i m³odzie¿y.
5. Dzia³anie na rzecz przestrzegania prawa i porz¹dku publicznego oraz bezpieczeñstwa mieszkañców.
6. Troska o zieleñ i œrodowisko naturalne.
7. Podejmowanie inicjatyw maj¹cych charakter integracyjny, turystyczny, sportowy i wypoczynkowy.
8. Wspomaganie gminy w realizacji jej zadañ.
§6
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie sprawy dotycz¹ce so³ectwa maj¹ce wp³yw na jego
organizacjê, strukturê, i granice, nie zastrze¿one do kompetencji innych organów.
§7
Zebranie wiejskie na wniosek Rady Gminy lub Wójta
ma prawo do wyra¿ania swojej opinii w sprawach w³asnoœci,u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych i maj¹tkowych stanowi¹cych mienie gminne.
§8
Zebranie wiejskie ma prawo do:
1. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, jego odwo³ania
oraz przyjmowania rezygnacji z pe³nienia funkcji So³tysa oraz cz³onka Rady So³eckiej.
2. Prowadzenia zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym przekazywanym so³ectwu na podstawie uchwa³
Rady Gminy.
3. Ustalania potrzeb so³ectwa i przedk³adania do
15 wrzeœnia ka¿dego roku bud¿etowego wniosków do
bud¿etu Gminy na rok nastêpny.
4. Rozdzia³u œrodków finansowych bêd¹cych w jego
dyspozycji.
5. Podejmowania czynów spo³ecznych.
6. Podejmowania uchwa³ w sprawie wyst¹pienia do
Wójta Gminy o wykonywanie przez so³ectwo niektórych zadañ w³asnych gminy na obszarze so³ectwa.
7. Uchwalania programów dzia³ania.
8. Przyjmowania od So³tysa i Rady So³eckiej roczne-
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go sprawozdania z wykonania zadañ so³ectwa za
poprzedni rok.
9. Realizacji zadañ okreœlonych w § 5 niniejszego statutu.
§9
Zebranie wiejskie wyra¿a opinie we wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoœci:
— planu zagospodarowania przestrzennego gminy i
jego realizacji,
— planu zagospodarowania wsi,
— projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêœci
dotycz¹cej so³ectwa,
— przepisów prawa miejscowego.

4. Inicjowanie i prowadzenie na terenie so³ectwa prac
mo¿liwych do wykonania ze œrodków w³asnych so³ectwa przyznanych przez Radê Gminy w ramach bud¿etu Gminy i zachowaniu zasad okreœlonych przez
ustawê o finansach publicznych.
5. Inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.
6. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej jeden raz w kwartale, na które So³tys zaprasza radnych z danego okrêgu wyborczego, jak
równie¿ inne osoby maj¹ce wp³yw na rozwi¹zywanie lokalnych problemów so³ectwa.
IV. ZASADY ZWO£YWANIA
I PRZEBIEGU ZEBRANIA WIEJSKIEGO

III. KOMPETENCJE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

§ 11

§ 10

1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez:
a) So³tysa,
b) na pisemny wniosek co najmniej 10% mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
c) Wójta Gminy,
d) na wniosek Rady So³eckiej.
2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na rok.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 1, pkt. a, b, c, powinno byæ zwo³ane najpóŸniej terminie 14 dni od daty zg³oszenia
wniosku.
4. O zebraniu wiejskim mieszkañcy powinni byæ powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawieraæ: informacjê na czyj
wniosek zebranie jest organizowane, dok³adne okreœlenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porz¹dku obrad oraz projektów uchwa³.

Do kompetencji So³tysa nale¿y:
1. Reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz.
2. Prowadzi dokumentacjê so³ectwa.
3. Przewodniczy Radzie So³eckiej.
4. Zwo³uje i organizuje zebrania wiejskie oraz przewodniczy ich obradom; So³tys mo¿e upowa¿niæ inn¹ osobê do prowadzenia zebrania.
5. Realizuje uchwa³y organów gminy, zebrania wiejskiego i Rady So³eckiej w odniesieniu do so³ectwa.
6. Prowadzi zarz¹d, administracjê i gospodarkê sk³adnikami mienia, w tym œrodkami finansowymi, które
gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz akceptuje dokumenty z tym zwi¹zane.
7. Opiniuje wnioski mieszkañców o ulgi lub umorzenia
podatkowe, po uzgodnieniu z Rad¹ So³eck¹, gdy o tak¹ opiniê wyst¹pi Wójt Gminy.
8. Uczestniczy w sesjach Rady Gminy, a tak¿e w razie potrzeb w pracach jej organów bez prawa do g³osowania.
9. Organizuje i koordynuje inicjatywy maj¹ce na celu
poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoœci so³eckiej.
10. Sk³ada coroczne sprawozdania ze swej dzia³alnoœci
na zebraniu wiejskim.
11. Wykonuje inne zadania nale¿¹ce do So³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obronnoœci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa
niektórych podatków i op³at, informuje Wójta Gminy
o klêskach ¿ywio³owych.
12. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
13. Na zasadach ustalonych przez Radê Gminy, So³tysowi przys³uguj¹ diety.
Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y pomoc So³tysowi w
prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa, a w szczególnoœci:
1. Inicjowanie i przygotowywanie zebrañ wiejskich i
sporz¹dzanie projektów uchwa³ tych zebrañ.
2. Zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa.
3. Podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia
œrodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach upowa¿nienia zebrania wiejskiego.

§ 12
1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
— dla prawomocnoœci uchwa³ zebrania wiejskiego
niezbêdna jest obecnoœæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa,
— uchwa³y zapadaj¹ jawnie, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów, z wyj¹tkiem wypadków okreœlonych w ustawach.
2. Przepisu pkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom § 11, ust. 4.
3. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ, ¿e uchwa³y bêd¹ podejmowane w g³osowaniu tajnym.
§ 13
1. Zebranie wiejskie, z zastrze¿eniem § 19, prowadzi
So³tys lub na jego wniosek inna osoba posiadaj¹ca
czynne prawo wyborcze.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków i opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada
So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej.
§ 14
W zebraniu wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie Rady Gminy oraz Wójt Gminy dla referowania wniosków i
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udzielania wyjaœnieñ. Ponadto w zebraniu mog¹ braæ
udzia³ przedstawiciele instytucji i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.

okreœla miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego
oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania.

§ 15

1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecnoœæ co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska siê obecnoœci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania wybór
So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadza siê w nastêpnym terminie na nastêpnym zebraniu lub w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od pierwszego terminu
zebrania bez wzglêdu na iloœæ osób uczestnicz¹cych. Informacja o drugim terminie zebrania winna
byæ podana w zawiadomieniu o zwo³aniu zebrania
wiejskiego.
3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okreœla Wójt Gminy na podstawie dokumentacji Ewidencji Ludnoœci Urzêdu Gminy.
4. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza siê wybory postanawia o obowi¹zku podpisania listy obecnoœci przez uczestników zebrania uprawnionych do
g³osowania.

1. Z ka¿dego zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ:
— datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
— liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoœci, wybór protokolanta zebrania,
— nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie
ich stanowisk,
— stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego
zebrania,
— zatwierdzony porz¹dek obrad,
— sprawozdanie So³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków z poprzedniego zebrania,
— przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych wniosków,
— podjête na zebraniu uchwa³y,
— podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i protokolanta.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 16
1. Wyci¹g – kopia protoko³u powinien byæ w terminie 7 dni
po odbyciu zebrania przekazany do Wójta Gminy.
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z zebrania i jego
uchwa³y Wójt przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec so³ectwa ma prawo wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
V. WYBÓR I ODWO£ANIE SO£TYSA,
CZ£ONKÓW RADY SO£ECKIEJ
§ 17
1. So³tysem i cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
2. Rada So³ecka liczy 10 osób.
§ 18
1. Zebranie wiejskie dla wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy w terminie do 3 miesiêcy
po up³ywie ich kadencji. Wójt Gminy b¹dŸ upowa¿niona przez niego osoba dokonuje otwarcia zebrania,
stwierdza jego prawomocnoœæ, nastêpnie zarz¹dza
wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 11 pkt 1 i § 12 stosuje siê odpowiednio.
3. Wójt Gminy lub upowa¿niona przez niego osoba
uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz
nadzoruje przestrzeganie statutu so³ectwa.
§ 19
Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór So³tysa, Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt Gminy, który

§ 20

§ 21
1. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza w sk³adzie
co najmniej 3 osób, wybrana spoœród uprawnionych
do g³osowania uczestników zebrania.
2. Do zadañ Komisji Wyborczej nale¿y:
— przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
— przeprowadzenie g³osowania,
— ustalenie wyników wyborów,
— og³oszenie wyników wyborów,
— sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie Komisji oraz Przewodnicz¹cy zebrania.
§ 22
1. Wybory So³tysa oraz cz³onków Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w g³osowaniu tajnym.
2. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpoœrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
3. Kandydatem na So³tysa nie mo¿e byæ osoba karana za przestêpstwo umyœlne lub pope³nione z chêci
zysku.
4. W pierwszej kolejnoœci nale¿y przeprowadziæ wybór
So³tysa, a nastêpnie cz³onków Rady So³eckiej.
5. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ectwa g³osuj¹ kartkami opatrzonymi pieczêci¹ Rady Gminy w
Lipnicy z wypisanymi nazwiskami kandydatów.
6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartkach:
— ca³kowicie przedartych,
— innych ni¿ ustalone w ust. 5,
— na których pozostawiono wiêcej kandydatów ni¿
miejsc do obsadzenia.
7. Za wybranego So³tysa uwa¿a siê tego kandydata,
który otrzyma³ najwiêksz¹ liczbê g³osów, jednak nie
mniej 50% plus 1 wa¿nie oddanych g³osów. W wypadku nie spe³nienia przez ¿adnego z kandydatów
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okreœlonego wy¿ej wymogu, przeprowadza siê ponowne g³osowanie umieszczaj¹c na kartce do g³osowania dwóch kandydatów, którzy w pierwszym
g³osowaniu otrzymali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
8. Po dokonaniu wyboru So³tysa, So³tys w pierwszej
kolejnoœci korzysta z prawa przedstawienia kandydatów do Rady So³eckiej,a nastêpnie kandydatury podaj¹ wyborcy uczestnicz¹cy w zebraniu.
9. Za wybranych do Rady So³eckiej uwa¿a siê te osoby, które otrzymuj¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów, przy
równej iloœci g³osów, g³osowanie siê powtarza
umieszczaj¹c na kartce do g³osowania osoby z równ¹ iloœci¹ g³osów.

Rada Gminy podejmuje uchwa³y o mieniu komunalnym przekazanym so³ectwom, po uzyskaniu opinii organów so³ectwa.

§ 23

§ 27

1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpoœrednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji na
pisemny wniosek mieszkañców posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze – wraz z uzasadnieniem:
a) co najmniej 10% mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
b) Wójta Gminy, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrañ wiejskich.
2. Odwo³anie z funkcji So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej nastêpuje w g³osowaniu tajnym wg zasad jak dla
wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
Wniosek okreœlony § 23, ust. 1, pkt a, powinien zawieraæ uzasadnienie oraz listê z podpisami mieszkañców so³ectwa o nastêpuj¹cych rubrykach:
nazwisko i imiê, adres zamieszkania, PESEL, w³asnorêczny podpis.
Wójt po sprawdzeniu poprawnoœci formalnej wniosku zwo³uje zebranie wiejskie w terminie do 1 miesi¹ca od daty wp³ywu wniosku.
3. Uchwa³a w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noœci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoœci wa¿nie oddanych g³osów.
4. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej mog¹ sami z³o¿yæ
rezygnacjê z pe³nionych funkcji. Rezygnacja musi
byæ dokonana na piœmie. Rezygnacja w powy¿szym
trybie nastêpuje na zebraniu wiejskim w g³osowaniu
jawnym.
§ 24
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej z pe³nionych
funkcji – Wójt Gminy w terminie do 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okreœlonych w § § 20 i 21.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê na zebraniu wiejskim.
VI. POSTANOWIENIA DOTYCZ¥CE MIENIA
KOMUNALNEGO I GOSPODARKI FINANSOWEJ
SO£ECTWA
§ 25
1. Rada Gminy mo¿e oddaæ mienie komunalne w za-

rz¹d powierniczy dla so³ectwa lub okreœliæ zasady,
na podstawie których Wójt Gminy przeka¿e mienie w
zarz¹d so³ectwa.
2. Dewastacja oraz niezgodne z prawem i przeznaczeniem korzystanie z mienia komunalnego oddanego w
zarz¹d powierniczy mog¹ w ka¿dym czasie skutkowaæ rozwi¹zaniem zarz¹du powierniczego przez Radê Gminy w drodze uchwa³y.
§ 26

Dochodami so³ectwa s¹:
— œrodki wydzielane corocznie w bud¿ecie Gminy
na realizacjê zadañ so³ectwa,
— dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
— dochody z maj¹tku przekazanego w zarz¹d so³ectwu.
§ 28
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ z zachowaniem przepisów o finansach publicznych.
2. Plan finansowo – rzeczowy podlega zatwierdzeniu
przez zebranie wiejskie w terminie do jednego miesi¹ca po zatwierdzeniu bud¿etu Gminy.
3. Zmiany w planie rzeczowo – finansowym s¹ dokonywane przez zebranie wiejskie lub z jego upowa¿nienia przez Radê So³eck¹.
4. Ksiêgowoœæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi Urz¹d Gminy.
§ 29
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada
So³tys i Rada So³ecka; dzia³alnoœæ w tym zakresie
podlega ocenie przez zebranie wiejskie.
2. Nie przyjêcie sprawozdania finansowego przez zebranie wiejskie jest równoznaczne z wnioskiem o odwo³anie tych organów.
VII. NADZÓR NAD DZIA£ALNOŒCI¥ SO£ECTWA
§ 30
1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoœci z prawem, celowoœci, rzetelnoœci i gospodarnoœci.
2. Œrodki finansowe przyznane so³ectwu s¹ wydatkowane na zadania okreœlone przez zebranie wiejskie
i ujête w bud¿ecie Gminy.
3. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Gminy i Wójt Gminy.
4. Dzia³alnoœæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi
i kontroli Wójta Gminy oraz Skarbnika Gminy.
5. Wójt Gminy dokonuje kontroli zgodnoœci korzystania z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d powierniczy oraz rozliczenia finansowego dzier¿awy
mienia na rzecz innego podmiotu.
§ 31
1. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane usto-
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sunkowaæ siê do uchwa³ i opinii organów so³ectwa
udzielaj¹c odpowiedzi zgodnie z kodeksem postêpowania administracyjnego.
2. Wójt Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych
im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem – wstrzymuje ich realizacjê.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieœæ sprzeciw do Wójta
Gminy na postêpowanie okreœlone w pkt 1–2, gdy
narusza on istotne interesy mieszkañców.
4. Wójt Gminy badaj¹c sprzeciw mo¿e:
— uznaæ jego zasadnoœæ,
— w razie nieuwzglêdnienia sprzeciwu podj¹æ zarz¹dzenie o wstrzymaniu rozstrzygniêcia okreœlonego
w pkt 1–2 i wnieœæ sprawê pod obrady Rady Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.
VIII. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 32
Wójt Gminy prowadzi akta so³ectwa. Z aktami so³ectwa mog¹ zapoznaæ siê w Urzêdzie Gminy mieszkañcy
so³ectwa.
§ 33
Zmiana statutu wymaga podjêcia uchwa³y przez Radê
Gminy na wniosek zebrania wiejskiego lub Wójta Gminy.
§ 34
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie z dat¹ wejœcia w ¿ycie uchwa³y Rady Gminy o nadaniu statutów.
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XX/108/05
Rady Gminy w Lipnicy
z dnia 28 stycznia 2005 r.
STATUT SO£ECTWA
BORZYSZKOWY
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy tworzon¹ przez Radê Gminy Lipnica w drodze uchwa³y na
zasadach okreœlonych w Statucie Gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów a w szczególnoœci:
— ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.),
— statutu Gminy Lipnica uchwalonego uchwa³¹ Rady
Gminy Lipnica z dnia 6.XII.2002 r., Nr II/4/2002 (Dz.
Urz. Woj.Pomorskiego Nr 58 poz. 895 z 2003 r.),
— niniejszego statutu.
§2
Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje obszar i mieszkañców miejscowoœci:
Borzyszkowy, Brzósk, G³odowo, Holandia.

§3
1. Organami so³ectwa s¹:
— zebranie wiejskie – jako organ uchwa³odawczy,
— So³tys – jako organ wykonawczy. So³tysa w jego
pracy wspomaga Rada So³ecka.
2. Kadencja So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej trwa
4 lata, jednak nie d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹ce od daty posiedzenia nowo wybranej Rady Gminy, na którym swoje œlubowanie z³o¿y nowo wybrany Wójt Gminy.
3. Przez u¿ywanie w dalszej czêœci statutu okreœlenia
„zebranie wiejskie” nale¿y rozumieæ „zebranie mieszkañców so³ectwa”.
§4
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego prawa wyborczego okreœla
siê wed³ug ordynacji wyborczej do Rad Gmin. W zebraniu wiejskim maj¹ prawo uczestniczyæ bez prawa g³osu
inne osoby zwi¹zane z so³ectwem, a nie posiadaj¹ce
czynnego prawa wyborczego.
II. ZADANIA SO£ECTWA
I KOMPETENCJE ZEBRANIA WIEJSKIEGO
§5
Do zadañ so³ectwa nale¿y d¹¿enie do zaspokajania
podstawowych potrzeb mieszkañców w szczególnoœci:
1. Organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz so³ectwa.
2. Dzia³anie na rzecz rozwoju oœwiaty i wychowania,
umocnienia rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz
wychowania w rodzinie.
3. Organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej, w tym równie¿ dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z
zewn¹trz za ich zgod¹ i w porozumieniu z nimi.
4. Podejmowanie samodzielnie, a tak¿e w porozumieniu z organami szko³y dzia³añ zmierzaj¹cych do zapewnienia opieki oraz organizowania czasu wolnego
dzieciom i m³odzie¿y.
5. Dzia³anie na rzecz przestrzegania prawa i porz¹dku publicznego oraz bezpieczeñstwa mieszkañców.
6. Troska o zieleñ i œrodowisko naturalne.
7. Podejmowanie inicjatyw maj¹cych charakter integracyjny, turystyczny, sportowy i wypoczynkowy.
8. Wspomaganie gminy w realizacji jej zadañ.
§6
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie sprawy dotycz¹ce so³ectwa maj¹ce wp³yw na jego
organizacjê, strukturê, i granice, nie zastrze¿one do kompetencji innych organów.
§7
Zebranie wiejskie na wniosek Rady Gminy lub Wójta
ma prawo do wyra¿ania swojej opinii w sprawach w³asnoœci,u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych i maj¹tkowych stanowi¹cych mienie gminne.
§8
Zebranie wiejskie ma prawo do:
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1. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, jego odwo³ania
oraz przyjmowania rezygnacji z pe³nienia funkcji So³tysa oraz cz³onka Rady So³eckiej.
2. Prowadzenia zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym przekazywanym so³ectwu na podstawie uchwa³
Rady Gminy.
3. Ustalania potrzeb so³ectwa i przedk³adania do
15 wrzeœnia ka¿dego roku bud¿etowego wniosków do
bud¿etu Gminy na rok nastêpny.
4. Rozdzia³u œrodków finansowych bêd¹cych w jego
dyspozycji.
5. Podejmowania czynów spo³ecznych.
6. Podejmowania uchwa³ w sprawie wyst¹pienia do
Wójta Gminy o wykonywanie przez so³ectwo niektórych zadañ w³asnych gminy na obszarze so³ectwa.
7. Uchwalania programów dzia³ania.
8. Przyjmowania od So³tysa i Rady So³eckiej rocznego sprawozdania z wykonania zadañ so³ectwa za
poprzedni rok.
9. Realizacji zadañ okreœlonych w § 5 niniejszego statutu.
§9
Zebranie wiejskie wyra¿a opinie we wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoœci:
— planu zagospodarowania przestrzennego gminy i
jego realizacji,
— planu zagospodarowania wsi,
— projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêœci
dotycz¹cej so³ectwa,
— przepisów prawa miejscowego.

sie obronnoœci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa
niektórych podatków i op³at, informuje Wójta Gminy
o klêskach ¿ywio³owych.
12. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
13. Na zasadach ustalonych przez Radê Gminy, So³tysowi przys³uguj¹ diety.
Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y pomoc So³tysowi w
prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa, a w szczególnoœci:
1. Inicjowanie i przygotowywanie zebrañ wiejskich i
sporz¹dzanie projektów uchwa³ tych zebrañ.
2. Zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa.
3. Podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia
œrodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach upowa¿nienia zebrania wiejskiego.
4. Inicjowanie i prowadzenie na terenie so³ectwa prac
mo¿liwych do wykonania ze œrodków w³asnych so³ectwa przyznanych przez Radê Gminy w ramach bud¿etu Gminy i zachowaniu zasad okreœlonych przez
ustawê o finansach publicznych.
5. Inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.
6. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej jeden raz w kwartale, na które So³tys zaprasza radnych z danego okrêgu wyborczego, jak
równie¿ inne osoby maj¹ce wp³yw na rozwi¹zywanie lokalnych problemów so³ectwa.
IV. ZASADY ZWO£YWANIA
I PRZEBIEGU ZEBRANIA WIEJSKIEGO

III. KOMPETENCJE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

§ 11

§ 10

1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez:
a) So³tysa,
b) na pisemny wniosek co najmniej 10% mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
c) Wójta Gminy,
d) na wniosek Rady So³eckiej.
2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na rok.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 1, pkt. a, b, c, powinno byæ zwo³ane najpóŸniej terminie 14 dni od daty zg³oszenia
wniosku.
4. O zebraniu wiejskim mieszkañcy powinni byæ powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawieraæ: informacjê na czyj
wniosek zebranie jest organizowane, dok³adne okreœlenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porz¹dku obrad oraz projektów uchwa³.

Do kompetencji So³tysa nale¿y:
1. Reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz.
2. Prowadzi dokumentacjê so³ectwa.
3. Przewodniczy Radzie So³eckiej.
4. Zwo³uje i organizuje zebrania wiejskie oraz przewodniczy ich obradom; So³tys mo¿e upowa¿niæ inn¹ osobê do prowadzenia zebrania.
5. Realizuje uchwa³y organów gminy, zebrania wiejskiego i Rady So³eckiej w odniesieniu do so³ectwa.
6. Prowadzi zarz¹d, administracjê i gospodarkê sk³adnikami mienia, w tym œrodkami finansowymi, które
gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz akceptuje dokumenty z tym zwi¹zane.
7. Opiniuje wnioski mieszkañców o ulgi lub umorzenia
podatkowe, po uzgodnieniu z Rad¹ So³eck¹, gdy o tak¹ opiniê wyst¹pi Wójt Gminy.
8. Uczestniczy w sesjach Rady Gminy, a tak¿e w razie
potrzeb w pracach jej organów bez prawa do g³osowania.
9. Organizuje i koordynuje inicjatywy maj¹ce na celu
poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoœci so³eckiej.
10. Sk³ada coroczne sprawozdania ze swej dzia³alnoœci
na zebraniu wiejskim.
11. Wykonuje inne zadania nale¿¹ce do So³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakre-

§ 12
1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
— dla prawomocnoœci uchwa³ zebrania wiejskiego
niezbêdna jest obecnoœæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa,
— uchwa³y zapadaj¹ jawnie, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów, z wyj¹tkiem wypadków okreœlonych w ustawach.
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2. Przepisu pkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom § 11, ust. 4.
3. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ, ¿e uchwa³y bêd¹ podejmowane w g³osowaniu tajnym.

§ 18

1. Zebranie wiejskie, z zastrze¿eniem § 19, prowadzi
So³tys lub na jego wniosek inna osoba posiadaj¹ca
czynne prawo wyborcze.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków i opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada
So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej.

1. Zebranie wiejskie dla wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy w terminie do 3 miesiêcy
po up³ywie ich kadencji. Wójt Gminy b¹dŸ upowa¿niona przez niego osoba dokonuje otwarcia zebrania,
stwierdza jego prawomocnoœæ, nastêpnie zarz¹dza
wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 11 pkt 1 i § 12 stosuje siê odpowiednio.
3. Wójt Gminy lub upowa¿niona przez niego osoba
uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz
nadzoruje przestrzeganie statutu so³ectwa.

§ 14

§ 19

W zebraniu wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie Rady Gminy oraz Wójt Gminy dla referowania wniosków i
udzielania wyjaœnieñ. Ponadto w zebraniu mog¹ braæ
udzia³ przedstawiciele instytucji i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.

Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór So³tysa, Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt Gminy, który
okreœla miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego
oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania.

§ 15

1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecnoœæ co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska siê obecnoœci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania wybór
So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadza siê w nastêpnym terminie na nastêpnym zebraniu lub w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od pierwszego terminu
zebrania bez wzglêdu na iloœæ osób uczestnicz¹cych.
Informacja o drugim terminie zebrania winna byæ podana w zawiadomieniu o zwo³aniu zebrania wiejskiego.
3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okreœla Wójt Gminy na podstawie dokumentacji Ewidencji Ludnoœci Urzêdu Gminy.
4. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza siê wybory postanawia o obowi¹zku podpisania listy obecnoœci przez uczestników zebrania uprawnionych do
g³osowania.

§ 13

1. Z ka¿dego zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ:
— datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
— liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoœci, wybór protokolanta zebrania,
— nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie
ich stanowisk,
— stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego
zebrania,
— zatwierdzony porz¹dek obrad,
— sprawozdanie So³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków z poprzedniego zebrania,
— przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych wniosków,
— podjête na zebraniu uchwa³y,
— podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i protokolanta.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 16
1. Wyci¹g – kopia protoko³u powinien byæ w terminie 7 dni
po odbyciu zebrania przekazany do Wójta Gminy.
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z zebrania i jego
uchwa³y Wójt przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec so³ectwa ma prawo wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
V. WYBÓR I ODWO£ANIE SO£TYSA,
CZ£ONKÓW RADY SO£ECKIEJ
§ 17
1. So³tysem i cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
2. Rada So³ecka liczy 5 osób.

§ 20

§ 21
1. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza w sk³adzie
co najmniej 3 osób, wybrana spoœród uprawnionych
do g³osowania uczestników zebrania.
2. Do zadañ Komisji Wyborczej nale¿y:
— przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
— przeprowadzenie g³osowania,
— ustalenie wyników wyborów,
— og³oszenie wyników wyborów,
— sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie Komisji oraz Przewodnicz¹cy zebrania.
§ 22
1. Wybory So³tysa oraz cz³onków Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w g³osowaniu tajnym.
2. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpoœrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
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3. Kandydatem na So³tysa nie mo¿e byæ osoba karana za przestêpstwo umyœlne lub pope³nione z chêci
zysku.
4. W pierwszej kolejnoœci nale¿y przeprowadziæ wybór
So³tysa, a nastêpnie cz³onków Rady So³eckiej.
5. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ectwa g³osuj¹ kartkami opatrzonymi pieczêci¹ Rady Gminy w
Lipnicy z wypisanymi nazwiskami kandydatów.
6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartkach:
— ca³kowicie przedartych,
— innych ni¿ ustalone w ust. 5,
— na których pozostawiono wiêcej kandydatów ni¿
miejsc do obsadzenia.
7. Za wybranego So³tysa uwa¿a siê tego kandydata,
który otrzyma³ najwiêksz¹ liczbê g³osów, jednak nie
mniej 50% plus 1 wa¿nie oddanych g³osów. W wypadku nie spe³nienia przez ¿adnego z kandydatów
okreœlonego wy¿ej wymogu, przeprowadza siê ponowne g³osowanie umieszczaj¹c na kartce do g³osowania dwóch kandydatów, którzy w pierwszym
g³osowaniu otrzymali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
8. Po dokonaniu wyboru So³tysa, So³tys w pierwszej
kolejnoœci korzysta z prawa przedstawienia kandydatów do Rady So³eckiej,a nastêpnie kandydatury podaj¹ wyborcy uczestnicz¹cy w zebraniu.
9. Za wybranych do Rady So³eckiej uwa¿a siê te osoby, które otrzymuj¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów, przy
równej iloœci g³osów, g³osowanie siê powtarza
umieszczaj¹c na kartce do g³osowania osoby z równ¹ iloœci¹ g³osów.
§ 23
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpoœrednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji na
pisemny wniosek mieszkañców posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze – wraz z uzasadnieniem:
a) co najmniej 10% mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
b) Wójta Gminy, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrañ wiejskich.
2. Odwo³anie z funkcji So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej nastêpuje w g³osowaniu tajnym wg zasad jak dla
wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
Wniosek okreœlony § 23, ust. 1, pkt a, powinien zawieraæ uzasadnienie oraz listê z podpisami mieszkañców so³ectwa o nastêpuj¹cych rubrykach:
nazwisko i imiê, adres zamieszkania, PESEL, w³asnorêczny podpis.
Wójt po sprawdzeniu poprawnoœci formalnej wniosku zwo³uje zebranie wiejskie w terminie do 1 miesi¹ca od daty wp³ywu wniosku.
3. Uchwa³a w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noœci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoœci wa¿nie oddanych g³osów.
4. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej mog¹ sami z³o¿yæ
rezygnacjê z pe³nionych funkcji. Rezygnacja musi
byæ dokonana na piœmie. Rezygnacja w powy¿szym
trybie nastêpuje na zebraniu wiejskim w g³osowaniu
jawnym.

§ 24
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej z pe³nionych
funkcji – Wójt Gminy w terminie do 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okreœlonych w § § 20 i 21.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê na zebraniu wiejskim.
VI. POSTANOWIENIA DOTYCZ¥CE MIENIA
KOMUNALNEGO I GOSPODARKI FINANSOWEJ
SO£ECTWA
§ 25
1. Rada Gminy mo¿e oddaæ mienie komunalne w zarz¹d powierniczy dla so³ectwa lub okreœliæ zasady,
na podstawie których Wójt Gminy przeka¿e mienie w
zarz¹d so³ectwa.
2. Dewastacja oraz niezgodne z prawem i przeznaczeniem korzystanie z mienia komunalnego oddanego w
zarz¹d powierniczy mog¹ w ka¿dym czasie skutkowaæ rozwi¹zaniem zarz¹du powierniczego przez Radê Gminy w drodze uchwa³y.
§ 26
Rada Gminy podejmuje uchwa³y o mieniu komunalnym przekazanym so³ectwom, po uzyskaniu opinii organów so³ectwa.
§ 27
Dochodami so³ectwa s¹:
— œrodki wydzielane corocznie w bud¿ecie Gminy
na realizacjê zadañ so³ectwa,
— dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
— dochody z maj¹tku przekazanego w zarz¹d so³ectwu.
§ 28
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ z zachowaniem przepisów o finansach publicznych.
2. Plan finansowo – rzeczowy podlega zatwierdzeniu
przez zebranie wiejskie w terminie do jednego miesi¹ca po zatwierdzeniu bud¿etu Gminy.
3. Zmiany w planie rzeczowo – finansowym s¹ dokonywane przez zebranie wiejskie lub z jego upowa¿nienia przez Radê So³eck¹.
4. Ksiêgowoœæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi Urz¹d Gminy.
§ 29
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada
So³tys i Rada So³ecka; dzia³alnoœæ w tym zakresie
podlega ocenie przez zebranie wiejskie.
2. Nie przyjêcie sprawozdania finansowego przez zebranie wiejskie jest równoznaczne z wnioskiem o odwo³anie tych organów.
VII. NADZÓR NAD DZIA£ALNOŒCI¥ SO£ECTWA
§ 30
1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoœci z prawem, celowoœci, rzetelnoœci i gospodarnoœci.
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2. Œrodki finansowe przyznane so³ectwu s¹ wydatkowane na zadania okreœlone przez zebranie wiejskie
i ujête w bud¿ecie Gminy.
3. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Gminy i Wójt Gminy.
4. Dzia³alnoœæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi
i kontroli Wójta Gminy oraz Skarbnika Gminy.
5. Wójt Gminy dokonuje kontroli zgodnoœci korzystania z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d powierniczy oraz rozliczenia finansowego dzier¿awy
mienia na rzecz innego podmiotu.
§ 31
1. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane ustosunkowaæ siê do uchwa³ i opinii organów so³ectwa
udzielaj¹c odpowiedzi zgodnie z kodeksem postêpowania administracyjnego.
2. Wójt Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych
im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem – wstrzymuje ich realizacjê.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieœæ sprzeciw do Wójta
Gminy na postêpowanie okreœlone w pkt 1–2, gdy
narusza on istotne interesy mieszkañców.
4. Wójt Gminy badaj¹c sprzeciw mo¿e:
— uznaæ jego zasadnoœæ,
— w razie nieuwzglêdnienia sprzeciwu podj¹æ zarz¹dzenie o wstrzymaniu rozstrzygniêcia okreœlonego
w pkt 1–2 i wnieœæ sprawê pod obrady Rady Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.

— ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.),
— statutu Gminy Lipnica uchwalonego uchwa³¹ Rady
Gminy Lipnica z dnia 6.XII.2002 r., Nr II/4/2002 (Dz.
Urz. Woj.Pomorskiego Nr 58 poz. 895 z 2003 r.),
— niniejszego statutu.
§2
Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje obszar i mieszkañców miejscowoœci:
BrzeŸno Szlacheckie, Bukowo, Janowo, Kocio³, Nowe BrzeŸno,Stare BrzeŸno.
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
— zebranie wiejskie – jako organ uchwa³odawczy,
— So³tys – jako organ wykonawczy. So³tysa w jego
pracy wspomaga Rada So³ecka.
2. Kadencja So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej trwa
4 lata, jednak nie d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹ce od daty posiedzenia nowo wybranej Rady Gminy, na którym swoje œlubowanie z³o¿y nowo wybrany Wójt Gminy.
3. Przez u¿ywanie w dalszej czêœci statutu okreœlenia
„zebranie wiejskie” nale¿y rozumieæ „zebranie mieszkañców so³ectwa”.
§4

§ 32

Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego prawa wyborczego okreœla
siê wed³ug ordynacji wyborczej do Rad Gmin. W zebraniu wiejskim maj¹ prawo uczestniczyæ bez prawa g³osu
inne osoby zwi¹zane z so³ectwem, a nie posiadaj¹ce
czynnego prawa wyborczego.

Wójt Gminy prowadzi akta so³ectwa. Z aktami so³ectwa mog¹ zapoznaæ siê w Urzêdzie Gminy mieszkañcy
so³ectwa.

II. ZADANIA SO£ECTWA
I KOMPETENCJE ZEBRANIA WIEJSKIEGO

§ 33

§5

Zmiana statutu wymaga podjêcia uchwa³y przez Radê
Gminy na wniosek zebrania wiejskiego lub Wójta Gminy.

Do zadañ so³ectwa nale¿y d¹¿enie do zaspokajania
podstawowych potrzeb mieszkañców w szczególnoœci:
1. Organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz so³ectwa.
2. Dzia³anie na rzecz rozwoju oœwiaty i wychowania,
umocnienia rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz
wychowania w rodzinie.
3. Organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej, w tym równie¿ dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z
zewn¹trz za ich zgod¹ i w porozumieniu z nimi.
4. Podejmowanie samodzielnie, a tak¿e w porozumieniu z organami szko³y dzia³añ zmierzaj¹cych do zapewnienia opieki oraz organizowania czasu wolnego
dzieciom i m³odzie¿y.
5. Dzia³anie na rzecz przestrzegania prawa i porz¹dku publicznego oraz bezpieczeñstwa mieszkañców.
6. Troska o zieleñ i œrodowisko naturalne.
7. Podejmowanie inicjatyw maj¹cych charakter integracyjny, turystyczny, sportowy i wypoczynkowy.
8. Wspomaganie gminy w realizacji jej zadañ.

VIII. POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§ 34
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie z dat¹ wejœcia w ¿ycie uchwa³y Rady Gminy o nadaniu statutów.
Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XX/108/05
Rady Gminy w Lipnicy
z dnia 28 stycznia 2005 r.
STATUT SO£ECTWA
BRZEŸ NO SZLACHECKIE
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy tworzon¹ przez Radê Gminy Lipnica w drodze uchwa³y na
zasadach okreœlonych w Statucie Gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów a w szczególnoœci:
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§6
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie sprawy dotycz¹ce so³ectwa maj¹ce wp³yw na jego
organizacjê, strukturê, i granice, nie zastrze¿one do kompetencji innych organów.
§7
Zebranie wiejskie na wniosek Rady Gminy lub Wójta
ma prawo do wyra¿ania swojej opinii w sprawach w³asnoœci,u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych i maj¹tkowych stanowi¹cych mienie gminne.
§8
Zebranie wiejskie ma prawo do:
1. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, jego odwo³ania
oraz przyjmowania rezygnacji z pe³nienia funkcji So³tysa oraz cz³onka Rady So³eckiej.
2. Prowadzenia zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym przekazywanym so³ectwu na podstawie uchwa³
Rady Gminy.
3. Ustalania potrzeb so³ectwa i przedk³adania do
15 wrzeœnia ka¿dego roku bud¿etowego wniosków do
bud¿etu Gminy na rok nastêpny.
4. Rozdzia³u œrodków finansowych bêd¹cych w jego
dyspozycji.
5. Podejmowania czynów spo³ecznych.
6. Podejmowania uchwa³ w sprawie wyst¹pienia do
Wójta Gminy o wykonywanie przez so³ectwo niektórych zadañ w³asnych gminy na obszarze so³ectwa.
7. Uchwalania programów dzia³ania.
8. Przyjmowania od So³tysa i Rady So³eckiej rocznego sprawozdania z wykonania zadañ so³ectwa za
poprzedni rok.
9. Realizacji zadañ okreœlonych w § 5 niniejszego statutu.
§9
Zebranie wiejskie wyra¿a opinie we wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoœci:
— planu zagospodarowania przestrzennego gminy i
jego realizacji,
— planu zagospodarowania wsi,
— projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêœci
dotycz¹cej so³ectwa,
— przepisów prawa miejscowego.

7. Opiniuje wnioski mieszkañców o ulgi lub umorzenia
podatkowe, po uzgodnieniu z Rad¹ So³eck¹, gdy o tak¹ opiniê wyst¹pi Wójt Gminy.
8. Uczestniczy w sesjach Rady Gminy, a tak¿e w razie
potrzeb w pracach jej organów bez prawa do g³osowania.
9. Organizuje i koordynuje inicjatywy maj¹ce na celu
poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoœci so³eckiej.
10. Sk³ada coroczne sprawozdania ze swej dzia³alnoœci
na zebraniu wiejskim.
11. Wykonuje inne zadania nale¿¹ce do So³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obronnoœci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa
niektórych podatków i op³at, informuje Wójta Gminy
o klêskach ¿ywio³owych.
12. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
13. Na zasadach ustalonych przez Radê Gminy, So³tysowi przys³uguj¹ diety.
Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y pomoc So³tysowi w
prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa, a w szczególnoœci:
1. Inicjowanie i przygotowywanie zebrañ wiejskich i
sporz¹dzanie projektów uchwa³ tych zebrañ.
2. Zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa.
3. Podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia
œrodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach upowa¿nienia zebrania wiejskiego.
4. Inicjowanie i prowadzenie na terenie so³ectwa prac
mo¿liwych do wykonania ze œrodków w³asnych so³ectwa przyznanych przez Radê Gminy w ramach bud¿etu Gminy i zachowaniu zasad okreœlonych przez
ustawê o finansach publicznych.
5. Inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.
6. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej jeden raz w kwartale, na które So³tys zaprasza radnych z danego okrêgu wyborczego, jak
równie¿ inne osoby maj¹ce wp³yw na rozwi¹zywanie lokalnych problemów so³ectwa.
IV. ZASADY ZWO£YWANIA
I PRZEBIEGU ZEBRANIA WIEJSKIEGO

III. KOMPETENCJE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

§ 11

§ 10

1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez:
a) So³tysa,
b) na pisemny wniosek co najmniej 10% mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
c) Wójta Gminy,
d) na wniosek Rady So³eckiej.
2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na rok.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 1, pkt. a, b, c, powinno byæ zwo³ane najpóŸniej terminie 14 dni od daty zg³oszenia
wniosku.
4. O zebraniu wiejskim mieszkañcy powinni byæ powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem. Za-

Do kompetencji So³tysa nale¿y:
1. Reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz.
2. Prowadzi dokumentacjê so³ectwa.
3. Przewodniczy Radzie So³eckiej.
4. Zwo³uje i organizuje zebrania wiejskie oraz przewodniczy ich obradom; So³tys mo¿e upowa¿niæ inn¹ osobê do prowadzenia zebrania.
5. Realizuje uchwa³y organów gminy, zebrania wiejskiego i Rady So³eckiej w odniesieniu do so³ectwa.
6. Prowadzi zarz¹d, administracjê i gospodarkê sk³adnikami mienia, w tym œrodkami finansowymi, które
gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz akceptuje dokumenty z tym zwi¹zane.
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wiadomienie powinno zawieraæ: informacjê na czyj
wniosek zebranie jest organizowane, dok³adne okreœlenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porz¹dku obrad oraz projektów uchwa³.
§ 12
1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
— dla prawomocnoœci uchwa³ zebrania wiejskiego
niezbêdna jest obecnoœæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa,
— uchwa³y zapadaj¹ jawnie, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów, z wyj¹tkiem wypadków okreœlonych w ustawach.
2. Przepisu pkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom § 11, ust. 4.
3. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ, ¿e uchwa³y bêd¹ podejmowane w g³osowaniu tajnym.
§ 13
1. Zebranie wiejskie, z zastrze¿eniem § 19, prowadzi
So³tys lub na jego wniosek inna osoba posiadaj¹ca
czynne prawo wyborcze.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków i opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada
So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej.
§ 14

2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z zebrania i jego
uchwa³y Wójt przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec so³ectwa ma prawo wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
V. WYBÓR I ODWO£ANIE SO£TYSA,
CZ£ONKÓW RADY SO£ECKIEJ
§ 17
1. So³tysem i cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
2. Rada So³ecka liczy 5 osób.
§ 18
1. Zebranie wiejskie dla wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy w terminie do 3 miesiêcy
po up³ywie ich kadencji. Wójt Gminy b¹dŸ upowa¿niona przez niego osoba dokonuje otwarcia zebrania,
stwierdza jego prawomocnoœæ, nastêpnie zarz¹dza
wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 11 pkt 1 i § 12 stosuje siê odpowiednio.
3. Wójt Gminy lub upowa¿niona przez niego osoba
uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz
nadzoruje przestrzeganie statutu so³ectwa.
§ 19

W zebraniu wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie Rady Gminy oraz Wójt Gminy dla referowania wniosków i
udzielania wyjaœnieñ. Ponadto w zebraniu mog¹ braæ
udzia³ przedstawiciele instytucji i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.

Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór So³tysa, Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt Gminy, który
okreœla miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego
oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania.

§ 15

§ 20

1. Z ka¿dego zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ:
— datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
— liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoœci, wybór protokolanta zebrania,
— nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie
ich stanowisk,
— stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego
zebrania,
— zatwierdzony porz¹dek obrad,
— sprawozdanie So³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków z poprzedniego zebrania,
— przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych wniosków,
— podjête na zebraniu uchwa³y,
— podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i protokolanta.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem ka¿dego roku kalendarzowego.

1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecnoœæ co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska siê obecnoœci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania wybór
So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadza siê w nastêpnym terminie na nastêpnym zebraniu lub w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od pierwszego terminu
zebrania bez wzglêdu na iloœæ osób uczestnicz¹cych.
Informacja o drugim terminie zebrania winna byæ podana w zawiadomieniu o zwo³aniu zebrania wiejskiego.
3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okreœla Wójt Gminy na podstawie dokumentacji Ewidencji Ludnoœci Urzêdu Gminy.
4. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza siê wybory postanawia o obowi¹zku podpisania listy obecnoœci przez uczestników zebrania uprawnionych do
g³osowania.

§ 16

1. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza w sk³adzie
co najmniej 3 osób, wybrana spoœród uprawnionych
do g³osowania uczestników zebrania.

1. Wyci¹g – kopia protoko³u powinien byæ w terminie 7 dni
po odbyciu zebrania przekazany do Wójta Gminy.

§ 21
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2. Do zadañ Komisji Wyborczej nale¿y:
— przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
— przeprowadzenie g³osowania,
— ustalenie wyników wyborów,
— og³oszenie wyników wyborów,
— sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie Komisji oraz Przewodnicz¹cy zebrania.
§ 22
1. Wybory So³tysa oraz cz³onków Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w g³osowaniu tajnym.
2. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpoœrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
3. Kandydatem na So³tysa nie mo¿e byæ osoba karana za przestêpstwo umyœlne lub pope³nione z chêci
zysku.
4. W pierwszej kolejnoœci nale¿y przeprowadziæ wybór
So³tysa, a nastêpnie cz³onków Rady So³eckiej.
5. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ectwa g³osuj¹ kartkami opatrzonymi pieczêci¹ Rady Gminy w
Lipnicy z wypisanymi nazwiskami kandydatów.
6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartkach:
— ca³kowicie przedartych,
— innych ni¿ ustalone w ust. 5,
— na których pozostawiono wiêcej kandydatów ni¿
miejsc do obsadzenia.
7. Za wybranego So³tysa uwa¿a siê tego kandydata,
który otrzyma³ najwiêksz¹ liczbê g³osów, jednak nie
mniej 50% plus 1 wa¿nie oddanych g³osów. W wypadku nie spe³nienia przez ¿adnego z kandydatów
okreœlonego wy¿ej wymogu, przeprowadza siê ponowne g³osowanie umieszczaj¹c na kartce do g³osowania dwóch kandydatów, którzy w pierwszym
g³osowaniu otrzymali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
8. Po dokonaniu wyboru So³tysa, So³tys w pierwszej
kolejnoœci korzysta z prawa przedstawienia kandydatów do Rady So³eckiej,a nastêpnie kandydatury podaj¹ wyborcy uczestnicz¹cy w zebraniu.
9. Za wybranych do Rady So³eckiej uwa¿a siê te osoby, które otrzymuj¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów, przy
równej iloœci g³osów, g³osowanie siê powtarza
umieszczaj¹c na kartce do g³osowania osoby z równ¹ iloœci¹ g³osów.
§ 23
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpoœrednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji na
pisemny wniosek mieszkañców posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze – wraz z uzasadnieniem:
a) co najmniej 10% mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
b) Wójta Gminy, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrañ wiejskich.
2. Odwo³anie z funkcji So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej nastêpuje w g³osowaniu tajnym wg zasad jak dla
wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
Wniosek okreœlony § 23, ust. 1, pkt a, powinien zawieraæ uzasadnienie oraz listê z podpisami miesz-

kañców so³ectwa o nastêpuj¹cych rubrykach: nazwisko i imiê, adres zamieszkania, PESEL, w³asnorêczny podpis.
Wójt po sprawdzeniu poprawnoœci formalnej wniosku zwo³uje zebranie wiejskie w terminie do 1 miesi¹ca od daty wp³ywu wniosku.
3. Uchwa³a w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noœci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoœci wa¿nie oddanych g³osów.
4. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej mog¹ sami z³o¿yæ
rezygnacjê z pe³nionych funkcji. Rezygnacja musi
byæ dokonana na piœmie. Rezygnacja w powy¿szym
trybie nastêpuje na zebraniu wiejskim w g³osowaniu
jawnym.
§ 24
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej z pe³nionych
funkcji – Wójt Gminy w terminie do 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okreœlonych w § § 20 i 21.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê na zebraniu wiejskim.
VI. POSTANOWIENIA DOTYCZ¥CE MIENIA
KOMUNALNEGO I GOSPODARKI FINANSOWEJ
SO£ECTWA
§ 25
1. Rada Gminy mo¿e oddaæ mienie komunalne w zarz¹d powierniczy dla so³ectwa lub okreœliæ zasady,
na podstawie których Wójt Gminy przeka¿e mienie w
zarz¹d so³ectwa.
2. Dewastacja oraz niezgodne z prawem i przeznaczeniem korzystanie z mienia komunalnego oddanego w
zarz¹d powierniczy mog¹ w ka¿dym czasie skutkowaæ rozwi¹zaniem zarz¹du powierniczego przez Radê Gminy w drodze uchwa³y.
§ 26
Rada Gminy podejmuje uchwa³y o mieniu komunalnym przekazanym so³ectwom, po uzyskaniu opinii organów so³ectwa.
§ 27
Dochodami so³ectwa s¹:
— œrodki wydzielane corocznie w bud¿ecie Gminy
na realizacjê zadañ so³ectwa,
— dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
— dochody z maj¹tku przekazanego w zarz¹d so³ectwu.
§ 28
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ z zachowaniem przepisów o finansach publicznych.
2. Plan finansowo – rzeczowy podlega zatwierdzeniu
przez zebranie wiejskie w terminie do jednego miesi¹ca po zatwierdzeniu bud¿etu Gminy.
3. Zmiany w planie rzeczowo – finansowym s¹ dokonywane przez zebranie wiejskie lub z jego upowa¿nienia przez Radê So³eck¹.
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4. Ksiêgowoœæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi Urz¹d Gminy.
§ 29
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada
So³tys i Rada So³ecka; dzia³alnoœæ w tym zakresie
podlega ocenie przez zebranie wiejskie.
2. Nie przyjêcie sprawozdania finansowego przez zebranie wiejskie jest równoznaczne z wnioskiem o odwo³anie tych organów.
VII. NADZÓR NAD DZIA£ALNOŒCI¥ SO£ECTWA
§ 30
1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoœci z prawem, celowoœci, rzetelnoœci i gospodarnoœci.
2. Œrodki finansowe przyznane so³ectwu s¹ wydatkowane na zadania okreœlone przez zebranie wiejskie
i ujête w bud¿ecie Gminy.
3. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Gminy i Wójt Gminy.
4. Dzia³alnoœæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi
i kontroli Wójta Gminy oraz Skarbnika Gminy.
5. Wójt Gminy dokonuje kontroli zgodnoœci korzystania z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d powierniczy oraz rozliczenia finansowego dzier¿awy
mienia na rzecz innego podmiotu.
§ 31
1. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane ustosunkowaæ siê do uchwa³ i opinii organów so³ectwa
udzielaj¹c odpowiedzi zgodnie z kodeksem postêpowania administracyjnego.
2. Wójt Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych
im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem – wstrzymuje ich realizacjê.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieœæ sprzeciw do Wójta
Gminy na postêpowanie okreœlone w pkt 1–2, gdy
narusza on istotne interesy mieszkañców.
4. Wójt Gminy badaj¹c sprzeciw mo¿e:
— uznaæ jego zasadnoœæ,
— w razie nieuwzglêdnienia sprzeciwu podj¹æ zarz¹dzenie o wstrzymaniu rozstrzygniêcia okreœlonego
w pkt 1–2 i wnieœæ sprawê pod obrady Rady Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.
VIII. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 32
Wójt Gminy prowadzi akta so³ectwa. Z aktami so³ectwa mog¹ zapoznaæ siê w Urzêdzie Gminy mieszkañcy
so³ectwa.
§ 33
Zmiana statutu wymaga podjêcia uchwa³y przez Radê
Gminy na wniosek zebrania wiejskiego lub Wójta Gminy.
§ 34
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie z dat¹ wejœcia w ¿ycie uchwa³y Rady Gminy o nadaniu statutów.

Za³acznik Nr 4
do Uchwa³y Nr XX/108/05
Rady Gminy w Lipnicy
z dnia 28 stycznia 2005 r.
STATUT SO£ECTWA
BRZOZOWO
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy tworzon¹ przez Radê Gminy Lipnica w drodze uchwa³y na
zasadach okreœlonych w Statucie Gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów a w szczególnoœci:
— ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.),
— statutu Gminy Lipnica uchwalonego uchwa³¹ Rady
Gminy Lipnica z dnia 6.XII.2002 r., Nr II/4/2002 (Dz.
Urz. Woj.Pomorskiego Nr 58 poz. 895 z 2003 r.),
— niniejszego statutu.
§2
Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje obszar i mieszkañców miejscowoœci:
Brzozowo, Pupkowo, Szprêgielówka.
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
— zebranie wiejskie – jako organ uchwa³odawczy,
— So³tys – jako organ wykonawczy. So³tysa w jego
pracy wspomaga Rada So³ecka.
2. Kadencja So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej trwa
4 lata, jednak nie d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹ce od daty posiedzenia nowo wybranej Rady Gminy, na którym swoje œlubowanie z³o¿y nowo wybrany Wójt Gminy.
3. Przez u¿ywanie w dalszej czêœci statutu okreœlenia
„zebranie wiejskie” nale¿y rozumieæ „zebranie mieszkañców so³ectwa”.
§4
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego prawa wyborczego okreœla
siê wed³ug ordynacji wyborczej do Rad Gmin. W zebraniu wiejskim maj¹ prawo uczestniczyæ bez prawa g³osu
inne osoby zwi¹zane z so³ectwem, a nie posiadaj¹ce
czynnego prawa wyborczego.
II. ZADANIA SO£ECTWA
I KOMPETENCJE ZEBRANIA WIEJSKIEGO
§5
Do zadañ so³ectwa nale¿y d¹¿enie do zaspokajania
podstawowych potrzeb mieszkañców w szczególnoœci:
1. Organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz so³ectwa.
2. Dzia³anie na rzecz rozwoju oœwiaty i wychowania,
umocnienia rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz
wychowania w rodzinie.
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3. Organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej, w tym równie¿ dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z
zewn¹trz za ich zgod¹ i w porozumieniu z nimi.
4. Podejmowanie samodzielnie, a tak¿e w porozumieniu z organami szko³y dzia³añ zmierzaj¹cych do zapewnienia opieki oraz organizowania czasu wolnego
dzieciom i m³odzie¿y.
5. Dzia³anie na rzecz przestrzegania prawa i porz¹dku publicznego oraz bezpieczeñstwa mieszkañców.
6. Troska o zieleñ i œrodowisko naturalne.
7. Podejmowanie inicjatyw maj¹cych charakter integracyjny, turystyczny, sportowy i wypoczynkowy.
8. Wspomaganie gminy w realizacji jej zadañ.
§6
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie sprawy dotycz¹ce so³ectwa maj¹ce wp³yw na jego
organizacjê, strukturê, i granice, nie zastrze¿one do kompetencji innych organów.
§7
Zebranie wiejskie na wniosek Rady Gminy lub Wójta
ma prawo do wyra¿ania swojej opinii w sprawach w³asnoœci,u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych i maj¹tkowych stanowi¹cych mienie gminne.
§8
Zebranie wiejskie ma prawo do:
1. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, jego odwo³ania
oraz przyjmowania rezygnacji z pe³nienia funkcji So³tysa oraz cz³onka Rady So³eckiej.
2. Prowadzenia zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym przekazywanym so³ectwu na podstawie uchwa³
Rady Gminy.
3. Ustalania potrzeb so³ectwa i przedk³adania do
15 wrzeœnia ka¿dego roku bud¿etowego wniosków do
bud¿etu Gminy na rok nastêpny.
4. Rozdzia³u œrodków finansowych bêd¹cych w jego
dyspozycji.
5. Podejmowania czynów spo³ecznych.
6. Podejmowania uchwa³ w sprawie wyst¹pienia do
Wójta Gminy o wykonywanie przez so³ectwo niektórych zadañ w³asnych gminy na obszarze so³ectwa.
7. Uchwalania programów dzia³ania.
8. Przyjmowania od So³tysa i Rady So³eckiej rocznego sprawozdania z wykonania zadañ so³ectwa za
poprzedni rok.
9. Realizacji zadañ okreœlonych w § 5 niniejszego statutu.
§9
Zebranie wiejskie wyra¿a opinie we wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoœci:
— planu zagospodarowania przestrzennego gminy i
jego realizacji,
— planu zagospodarowania wsi,
— projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêœci
dotycz¹cej so³ectwa,
— przepisów prawa miejscowego.

III. KOMPETENCJE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 10
Do kompetencji So³tysa nale¿y:
1. Reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz.
2. Prowadzi dokumentacjê so³ectwa.
3. Przewodniczy Radzie So³eckiej.
4. Zwo³uje i organizuje zebrania wiejskie oraz przewodniczy ich obradom; So³tys mo¿e upowa¿niæ inn¹ osobê do prowadzenia zebrania.
5. Realizuje uchwa³y organów gminy, zebrania wiejskiego i Rady So³eckiej w odniesieniu do so³ectwa.
6. Prowadzi zarz¹d, administracjê i gospodarkê sk³adnikami mienia, w tym œrodkami finansowymi, które
gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz akceptuje dokumenty z tym zwi¹zane.
7. Opiniuje wnioski mieszkañców o ulgi lub umorzenia
podatkowe, po uzgodnieniu z Rad¹ So³eck¹, gdy o tak¹ opiniê wyst¹pi Wójt Gminy.
8. Uczestniczy w sesjach Rady Gminy, a tak¿e w razie
potrzeb w pracach jej organów bez prawa do g³osowania.
9. Organizuje i koordynuje inicjatywy maj¹ce na celu
poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoœci so³eckiej.
10. Sk³ada coroczne sprawozdania ze swej dzia³alnoœci
na zebraniu wiejskim.
11. Wykonuje inne zadania nale¿¹ce do So³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obronnoœci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa
niektórych podatków i op³at, informuje Wójta Gminy
o klêskach ¿ywio³owych.
12. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
13. Na zasadach ustalonych przez Radê Gminy, So³tysowi przys³uguj¹ diety.
Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y pomoc So³tysowi w
prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa, a w szczególnoœci:
1. Inicjowanie i przygotowywanie zebrañ wiejskich i
sporz¹dzanie projektów uchwa³ tych zebrañ.
2. Zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa.
3. Podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia
œrodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach upowa¿nienia zebrania wiejskiego.
4. Inicjowanie i prowadzenie na terenie so³ectwa prac
mo¿liwych do wykonania ze œrodków w³asnych so³ectwa przyznanych przez Radê Gminy w ramach bud¿etu Gminy i zachowaniu zasad okreœlonych przez
ustawê o finansach publicznych.
5. Inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.
6. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej jeden raz w kwartale, na które So³tys zaprasza radnych z danego okrêgu wyborczego, jak
równie¿ inne osoby maj¹ce wp³yw na rozwi¹zywanie lokalnych problemów so³ectwa.
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IV. ZASADY ZWO£YWANIA
I PRZEBIEGU ZEBRANIA WIEJSKIEGO
§ 11
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez:
a) So³tysa,
b) na pisemny wniosek co najmniej 10% mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
c) Wójta Gminy,
d) na wniosek Rady So³eckiej.
2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na rok.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 1, pkt. a, b, c, powinno byæ zwo³ane najpóŸniej terminie 14 dni od daty zg³oszenia
wniosku.
4. O zebraniu wiejskim mieszkañcy powinni byæ powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawieraæ: informacjê na czyj
wniosek zebranie jest organizowane, dok³adne okreœlenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porz¹dku obrad oraz projektów uchwa³.
§ 12
1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
— dla prawomocnoœci uchwa³ zebrania wiejskiego
niezbêdna jest obecnoœæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa,
— uchwa³y zapadaj¹ jawnie, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów, z wyj¹tkiem wypadków okreœlonych w ustawach.
2. Przepisu pkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom § 11, ust. 4.
3. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ, ¿e uchwa³y bêd¹ podejmowane w g³osowaniu tajnym.
§ 13
1. Zebranie wiejskie, z zastrze¿eniem § 19, prowadzi
So³tys lub na jego wniosek inna osoba posiadaj¹ca
czynne prawo wyborcze.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków i opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada
So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej.
§ 14

— stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego
zebrania,
— zatwierdzony porz¹dek obrad,
— sprawozdanie So³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków z poprzedniego zebrania,
— przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych wniosków,
— podjête na zebraniu uchwa³y,
— podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i protokolanta.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 16
1. Wyci¹g – kopia protoko³u powinien byæ w terminie 7 dni
po odbyciu zebrania przekazany do Wójta Gminy.
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z zebrania i jego
uchwa³y Wójt przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec so³ectwa ma prawo wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
V. WYBÓR I ODWO£ANIE SO£TYSA,
CZ£ONKÓW RADY SO£ECKIEJ
§ 17
1. So³tysem i cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
2. Rada So³ecka liczy 4 osóby.
§ 18
1. Zebranie wiejskie dla wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy w terminie do 3 miesiêcy
po up³ywie ich kadencji. Wójt Gminy b¹dŸ upowa¿niona przez niego osoba dokonuje otwarcia zebrania,
stwierdza jego prawomocnoœæ, nastêpnie zarz¹dza
wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 11 pkt 1 i § 12 stosuje siê odpowiednio.
3. Wójt Gminy lub upowa¿niona przez niego osoba
uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz
nadzoruje przestrzeganie statutu so³ectwa.
§ 19

W zebraniu wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie Rady Gminy oraz Wójt Gminy dla referowania wniosków i
udzielania wyjaœnieñ. Ponadto w zebraniu mog¹ braæ
udzia³ przedstawiciele instytucji i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.

Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór So³tysa, Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt Gminy, który
okreœla miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego
oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania.

§ 15

§ 20

1. Z ka¿dego zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ:
— datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
— liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoœci, wybór protokolanta zebrania,
— nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie
ich stanowisk,

1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecnoœæ co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska siê obecnoœci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania wybór
So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadza siê w nastêp-
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nym terminie na nastêpnym zebraniu lub w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od pierwszego terminu zebrania bez wzglêdu na iloœæ osób uczestnicz¹cych.
Informacja o drugim terminie zebrania winna byæ podana w zawiadomieniu o zwo³aniu zebrania wiejskiego.
3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okreœla Wójt Gminy na podstawie dokumentacji Ewidencji Ludnoœci Urzêdu Gminy.
4. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza siê wybory postanawia o obowi¹zku podpisania listy obecnoœci przez uczestników zebrania uprawnionych do
g³osowania.
§ 21
1. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza w sk³adzie
co najmniej 3 osób, wybrana spoœród uprawnionych
do g³osowania uczestników zebrania.
2. Do zadañ Komisji Wyborczej nale¿y:
— przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
— przeprowadzenie g³osowania,
— ustalenie wyników wyborów,
— og³oszenie wyników wyborów,
— sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie Komisji oraz Przewodnicz¹cy zebrania.
§ 22
1. Wybory So³tysa oraz cz³onków Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w g³osowaniu tajnym.
2. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpoœrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
3. Kandydatem na So³tysa nie mo¿e byæ osoba karana za przestêpstwo umyœlne lub pope³nione z chêci
zysku.
4. W pierwszej kolejnoœci nale¿y przeprowadziæ wybór
So³tysa, a nastêpnie cz³onków Rady So³eckiej.
5. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ectwa g³osuj¹ kartkami opatrzonymi pieczêci¹ Rady Gminy w
Lipnicy z wypisanymi nazwiskami kandydatów.
6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartkach:
— ca³kowicie przedartych,
— innych ni¿ ustalone w ust. 5,
— na których pozostawiono wiêcej kandydatów ni¿
miejsc do obsadzenia.
7. Za wybranego So³tysa uwa¿a siê tego kandydata,
który otrzyma³ najwiêksz¹ liczbê g³osów, jednak nie
mniej 50% plus 1 wa¿nie oddanych g³osów. W wypadku nie spe³nienia przez ¿adnego z kandydatów
okreœlonego wy¿ej wymogu, przeprowadza siê ponowne g³osowanie umieszczaj¹c na kartce do g³osowania dwóch kandydatów, którzy w pierwszym
g³osowaniu otrzymali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
8. Po dokonaniu wyboru So³tysa, So³tys w pierwszej
kolejnoœci korzysta z prawa przedstawienia kandydatów do Rady So³eckiej,a nastêpnie kandydatury podaj¹ wyborcy uczestnicz¹cy w zebraniu.
9. Za wybranych do Rady So³eckiej uwa¿a siê te osoby, które otrzymuj¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów, przy
równej iloœci g³osów, g³osowanie siê powtarza

umieszczaj¹c na kartce do g³osowania osoby z równ¹ iloœci¹ g³osów.
§ 23
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpoœrednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji na
pisemny wniosek mieszkañców posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze – wraz z uzasadnieniem:
a) co najmniej 10% mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
b) Wójta Gminy, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrañ wiejskich.
2. Odwo³anie z funkcji So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej nastêpuje w g³osowaniu tajnym wg zasad jak dla
wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
Wniosek okreœlony § 23, ust. 1, pkt a, powinien zawieraæ uzasadnienie oraz listê z podpisami mieszkañców so³ectwa o nastêpuj¹cych rubrykach:
nazwisko i imiê, adres zamieszkania, PESEL, w³asnorêczny podpis.
Wójt po sprawdzeniu poprawnoœci formalnej wniosku zwo³uje zebranie wiejskie w terminie do 1 miesi¹ca od daty wp³ywu wniosku.
3. Uchwa³a w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noœci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoœci wa¿nie oddanych g³osów.
4. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej mog¹ sami z³o¿yæ
rezygnacjê z pe³nionych funkcji. Rezygnacja musi
byæ dokonana na piœmie. Rezygnacja w powy¿szym
trybie nastêpuje na zebraniu wiejskim w g³osowaniu
jawnym.
§ 24
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej z pe³nionych
funkcji – Wójt Gminy w terminie do 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okreœlonych w § § 20 i 21.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê na zebraniu wiejskim.
VI. POSTANOWIENIA DOTYCZ¥CE MIENIA
KOMUNALNEGO I GOSPODARKI FINANSOWEJ
SO£ECTWA
§ 25
1. Rada Gminy mo¿e oddaæ mienie komunalne w zarz¹d powierniczy dla so³ectwa lub okreœliæ zasady,
na podstawie których Wójt Gminy przeka¿e mienie w
zarz¹d so³ectwa.
2. Dewastacja oraz niezgodne z prawem i przeznaczeniem korzystanie z mienia komunalnego oddanego w
zarz¹d powierniczy mog¹ w ka¿dym czasie skutkowaæ rozwi¹zaniem zarz¹du powierniczego przez Radê Gminy w drodze uchwa³y.
§ 26
Rada Gminy podejmuje uchwa³y o mieniu komunal-
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nym przekazanym so³ectwom, po uzyskaniu opinii organów so³ectwa.
§ 27
Dochodami so³ectwa s¹:
— œrodki wydzielane corocznie w bud¿ecie Gminy
na realizacjê zadañ so³ectwa,
— dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
— dochody z maj¹tku przekazanego w zarz¹d so³ectwu.
§ 28
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ z zachowaniem przepisów o finansach publicznych.
2. Plan finansowo – rzeczowy podlega zatwierdzeniu
przez zebranie wiejskie w terminie do jednego miesi¹ca po zatwierdzeniu bud¿etu Gminy.
3. Zmiany w planie rzeczowo – finansowym s¹ dokonywane przez zebranie wiejskie lub z jego upowa¿nienia przez Radê So³eck¹.
4. Ksiêgowoœæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi Urz¹d Gminy.
§ 29
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada
So³tys i Rada So³ecka; dzia³alnoœæ w tym zakresie
podlega ocenie przez zebranie wiejskie.
2. Nie przyjêcie sprawozdania finansowego przez zebranie wiejskie jest równoznaczne z wnioskiem o odwo³anie tych organów.

4. Wójt Gminy badaj¹c sprzeciw mo¿e:
— uznaæ jego zasadnoœæ,
— w razie nieuwzglêdnienia sprzeciwu podj¹æ zarz¹dzenie o wstrzymaniu rozstrzygniêcia okreœlonego
w pkt 1–2 i wnieœæ sprawê pod obrady Rady Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.
VIII. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 32
Wójt Gminy prowadzi akta so³ectwa. Z aktami so³ectwa mog¹ zapoznaæ siê w Urzêdzie Gminy mieszkañcy
so³ectwa.
§ 33
Zmiana statutu wymaga podjêcia uchwa³y przez Radê
Gminy na wniosek zebrania wiejskiego lub Wójta Gminy.
§ 34
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie z dat¹ wejœcia w ¿ycie uchwa³y Rady Gminy o nadaniu statutów.
Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr XX/108/05
Rady Gminy w Lipnicy
z dnia 28 stycznia 2005 r.
STATUT SO£ECTWA
GLIŒNO WIELKIE
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

VII. NADZÓR NAD DZIA£ALNOŒCI¥ SO£ECTWA

§1

§ 30

1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy tworzon¹ przez Radê Gminy Lipnica w drodze uchwa³y na
zasadach okreœlonych w Statucie Gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów a w szczególnoœci:
— ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.),
— statutu Gminy Lipnica uchwalonego uchwa³¹ Rady
Gminy Lipnica z dnia 6.XII.2002 r.,Nr II/4/2002 (Dz.
Urz. Woj. Pomorskiego Nr 58, poz. 895 z 2003 r.),
— niniejszego statutu.

1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoœci z prawem, celowoœci, rzetelnoœci i gospodarnoœci.
2. Œrodki finansowe przyznane so³ectwu s¹ wydatkowane na zadania okreœlone przez zebranie wiejskie
i ujête w bud¿ecie Gminy.
3. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Gminy i Wójt Gminy.
4. Dzia³alnoœæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi
i kontroli Wójta Gminy oraz Skarbnika Gminy.
5. Wójt Gminy dokonuje kontroli zgodnoœci korzystania z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d powierniczy oraz rozliczenia finansowego dzier¿awy
mienia na rzecz innego podmiotu.
§ 31
1. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane ustosunkowaæ siê do uchwa³ i opinii organów so³ectwa
udzielaj¹c odpowiedzi zgodnie z kodeksem postêpowania administracyjnego.
2. Wójt Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych
im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem – wstrzymuje ich realizacjê.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieœæ sprzeciw do Wójta
Gminy na postêpowanie okreœlone w pkt 1–2, gdy
narusza on istotne interesy mieszkañców.

§2
Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje obszar i mieszkañców miejscowoœci:
Gliœno Wielkie, Na Górze
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
— zebranie wiejskie – jako organ uchwa³odawczy,
— So³tys – jako organ wykonawczy. So³tysa w jego
pracy wspomaga Rada So³ecka.
2. Kadencja So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej trwa
4 lata, jednak nie d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹ce od daty posiedzenia nowo wybranej Rady Gminy, na którym swoje œlubowanie z³o¿y nowo wybrany Wójt Gminy.
3. Przez u¿ywanie w dalszej czêœci statutu okreœlenia
„zebranie wiejskie” nale¿y rozumieæ „zebranie mieszkañców so³ectwa”.
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§4
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego prawa wyborczego okreœla
siê wed³ug ordynacji wyborczej do Rad Gmin. W zebraniu wiejskim maj¹ prawo uczestniczyæ bez prawa g³osu
inne osoby zwi¹zane z so³ectwem, a nie posiadaj¹ce
czynnego prawa wyborczego.

Wójta Gminy o wykonywanie przez so³ectwo niektórych zadañ w³asnych gminy na obszarze so³ectwa.
7. Uchwalania programów dzia³ania.
8. Przyjmowania od So³tysa i Rady So³eckiej rocznego sprawozdania z wykonania zadañ so³ectwa za
poprzedni rok.
9. Realizacji zadañ okreœlonych w § 5 niniejszego statutu.
§9

II. ZADANIA SO£ECTWA
I KOMPETENCJE ZEBRANIA WIEJSKIEGO
§5
Do zadañ so³ectwa nale¿y d¹¿enie do zaspokajania
podstawowych potrzeb mieszkañców w szczególnoœci:
1. Organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz so³ectwa.
2. Dzia³anie na rzecz rozwoju oœwiaty i wychowania,
umocnienia rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz
wychowania w rodzinie.
3. Organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej, w tym równie¿ dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z
zewn¹trz za ich zgod¹ i w porozumieniu z nimi.
4. Podejmowanie samodzielnie, a tak¿e w porozumieniu z organami szko³y dzia³añ zmierzaj¹cych do zapewnienia opieki oraz organizowania czasu wolnego
dzieciom i m³odzie¿y.
5. Dzia³anie na rzecz przestrzegania prawa i porz¹dku publicznego oraz bezpieczeñstwa mieszkañców.
6. Troska o zieleñ i œrodowisko naturalne.
7. Podejmowanie inicjatyw maj¹cych charakter integracyjny, turystyczny, sportowy i wypoczynkowy.
8. Wspomaganie gminy w realizacji jej zadañ.
§6
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie sprawy dotycz¹ce so³ectwa maj¹ce wp³yw na jego
organizacjê, strukturê, i granice, nie zastrze¿one do kompetencji innych organów.
§7
Zebranie wiejskie na wniosek Rady Gminy lub Wójta
ma prawo do wyra¿ania swojej opinii w sprawach w³asnoœci,u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych i maj¹tkowych stanowi¹cych mienie gminne.
§8
Zebranie wiejskie ma prawo do:
1. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, jego odwo³ania
oraz przyjmowania rezygnacji z pe³nienia funkcji So³tysa oraz cz³onka Rady So³eckiej.
2. Prowadzenia zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym przekazywanym so³ectwu na podstawie uchwa³
Rady Gminy.
3. Ustalania potrzeb so³ectwa i przedk³adania do
15 wrzeœnia ka¿dego roku bud¿etowego wniosków do
bud¿etu Gminy na rok nastêpny.
4. Rozdzia³u œrodków finansowych bêd¹cych w jego
dyspozycji.
5. Podejmowania czynów spo³ecznych.
6. Podejmowania uchwa³ w sprawie wyst¹pienia do

Zebranie wiejskie wyra¿a opinie we wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoœci:
— planu zagospodarowania przestrzennego gminy i
jego realizacji,
— planu zagospodarowania wsi,
— projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêœci
dotycz¹cej so³ectwa,
— przepisów prawa miejscowego.
III. KOMPETENCJE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 10
Do kompetencji So³tysa nale¿y:
1. Reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz.
2. Prowadzi dokumentacjê so³ectwa.
3. Przewodniczy Radzie So³eckiej.
4. Zwo³uje i organizuje zebrania wiejskie oraz przewodniczy ich obradom; So³tys mo¿e upowa¿niæ inn¹ osobê do prowadzenia zebrania.
5. Realizuje uchwa³y organów gminy, zebrania wiejskiego i Rady So³eckiej w odniesieniu do so³ectwa.
6. Prowadzi zarz¹d, administracjê i gospodarkê sk³adnikami mienia, w tym œrodkami finansowymi, które
gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz akceptuje dokumenty z tym zwi¹zane.
7. Opiniuje wnioski mieszkañców o ulgi lub umorzenia
podatkowe, po uzgodnieniu z Rad¹ So³eck¹, gdy o tak¹ opiniê wyst¹pi Wójt Gminy.
8. Uczestniczy w sesjach Rady Gminy, a tak¿e w razie
potrzeb w pracach jej organów bez prawa do g³osowania.
9. Organizuje i koordynuje inicjatywy maj¹ce na celu
poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoœci so³eckiej.
10. Sk³ada coroczne sprawozdania ze swej dzia³alnoœci
na zebraniu wiejskim.
11. Wykonuje inne zadania nale¿¹ce do So³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obronnoœci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa
niektórych podatków i op³at, informuje Wójta Gminy
o klêskach ¿ywio³owych.
12. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
13. Na zasadach ustalonych przez Radê Gminy, So³tysowi przys³uguj¹ diety.
Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y pomoc So³tysowi w
prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa, a w szczególnoœci:
1. Inicjowanie i przygotowywanie zebrañ wiejskich i
sporz¹dzanie projektów uchwa³ tych zebrañ.
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2. Zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa.
3. Podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia
œrodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach upowa¿nienia zebrania wiejskiego.
4. Inicjowanie i prowadzenie na terenie so³ectwa prac
mo¿liwych do wykonania ze œrodków w³asnych so³ectwa przyznanych przez Radê Gminy w ramach bud¿etu Gminy i zachowaniu zasad okreœlonych przez
ustawê o finansach publicznych.
5. Inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.
6. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej jeden raz w kwartale, na które So³tys zaprasza radnych z danego okrêgu wyborczego, jak
równie¿ inne osoby maj¹ce wp³yw na rozwi¹zywanie lokalnych problemów so³ectwa.
IV. ZASADY ZWO£YWANIA
I PRZEBIEGU ZEBRANIA WIEJSKIEGO
§ 11
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez:
a) So³tysa,
b) na pisemny wniosek co najmniej 10% mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
c) Wójta Gminy,
d) na wniosek Rady So³eckiej.
2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na rok.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 1, pkt. a, b, c, powinno byæ zwo³ane najpóŸniej terminie 14 dni od daty zg³oszenia
wniosku.
4. O zebraniu wiejskim mieszkañcy powinni byæ powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawieraæ: informacjê na czyj
wniosek zebranie jest organizowane, dok³adne okreœlenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porz¹dku obrad oraz projektów uchwa³.
§ 12
1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
— dla prawomocnoœci uchwa³ zebrania wiejskiego
niezbêdna jest obecnoœæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa,
— uchwa³y zapadaj¹ jawnie, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów, z wyj¹tkiem wypadków okreœlonych w ustawach.
2. Przepisu pkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom § 11, ust. 4.
3. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ, ¿e uchwa³y bêd¹ podejmowane w g³osowaniu tajnym.
§ 13
1. Zebranie wiejskie, z zastrze¿eniem § 19, prowadzi
So³tys lub na jego wniosek inna osoba posiadaj¹ca
czynne prawo wyborcze.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków i opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada
So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej.

§ 14
W zebraniu wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie Rady Gminy oraz Wójt Gminy dla referowania wniosków i
udzielania wyjaœnieñ. Ponadto w zebraniu mog¹ braæ
udzia³ przedstawiciele instytucji i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 15
1. Z ka¿dego zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ:
— datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
— liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoœci, wybór protokolanta zebrania,
— nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie
ich stanowisk,
— stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego
zebrania,
— zatwierdzony porz¹dek obrad,
— sprawozdanie So³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków z poprzedniego zebrania,
— przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych wniosków,
— podjête na zebraniu uchwa³y,
— podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i protokolanta.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 16
1.Wyci¹g – kopia protoko³u powinien byæ w terminie
7 dni po odbyciu zebrania przekazany do Wójta Gminy.
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z zebrania i jego
uchwa³y Wójt przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec so³ectwa ma prawo wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
V. WYBÓR I ODWO£ANIE SO£TYSA,
CZ£ONKÓW RADY SO£ECKIEJ
§ 17
1. So³tysem i cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
2. Rada So³ecka liczy od 5 do 7 osób /ustala zebranie
wiejskie/.
§ 18
1. Zebranie wiejskie dla wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy w terminie do 3 miesiêcy
po up³ywie ich kadencji. Wójt Gminy b¹dŸ upowa¿niona przez niego osoba dokonuje otwarcia zebrania,
stwierdza jego prawomocnoœæ, nastêpnie zarz¹dza
wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 11 pkt 1 i § 12 stosuje siê odpowiednio.
3. Wójt Gminy lub upowa¿niona przez niego osoba
uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz
nadzoruje przestrzeganie statutu so³ectwa.
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§ 19
Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór So³tysa, Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt Gminy, który
okreœla miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego
oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania.
§ 20
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecnoœæ co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska siê obecnoœci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania wybór
So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadza siê w nastêpnym terminie na nastêpnym zebraniu lub w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od pierwszego terminu
zebrania bez wzglêdu na iloœæ osób uczestnicz¹cych.
Informacja o drugim terminie zebrania winna byæ podana w zawiadomieniu o zwo³aniu zebrania wiejskiego.
3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okreœla Wójt Gminy na podstawie dokumentacji Ewidencji Ludnoœci Urzêdu Gminy.
4. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza siê wybory postanawia o obowi¹zku podpisania listy obecnoœci przez uczestników zebrania uprawnionych do
g³osowania.
§ 21
1. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza w sk³adzie
co najmniej 3 osób, wybrana spoœród uprawnionych
do g³osowania uczestników zebrania.
2. Do zadañ Komisji Wyborczej nale¿y:
— przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
— przeprowadzenie g³osowania,
— ustalenie wyników wyborów,
— og³oszenie wyników wyborów,
— sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie Komisji oraz Przewodnicz¹cy zebrania.
§ 22
1. Wybory So³tysa oraz cz³onków Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w g³osowaniu tajnym.
2. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpoœrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
3. Kandydatem na So³tysa nie mo¿e byæ osoba karana za przestêpstwo umyœlne lub pope³nione z chêci
zysku.
4. W pierwszej kolejnoœci nale¿y przeprowadziæ wybór
So³tysa, a nastêpnie cz³onków Rady So³eckiej.
5. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ectwa g³osuj¹ kartkami opatrzonymi pieczêci¹ Rady Gminy w
Lipnicy z wypisanymi nazwiskami kandydatów.
6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartkach:
— ca³kowicie przedartych,
— innych ni¿ ustalone w ust. 5,
— na których pozostawiono wiêcej kandydatów ni¿
miejsc do obsadzenia.

7. Za wybranego So³tysa uwa¿a siê tego kandydata,
który otrzyma³ najwiêksz¹ liczbê g³osów, jednak nie
mniej 50% plus 1 wa¿nie oddanych g³osów. W wypadku nie spe³nienia przez ¿adnego z kandydatów
okreœlonego wy¿ej wymogu, przeprowadza siê ponowne g³osowanie umieszczaj¹c na kartce do g³osowania dwóch kandydatów, którzy w pierwszym
g³osowaniu otrzymali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
8. Po dokonaniu wyboru So³tysa, So³tys w pierwszej
kolejnoœci korzysta z prawa przedstawienia kandydatów do Rady So³eckiej,a nastêpnie kandydatury podaj¹ wyborcy uczestnicz¹cy w zebraniu.
9. Za wybranych do Rady So³eckiej uwa¿a siê te osoby, które otrzymuj¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów, przy
równej iloœci g³osów, g³osowanie siê powtarza
umieszczaj¹c na kartce do g³osowania osoby z równ¹ iloœci¹ g³osów.
§ 23
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpoœrednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji na
pisemny wniosek mieszkañców posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze – wraz z uzasadnieniem:
a) co najmniej 10% mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
b) Wójta Gminy, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrañ wiejskich.
2. Odwo³anie z funkcji So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej nastêpuje w g³osowaniu tajnym wg zasad jak dla
wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
Wniosek okreœlony § 23, ust. 1, pkt a, powinien zawieraæ uzasadnienie oraz listê z podpisami mieszkañców so³ectwa o nastêpuj¹cych rubrykach:
nazwisko i imiê, adres zamieszkania, PESEL, w³asnorêczny podpis.
Wójt po sprawdzeniu poprawnoœci formalnej wniosku zwo³uje zebranie wiejskie w terminie do 1 miesi¹ca od daty wp³ywu wniosku.
3. Uchwa³a w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noœci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoœci wa¿nie oddanych g³osów.
4. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej mog¹ sami z³o¿yæ
rezygnacjê z pe³nionych funkcji. Rezygnacja musi
byæ dokonana na piœmie. Rezygnacja w powy¿szym
trybie nastêpuje na zebraniu wiejskim w g³osowaniu
jawnym.
§ 24
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej z pe³nionych
funkcji – Wójt Gminy w terminie do 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okreœlonych w § § 20 i 21.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê na zebraniu wiejskim.
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VI. POSTANOWIENIA DOTYCZ¥CE MIENIA
KOMUNALNEGO I GOSPODARKI FINANSOWEJ
SO£ECTWA
§ 25
1. Rada Gminy mo¿e oddaæ mienie komunalne w zarz¹d powierniczy dla so³ectwa lub okreœliæ zasady,
na podstawie których Wójt Gminy przeka¿e mienie w
zarz¹d so³ectwa.
2. Dewastacja oraz niezgodne z prawem i przeznaczeniem korzystanie z mienia komunalnego oddanego w
zarz¹d powierniczy mog¹ w ka¿dym czasie skutkowaæ rozwi¹zaniem zarz¹du powierniczego przez Radê Gminy w drodze uchwa³y.
§ 26
Rada Gminy podejmuje uchwa³y o mieniu komunalnym przekazanym so³ectwom, po uzyskaniu opinii organów so³ectwa.
§ 27
Dochodami so³ectwa s¹:
— œrodki wydzielane corocznie w bud¿ecie Gminy
na realizacjê zadañ so³ectwa,
— dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
— dochody z maj¹tku przekazanego w zarz¹d so³ectwu.
§ 28
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ z zachowaniem przepisów o finansach publicznych.
2. Plan finansowo – rzeczowy podlega zatwierdzeniu
przez zebranie wiejskie w terminie do jednego miesi¹ca po zatwierdzeniu bud¿etu Gminy.
3. Zmiany w planie rzeczowo – finansowym s¹ dokonywane przez zebranie wiejskie lub z jego upowa¿nienia przez Radê So³eck¹.
4. Ksiêgowoœæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi Urz¹d Gminy.
§ 29
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada
So³tys i Rada So³ecka; dzia³alnoœæ w tym zakresie
podlega ocenie przez zebranie wiejskie.
2. Nie przyjêcie sprawozdania finansowego przez zebranie wiejskie jest równoznaczne z wnioskiem o odwo³anie tych organów.
VII. NADZÓR NAD DZIA£ALNOŒCI¥ SO£ECTWA
§ 30
1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoœci z prawem, celowoœci, rzetelnoœci i gospodarnoœci.
2. Œrodki finansowe przyznane so³ectwu s¹ wydatkowane na zadania okreœlone przez zebranie wiejskie
i ujête w bud¿ecie Gminy.
3. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Gminy i Wójt Gminy.
4. Dzia³alnoœæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi
i kontroli Wójta Gminy oraz Skarbnika Gminy.

5. Wójt Gminy dokonuje kontroli zgodnoœci korzystania z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d powierniczy oraz rozliczenia finansowego dzier¿awy
mienia na rzecz innego podmiotu.
§ 31
1. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane ustosunkowaæ siê do uchwa³ i opinii organów so³ectwa
udzielaj¹c odpowiedzi zgodnie z kodeksem postêpowania administracyjnego.
2. Wójt Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych
im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem – wstrzymuje ich realizacjê.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieœæ sprzeciw do Wójta
Gminy na postêpowanie okreœlone w pkt 1–2, gdy
narusza on istotne interesy mieszkañców.
4. Wójt Gminy badaj¹c sprzeciw mo¿e:
— uznaæ jego zasadnoœæ,
— w razie nieuwzglêdnienia sprzeciwu podj¹æ zarz¹dzenie o wstrzymaniu rozstrzygniêcia okreœlonego
w pkt 1–2 i wnieœæ sprawê pod obrady Rady Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.
VIII. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 32
Wójt Gminy prowadzi akta so³ectwa. Z aktami so³ectwa mog¹ zapoznaæ siê w Urzêdzie Gminy mieszkañcy
so³ectwa.
§ 33
Zmiana statutu wymaga podjêcia uchwa³y przez Radê
Gminy na wniosek zebrania wiejskiego lub Wójta Gminy.
§ 34
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie z dat¹ wejœcia w ¿ycie uchwa³y Rady Gminy o nadaniu statutów.
Za³¹cznik Nr 6
do Uchwa³y Nr XX/108/05
Rady Gminy w Lipnicy
z dnia 28 stycznia 2005 r.
STATU SO£ECTWA
KIEDROWICE
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy tworzon¹ przez Radê Gminy Lipnica w drodze uchwa³y na
zasadach okreœlonych w Statucie Gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów a w szczególnoœci:
— ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.),
— statutu Gminy Lipnica uchwalonego uchwa³¹ Rady
Gminy Lipnica z dnia 6.XII.2002 r.,Nr II/4/2002 (Dz.
Urz. Woj. Pomorskiego Nr 58, poz. 895 z 2003 r.),
— niniejszego statutu.
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§2
Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje obszar i mieszkañców miejscowoœci:
Kiedrowice, Karcz, Sierzywk, Wielgoszcz
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
— zebranie wiejskie – jako organ uchwa³odawczy,
— So³tys – jako organ wykonawczy. So³tysa w jego
pracy wspomaga Rada So³ecka.
2. Kadencja So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej trwa
4 lata, jednak nie d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹ce od daty posiedzenia nowo wybranej Rady Gminy, na którym swoje œlubowanie z³o¿y nowo wybrany Wójt Gminy.
3. Przez u¿ywanie w dalszej czêœci statutu okreœlenia
„zebranie wiejskie” nale¿y rozumieæ „zebranie mieszkañców so³ectwa”.
§4
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego prawa wyborczego okreœla
siê wed³ug ordynacji wyborczej do Rad Gmin. W zebraniu wiejskim maj¹ prawo uczestniczyæ bez prawa g³osu
inne osoby zwi¹zane z so³ectwem, a nie posiadaj¹ce
czynnego prawa wyborczego.
II. ZADANIA SO£ECTWA
I KOMPETENCJE ZEBRANIA WIEJSKIEGO
§5
Do zadañ so³ectwa nale¿y d¹¿enie do zaspokajania
podstawowych potrzeb mieszkañców w szczególnoœci:
1. Organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz so³ectwa.
2. Dzia³anie na rzecz rozwoju oœwiaty i wychowania,
umocnienia rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz
wychowania w rodzinie.
3. Organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej, w tym równie¿ dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z
zewn¹trz za ich zgod¹ i w porozumieniu z nimi.
4. Podejmowanie samodzielnie, a tak¿e w porozumieniu z organami szko³y dzia³añ zmierzaj¹cych do zapewnienia opieki oraz organizowania czasu wolnego
dzieciom i m³odzie¿y.
5. Dzia³anie na rzecz przestrzegania prawa i porz¹dku publicznego oraz bezpieczeñstwa mieszkañców.
6. Troska o zieleñ i œrodowisko naturalne.
7. Podejmowanie inicjatyw maj¹cych charakter integracyjny, turystyczny, sportowy i wypoczynkowy.
8. Wspomaganie gminy w realizacji jej zadañ.
§6
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie sprawy dotycz¹ce so³ectwa maj¹ce wp³yw na jego
organizacjê, strukturê, i granice, nie zastrze¿one do kompetencji innych organów.
§7
Zebranie wiejskie na wniosek Rady Gminy lub Wójta
ma prawo do wyra¿ania swojej opinii w sprawach w³a-

snoœci,u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych i maj¹tkowych stanowi¹cych mienie gminne.
§8
Zebranie wiejskie ma prawo do:
1. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, jego odwo³ania
oraz przyjmowania rezygnacji z pe³nienia funkcji So³tysa oraz cz³onka Rady So³eckiej.
2. Prowadzenia zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym przekazywanym so³ectwu na podstawie uchwa³
Rady Gminy.
3. Ustalania potrzeb so³ectwa i przedk³adania do
15 wrzeœnia ka¿dego roku bud¿etowego wniosków do
bud¿etu Gminy na rok nastêpny.
4. Rozdzia³u œrodków finansowych bêd¹cych w jego
dyspozycji.
5. Podejmowania czynów spo³ecznych.
6. Podejmowania uchwa³ w sprawie wyst¹pienia do
Wójta Gminy o wykonywanie przez so³ectwo niektórych zadañ w³asnych gminy na obszarze so³ectwa.
7. Uchwalania programów dzia³ania.
8. Przyjmowania od So³tysa i Rady So³eckiej rocznego sprawozdania z wykonania zadañ so³ectwa za
poprzedni rok.
9. Realizacji zadañ okreœlonych w § 5 niniejszego statutu.
§9
Zebranie wiejskie wyra¿a opinie we wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoœci:
— planu zagospodarowania przestrzennego gminy i
jego realizacji,
— planu zagospodarowania wsi,
— projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêœci
dotycz¹cej so³ectwa,
— przepisów prawa miejscowego.
III. KOMPETENCJE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 10
Do kompetencji So³tysa nale¿y:
1. Reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz.
2. Prowadzi dokumentacjê so³ectwa.
3. Przewodniczy Radzie So³eckiej.
4. Zwo³uje i organizuje zebrania wiejskie oraz przewodniczy ich obradom; So³tys mo¿e upowa¿niæ inn¹ osobê do prowadzenia zebrania.
5. Realizuje uchwa³y organów gminy, zebrania wiejskiego i Rady So³eckiej w odniesieniu do so³ectwa.
6. Prowadzi zarz¹d, administracjê i gospodarkê sk³adnikami mienia, w tym œrodkami finansowymi, które
gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz akceptuje dokumenty z tym zwi¹zane.
7. Opiniuje wnioski mieszkañców o ulgi lub umorzenia
podatkowe, po uzgodnieniu z Rad¹ So³eck¹, gdy o tak¹ opiniê wyst¹pi Wójt Gminy.
8. Uczestniczy w sesjach Rady Gminy, a tak¿e w razie
potrzeb w pracach jej organów bez prawa do g³osowania.
9. Organizuje i koordynuje inicjatywy maj¹ce na celu
poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoœci so³eckiej.
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10. Sk³ada coroczne sprawozdania ze swej dzia³alnoœci
na zebraniu wiejskim.
11. Wykonuje inne zadania nale¿¹ce do So³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obronnoœci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa
niektórych podatków i op³at, informuje Wójta Gminy
o klêskach ¿ywio³owych.
12. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
13. Na zasadach ustalonych przez Radê Gminy, So³tysowi przys³uguj¹ diety.

niezbêdna jest obecnoœæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa,
— uchwa³y zapadaj¹ jawnie, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów, z wyj¹tkiem wypadków okreœlonych w ustawach.
2. Przepisu pkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom § 11, ust. 4.
3. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ, ¿e uchwa³y bêd¹ podejmowane w g³osowaniu tajnym.

Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y pomoc So³tysowi w
prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa, a w szczególnoœci:
1. Inicjowanie i przygotowywanie zebrañ wiejskich i
sporz¹dzanie projektów uchwa³ tych zebrañ.
2. Zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa.
3. Podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia
œrodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach upowa¿nienia zebrania wiejskiego.
4. Inicjowanie i prowadzenie na terenie so³ectwa prac
mo¿liwych do wykonania ze œrodków w³asnych so³ectwa przyznanych przez Radê Gminy w ramach bud¿etu Gminy i zachowaniu zasad okreœlonych przez
ustawê o finansach publicznych.
5. Inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.
6. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej jeden raz w kwartale, na które So³tys zaprasza radnych z danego okrêgu wyborczego, jak
równie¿ inne osoby maj¹ce wp³yw na rozwi¹zywanie lokalnych problemów so³ectwa.

1. Zebranie wiejskie, z zastrze¿eniem § 19, prowadzi
So³tys lub na jego wniosek inna osoba posiadaj¹ca
czynne prawo wyborcze.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków i opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada
So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej.

IV. ZASADY ZWO£YWANIA
I PRZEBIEGU ZEBRANIA WIEJSKIEGO
§ 11
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez:
a) So³tysa,
b) na pisemny wniosek co najmniej 10% mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
c) Wójta Gminy,
d) na wniosek Rady So³eckiej.
2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na rok.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 1, pkt. a, b, c, powinno byæ zwo³ane najpóŸniej terminie 14 dni od daty zg³oszenia
wniosku.
4. O zebraniu wiejskim mieszkañcy powinni byæ powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawieraæ: informacjê na czyj
wniosek zebranie jest organizowane, dok³adne okreœlenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porz¹dku obrad oraz projektów uchwa³.
§ 12
1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
— dla prawomocnoœci uchwa³ zebrania wiejskiego

§ 13

§ 14
W zebraniu wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie Rady Gminy oraz Wójt Gminy dla referowania wniosków i
udzielania wyjaœnieñ. Ponadto w zebraniu mog¹ braæ
udzia³ przedstawiciele instytucji i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 15
1. Z ka¿dego zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ:
— datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
— liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoœci, wybór protokolanta zebrania,
— nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie
ich stanowisk,
— stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego
zebrania,
— zatwierdzony porz¹dek obrad,
— sprawozdanie So³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków z poprzedniego zebrania,
— przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych wniosków,
— podjête na zebraniu uchwa³y,
— podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i protokolanta.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 16
1. Wyci¹g – kopia protoko³u powinien byæ w terminie
7 dni po odbyciu zebrania przekazany do Wójta Gminy.
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z zebrania i jego
uchwa³y Wójt przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec so³ectwa ma prawo wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
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V. WYBÓR I ODWO£ANIE SO£TYSA,
CZ£ONKÓW RADY SO£ECKIEJ

3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie Komisji oraz Przewodnicz¹cy zebrania.

§ 17

§ 22

1. So³tysem i cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
2. Rada So³ecka liczy 4 osoby.

1. Wybory So³tysa oraz cz³onków Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w g³osowaniu tajnym.
2. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpoœrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
3. Kandydatem na So³tysa nie mo¿e byæ osoba karana za przestêpstwo umyœlne lub pope³nione z chêci
zysku.
4. W pierwszej kolejnoœci nale¿y przeprowadziæ wybór
So³tysa, a nastêpnie cz³onków Rady So³eckiej.
5. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ectwa g³osuj¹ kartkami opatrzonymi pieczêci¹ Rady Gminy w
Lipnicy z wypisanymi nazwiskami kandydatów.
6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartkach:
— ca³kowicie przedartych,
— innych ni¿ ustalone w ust. 5,
— na których pozostawiono wiêcej kandydatów ni¿
miejsc do obsadzenia.
7. Za wybranego So³tysa uwa¿a siê tego kandydata,
który otrzyma³ najwiêksz¹ liczbê g³osów, jednak nie
mniej 50% plus 1 wa¿nie oddanych g³osów. W wypadku nie spe³nienia przez ¿adnego z kandydatów
okreœlonego wy¿ej wymogu, przeprowadza siê ponowne g³osowanie umieszczaj¹c na kartce do g³osowania dwóch kandydatów, którzy w pierwszym
g³osowaniu otrzymali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
8. Po dokonaniu wyboru So³tysa, So³tys w pierwszej
kolejnoœci korzysta z prawa przedstawienia kandydatów do Rady So³eckiej,a nastêpnie kandydatury podaj¹ wyborcy uczestnicz¹cy w zebraniu.
9. Za wybranych do Rady So³eckiej uwa¿a siê te osoby, które otrzymuj¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów, przy
równej iloœci g³osów, g³osowanie siê powtarza
umieszczaj¹c na kartce do g³osowania osoby z równ¹ iloœci¹ g³osów.

§ 18
1. Zebranie wiejskie dla wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy w terminie do 3 miesiêcy
po up³ywie ich kadencji. Wójt Gminy b¹dŸ upowa¿niona przez niego osoba dokonuje otwarcia zebrania,
stwierdza jego prawomocnoœæ, nastêpnie zarz¹dza
wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 11 pkt 1 i § 12 stosuje siê odpowiednio.
3. Wójt Gminy lub upowa¿niona przez niego osoba
uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz
nadzoruje przestrzeganie statutu so³ectwa.
§ 19
Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór So³tysa, Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt Gminy, który
okreœla miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego
oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania.
§ 20
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecnoœæ co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska siê obecnoœci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania wybór
So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadza siê w nastêpnym terminie na nastêpnym zebraniu lub w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od pierwszego terminu
zebrania bez wzglêdu na iloœæ osób uczestnicz¹cych.
Informacja o drugim terminie zebrania winna byæ podana w zawiadomieniu o zwo³aniu zebrania wiejskiego.
3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okreœla Wójt Gminy na podstawie dokumentacji Ewidencji Ludnoœci Urzêdu Gminy.
4. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza siê wybory postanawia o obowi¹zku podpisania listy obecnoœci przez uczestników zebrania uprawnionych do
g³osowania.
§ 21
1. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza w sk³adzie
co najmniej 3 osób, wybrana spoœród uprawnionych
do g³osowania uczestników zebrania.
2. Do zadañ Komisji Wyborczej nale¿y:
— przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
— przeprowadzenie g³osowania,
— ustalenie wyników wyborów,
— og³oszenie wyników wyborów,
— sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.

§ 23
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpoœrednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji na
pisemny wniosek mieszkañców posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze – wraz z uzasadnieniem:
a) co najmniej 10% mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
b) Wójta Gminy, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrañ wiejskich.
2. Odwo³anie z funkcji So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej nastêpuje w g³osowaniu tajnym wg zasad jak dla
wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
Wniosek okreœlony § 23, ust. 1, pkt a, powinien zawieraæ uzasadnienie oraz listê z podpisami mieszkañców so³ectwa o nastêpuj¹cych rubrykach:
nazwisko i imiê, adres zamieszkania, PESEL, w³asnorêczny podpis.
Wójt po sprawdzeniu poprawnoœci formalnej wniosku zwo³uje zebranie wiejskie w terminie do 1 miesi¹ca od daty wp³ywu wniosku.
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3. Uchwa³a w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noœci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoœci wa¿nie oddanych g³osów.
4. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej mog¹ sami z³o¿yæ
rezygnacjê z pe³nionych funkcji. Rezygnacja musi
byæ dokonana na piœmie. Rezygnacja w powy¿szym
trybie nastêpuje na zebraniu wiejskim w g³osowaniu
jawnym.

So³tys i Rada So³ecka; dzia³alnoœæ w tym zakresie
podlega ocenie przez zebranie wiejskie.
2. Nie przyjêcie sprawozdania finansowego przez zebranie wiejskie jest równoznaczne z wnioskiem o odwo³anie tych organów.
VII. NADZÓR NAD DZIA£ALNOŒCI¥ SO£ECTWA
§ 30

VI. POSTANOWIENIA DOTYCZ¥CE MIENIA
KOMUNALNEGO I GOSPODARKI FINANSOWEJ
SO£ECTWA

1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoœci z prawem, celowoœci, rzetelnoœci i gospodarnoœci.
2. Œrodki finansowe przyznane so³ectwu s¹ wydatkowane na zadania okreœlone przez zebranie wiejskie
i ujête w bud¿ecie Gminy.
3. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Gminy i Wójt Gminy.
4. Dzia³alnoœæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi
i kontroli Wójta Gminy oraz Skarbnika Gminy.
5. Wójt Gminy dokonuje kontroli zgodnoœci korzystania z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d powierniczy oraz rozliczenia finansowego dzier¿awy
mienia na rzecz innego podmiotu.

§ 25

§ 31

1. Rada Gminy mo¿e oddaæ mienie komunalne w zarz¹d powierniczy dla so³ectwa lub okreœliæ zasady,
na podstawie których Wójt Gminy przeka¿e mienie w
zarz¹d so³ectwa.
2. Dewastacja oraz niezgodne z prawem i przeznaczeniem korzystanie z mienia komunalnego oddanego w
zarz¹d powierniczy mog¹ w ka¿dym czasie skutkowaæ rozwi¹zaniem zarz¹du powierniczego przez Radê Gminy w drodze uchwa³y.

1. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane ustosunkowaæ siê do uchwa³ i opinii organów so³ectwa
udzielaj¹c odpowiedzi zgodnie z kodeksem postêpowania administracyjnego.
2. Wójt Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych
im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem – wstrzymuje ich realizacjê.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieœæ sprzeciw do Wójta
Gminy na postêpowanie okreœlone w pkt 1–2, gdy
narusza on istotne interesy mieszkañców.
4. Wójt Gminy badaj¹c sprzeciw mo¿e:
— uznaæ jego zasadnoœæ,
— w razie nieuwzglêdnienia sprzeciwu podj¹æ zarz¹dzenie o wstrzymaniu rozstrzygniêcia okreœlonego
w pkt 1–2 i wnieœæ sprawê pod obrady Rady Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.

§ 24
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej z pe³nionych
funkcji – Wójt Gminy w terminie do 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okreœlonych w § § 20 i 21.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê na zebraniu wiejskim.

§ 26
Rada Gminy podejmuje uchwa³y o mieniu komunalnym przekazanym so³ectwom, po uzyskaniu opinii organów so³ectwa.
§ 27
Dochodami so³ectwa s¹:
— œrodki wydzielane corocznie w bud¿ecie Gminy
na realizacjê zadañ so³ectwa,
— dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
— dochody z maj¹tku przekazanego w zarz¹d so³ectwu.
§ 28
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ z zachowaniem przepisów o finansach publicznych.
2. Plan finansowo – rzeczowy podlega zatwierdzeniu
przez zebranie wiejskie w terminie do jednego miesi¹ca po zatwierdzeniu bud¿etu Gminy.
3. Zmiany w planie rzeczowo – finansowym s¹ dokonywane przez zebranie wiejskie lub z jego upowa¿nienia przez Radê So³eck¹.
4. Ksiêgowoœæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi Urz¹d Gminy.
§ 29
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada

VIII. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 32
Wójt Gminy prowadzi akta so³ectwa. Z aktami so³ectwa mog¹ zapoznaæ siê w Urzêdzie Gminy mieszkañcy
so³ectwa.
§ 33
Zmiana statutu wymaga podjêcia uchwa³y przez Radê
Gminy na wniosek zebrania wiejskiego lub Wójta Gminy.
§ 34
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie z dat¹ wejœcia w ¿ycie uchwa³y Rady Gminy o nadaniu statutów.
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Za³¹cznik Nr 7
do Uchwa³y XX/108/05
Rady Gminy w Lipnicy
z dnia 28 stycznia 2005 r.
STATUT SO£ECTWA
LIPNICA
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy tworzon¹ przez Radê Gminy Lipnica w drodze uchwa³y na
zasadach okreœlonych w Statucie Gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów a w szczególnoœci:
— ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.),
— statutu Gminy Lipnica uchwalonego uchwa³¹ Rady
Gminy Lipnica z dnia 6.XII.2002 r.,Nr II/4/2002 (Dz.
Urz. Woj. Pomorskiego Nr 58, poz. 895 z 2003 r.),
— niniejszego statutu.
§2
Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje obszar i mieszkañców miejscowoœci:
Lipnica, Smo³dziny, Warszawa, Trzebielsk, Wygoda.
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
— zebranie wiejskie – jako organ uchwa³odawczy,
— So³tys – jako organ wykonawczy. So³tysa w jego
pracy wspomaga Rada So³ecka.
2. Kadencja So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej trwa
4 lata, jednak nie d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹ce od daty posiedzenia nowo wybranej Rady Gminy, na którym swoje œlubowanie z³o¿y nowo wybrany Wójt Gminy.
3. Przez u¿ywanie w dalszej czêœci statutu okreœlenia
„zebranie wiejskie” nale¿y rozumieæ „zebranie mieszkañców so³ectwa”.
§4
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego prawa wyborczego okreœla
siê wed³ug ordynacji wyborczej do Rad Gmin. W zebraniu wiejskim maj¹ prawo uczestniczyæ bez prawa g³osu
inne osoby zwi¹zane z so³ectwem, a nie posiadaj¹ce
czynnego prawa wyborczego.
II. ZADANIA SO£ECTWA
I KOMPETENCJE ZEBRANIA WIEJSKIEGO
§5
Do zadañ so³ectwa nale¿y d¹¿enie do zaspokajania
podstawowych potrzeb mieszkañców w szczególnoœci:
1. Organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz so³ectwa.
2. Dzia³anie na rzecz rozwoju oœwiaty i wychowania,
umocnienia rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz
wychowania w rodzinie.

3. Organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej, w tym równie¿ dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z
zewn¹trz za ich zgod¹ i w porozumieniu z nimi.
4. Podejmowanie samodzielnie, a tak¿e w porozumieniu z organami szko³y dzia³añ zmierzaj¹cych do zapewnienia opieki oraz organizowania czasu wolnego
dzieciom i m³odzie¿y.
5. Dzia³anie na rzecz przestrzegania prawa i porz¹dku publicznego oraz bezpieczeñstwa mieszkañców.
6. Troska o zieleñ i œrodowisko naturalne.
7. Podejmowanie inicjatyw maj¹cych charakter integracyjny, turystyczny, sportowy i wypoczynkowy.
8. Wspomaganie gminy w realizacji jej zadañ.
§6
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie sprawy dotycz¹ce so³ectwa maj¹ce wp³yw na jego
organizacjê, strukturê, i granice, nie zastrze¿one do kompetencji innych organów.
§7
Zebranie wiejskie na wniosek Rady Gminy lub Wójta
ma prawo do wyra¿ania swojej opinii w sprawach w³asnoœci,u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych i maj¹tkowych stanowi¹cych mienie gminne.
§8
Zebranie wiejskie ma prawo do:
1. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, jego odwo³ania
oraz przyjmowania rezygnacji z pe³nienia funkcji So³tysa oraz cz³onka Rady So³eckiej.
2. Prowadzenia zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym przekazywanym so³ectwu na podstawie uchwa³
Rady Gminy.
3. Ustalania potrzeb so³ectwa i przedk³adania do
15 wrzeœnia ka¿dego roku bud¿etowego wniosków do
bud¿etu Gminy na rok nastêpny.
4. Rozdzia³u œrodków finansowych bêd¹cych w jego
dyspozycji.
5. Podejmowania czynów spo³ecznych.
6. Podejmowania uchwa³ w sprawie wyst¹pienia do
Wójta Gminy o wykonywanie przez so³ectwo niektórych zadañ w³asnych gminy na obszarze so³ectwa.
7. Uchwalania programów dzia³ania.
8. Przyjmowania od So³tysa i Rady So³eckiej rocznego sprawozdania z wykonania zadañ so³ectwa za
poprzedni rok.
9. Realizacji zadañ okreœlonych w § 5 niniejszego statutu.
§9
Zebranie wiejskie wyra¿a opinie we wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoœci:
— planu zagospodarowania przestrzennego gminy i
jego realizacji,
— planu zagospodarowania wsi,
— projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêœci
dotycz¹cej so³ectwa,
— przepisów prawa miejscowego.
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III. KOMPETENCJE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 10
Do kompetencji So³tysa nale¿y:
1. Reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz.
2. Prowadzi dokumentacjê so³ectwa.
3. Przewodniczy Radzie So³eckiej.
4. Zwo³uje i organizuje zebrania wiejskie oraz przewodniczy ich obradom; So³tys mo¿e upowa¿niæ inn¹ osobê do prowadzenia zebrania.
5. Realizuje uchwa³y organów gminy, zebrania wiejskiego i Rady So³eckiej w odniesieniu do so³ectwa.
6. Prowadzi zarz¹d, administracjê i gospodarkê sk³adnikami mienia, w tym œrodkami finansowymi, które
gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz akceptuje dokumenty z tym zwi¹zane.
7. Opiniuje wnioski mieszkañców o ulgi lub umorzenia
podatkowe, po uzgodnieniu z Rad¹ So³eck¹, gdy o tak¹ opiniê wyst¹pi Wójt Gminy.
8. Uczestniczy w sesjach Rady Gminy, a tak¿e w razie
potrzeb w pracach jej organów bez prawa do g³osowania.
9. Organizuje i koordynuje inicjatywy maj¹ce na celu
poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoœci so³eckiej.
10. Sk³ada coroczne sprawozdania ze swej dzia³alnoœci
na zebraniu wiejskim.
11. Wykonuje inne zadania nale¿¹ce do So³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obronnoœci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa
niektórych podatków i op³at, informuje Wójta Gminy
o klêskach ¿ywio³owych.
12. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
13. Na zasadach ustalonych przez Radê Gminy, So³tysowi przys³uguj¹ diety.
Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y pomoc So³tysowi w
prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa, a w szczególnoœci:
1. Inicjowanie i przygotowywanie zebrañ wiejskich i
sporz¹dzanie projektów uchwa³ tych zebrañ.
2. Zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa.
3. Podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia
œrodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach upowa¿nienia zebrania wiejskiego.
4. Inicjowanie i prowadzenie na terenie so³ectwa prac
mo¿liwych do wykonania ze œrodków w³asnych so³ectwa przyznanych przez Radê Gminy w ramach bud¿etu Gminy i zachowaniu zasad okreœlonych przez
ustawê o finansach publicznych.
5. Inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.
6. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej jeden raz w kwartale, na które So³tys zaprasza radnych z danego okrêgu wyborczego, jak
równie¿ inne osoby maj¹ce wp³yw na rozwi¹zywanie lokalnych problemów so³ectwa.

IV. ZASADY ZWO£YWANIA
I PRZEBIEGU ZEBRANIA WIEJSKIEGO
§ 11
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez:
a) So³tysa,
b) na pisemny wniosek co najmniej 10% mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
c) Wójta Gminy,
d) na wniosek Rady So³eckiej.
2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na rok.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 1, pkt. a, b, c, powinno byæ zwo³ane najpóŸniej terminie 14 dni od daty zg³oszenia
wniosku.
4. O zebraniu wiejskim mieszkañcy powinni byæ powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawieraæ: informacjê na czyj
wniosek zebranie jest organizowane, dok³adne okreœlenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porz¹dku obrad oraz projektów uchwa³.
§ 12
1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
— dla prawomocnoœci uchwa³ zebrania wiejskiego
niezbêdna jest obecnoœæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa,
— uchwa³y zapadaj¹ jawnie, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów, z wyj¹tkiem wypadków okreœlonych w ustawach.
2. Przepisu pkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom § 11, ust. 4.
3. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ, ¿e uchwa³y bêd¹ podejmowane w g³osowaniu tajnym.
§ 13
1. Zebranie wiejskie, z zastrze¿eniem § 19, prowadzi
So³tys lub na jego wniosek inna osoba posiadaj¹ca
czynne prawo wyborcze.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków i opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada
So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej.
§ 14
W zebraniu wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie Rady Gminy oraz Wójt Gminy dla referowania wniosków i
udzielania wyjaœnieñ. Ponadto w zebraniu mog¹ braæ
udzia³ przedstawiciele instytucji i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 15
1. Z ka¿dego zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ:
— datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
— liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoœci, wybór protokolanta zebrania,
— nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie
ich stanowisk,
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— stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego
zebrania,
— zatwierdzony porz¹dek obrad,
— sprawozdanie So³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków z poprzedniego zebrania,
— przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych wniosków,
— podjête na zebraniu uchwa³y,
— podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i protokolanta.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem ka¿dego roku kalendarzowego.

nym terminie na nastêpnym zebraniu lub w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od pierwszego terminu zebrania bez wzglêdu na iloœæ osób uczestnicz¹cych.
Informacja o drugim terminie zebrania winna byæ podana w zawiadomieniu o zwo³aniu zebrania wiejskiego.
3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okreœla Wójt Gminy na podstawie dokumentacji Ewidencji Ludnoœci Urzêdu Gminy.
4. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza siê wybory postanawia o obowi¹zku podpisania listy obecnoœci przez uczestników zebrania uprawnionych do
g³osowania.

§ 16

V. WYBÓR I ODWO£ANIE SO£TYSA,
CZ£ONKÓW RADY SO£ECKIEJ

1. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza w sk³adzie
co najmniej 3 osób, wybrana spoœród uprawnionych
do g³osowania uczestników zebrania.
2. Do zadañ Komisji Wyborczej nale¿y:
— przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
— przeprowadzenie g³osowania,
— ustalenie wyników wyborów,
— og³oszenie wyników wyborów,
— sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie Komisji oraz Przewodnicz¹cy zebrania.

§ 17

§ 22

1. So³tysem i cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
2. Rada So³ecka liczy 6 osób.

1. Wybory So³tysa oraz cz³onków Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w g³osowaniu tajnym.
2. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpoœrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
3. Kandydatem na So³tysa nie mo¿e byæ osoba karana za przestêpstwo umyœlne lub pope³nione z chêci
zysku.
4. W pierwszej kolejnoœci nale¿y przeprowadziæ wybór
So³tysa, a nastêpnie cz³onków Rady So³eckiej.
5. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ectwa g³osuj¹ kartkami opatrzonymi pieczêci¹ Rady Gminy w
Lipnicy z wypisanymi nazwiskami kandydatów.
6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartkach:
— ca³kowicie przedartych,
— innych ni¿ ustalone w ust. 5,
— na których pozostawiono wiêcej kandydatów ni¿
miejsc do obsadzenia.
7. Za wybranego So³tysa uwa¿a siê tego kandydata,
który otrzyma³ najwiêksz¹ liczbê g³osów, jednak nie
mniej 50% plus 1 wa¿nie oddanych g³osów. W wypadku nie spe³nienia przez ¿adnego z kandydatów
okreœlonego wy¿ej wymogu, przeprowadza siê ponowne g³osowanie umieszczaj¹c na kartce do g³osowania dwóch kandydatów, którzy w pierwszym
g³osowaniu otrzymali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
8. Po dokonaniu wyboru So³tysa, So³tys w pierwszej
kolejnoœci korzysta z prawa przedstawienia kandydatów do Rady So³eckiej,a nastêpnie kandydatury podaj¹ wyborcy uczestnicz¹cy w zebraniu.
9. Za wybranych do Rady So³eckiej uwa¿a siê te osoby, które otrzymuj¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów, przy
równej iloœci g³osów, g³osowanie siê powtarza

1. Wyci¹g – kopia protoko³u powinien byæ w terminie 7 dni
po odbyciu zebrania przekazany do Wójta Gminy.
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z zebrania i jego
uchwa³y Wójt przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec so³ectwa ma prawo wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.

§ 18
1. Zebranie wiejskie dla wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy w terminie do 3 miesiêcy
po up³ywie ich kadencji. Wójt Gminy b¹dŸ upowa¿niona przez niego osoba dokonuje otwarcia zebrania,
stwierdza jego prawomocnoœæ, nastêpnie zarz¹dza
wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 11 pkt 1 i § 12 stosuje siê odpowiednio.
3. Wójt Gminy lub upowa¿niona przez niego osoba
uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz
nadzoruje przestrzeganie statutu so³ectwa.
§ 19
Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór So³tysa, Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt Gminy, który
okreœla miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego
oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania.
§ 20
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecnoœæ co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska siê obecnoœci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania wybór
So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadza siê w nastêp-

§ 21
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umieszczaj¹c na kartce do g³osowania osoby z równ¹ iloœci¹ g³osów.
§ 23
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpoœrednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji na
pisemny wniosek mieszkañców posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze – wraz z uzasadnieniem:
a) co najmniej 10% mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
b) Wójta Gminy, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrañ wiejskich.
2. Odwo³anie z funkcji So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej nastêpuje w g³osowaniu tajnym wg zasad jak dla
wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
Wniosek okreœlony § 23, ust. 1, pkt a, powinien zawieraæ uzasadnienie oraz listê z podpisami mieszkañców so³ectwa o nastêpuj¹cych rubrykach:
nazwisko i imiê, adres zamieszkania, PESEL, w³asnorêczny podpis.
Wójt po sprawdzeniu poprawnoœci formalnej wniosku zwo³uje zebranie wiejskie w terminie do 1 miesi¹ca od daty wp³ywu wniosku.
3. Uchwa³a w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noœci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoœci wa¿nie oddanych g³osów.
4. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej mog¹ sami z³o¿yæ
rezygnacjê z pe³nionych funkcji. Rezygnacja musi
byæ dokonana na piœmie. Rezygnacja w powy¿szym
trybie nastêpuje na zebraniu wiejskim w g³osowaniu
jawnym.
§ 24
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej z pe³nionych
funkcji – Wójt Gminy w terminie do 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okreœlonych w § § 20 i 21.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê na zebraniu wiejskim.
VI. POSTANOWIENIA DOTYCZ¥CE MIENIA
KOMUNALNEGO I GOSPODARKI FINANSOWEJ
SO£ECTWA
§ 25
1. Rada Gminy mo¿e oddaæ mienie komunalne w zarz¹d powierniczy dla so³ectwa lub okreœliæ zasady,
na podstawie których Wójt Gminy przeka¿e mienie w
zarz¹d so³ectwa.
2. Dewastacja oraz niezgodne z prawem i przeznaczeniem korzystanie z mienia komunalnego oddanego w
zarz¹d powierniczy mog¹ w ka¿dym czasie skutkowaæ rozwi¹zaniem zarz¹du powierniczego przez Radê Gminy w drodze uchwa³y.
§ 26
Rada Gminy podejmuje uchwa³y o mieniu komunal-

nym przekazanym so³ectwom, po uzyskaniu opinii organów so³ectwa.
§ 27
Dochodami so³ectwa s¹:
— œrodki wydzielane corocznie w bud¿ecie Gminy
na realizacjê zadañ so³ectwa,
— dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
— dochody z maj¹tku przekazanego w zarz¹d so³ectwu.
§ 28
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ z zachowaniem przepisów o finansach publicznych.
2. Plan finansowo – rzeczowy podlega zatwierdzeniu
przez zebranie wiejskie w terminie do jednego miesi¹ca po zatwierdzeniu bud¿etu Gminy.
3. Zmiany w planie rzeczowo – finansowym s¹ dokonywane przez zebranie wiejskie lub z jego upowa¿nienia przez Radê So³eck¹.
4. Ksiêgowoœæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi Urz¹d Gminy.
§ 29
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada
So³tys i Rada So³ecka; dzia³alnoœæ w tym zakresie
podlega ocenie przez zebranie wiejskie.
2. Nie przyjêcie sprawozdania finansowego przez zebranie wiejskie jest równoznaczne z wnioskiem o odwo³anie tych organów.
VII. NADZÓR NAD DZIA£ALNOŒCI¥ SO£ECTWA
§ 30
1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoœci z prawem, celowoœci, rzetelnoœci i gospodarnoœci.
2. Œrodki finansowe przyznane so³ectwu s¹ wydatkowane na zadania okreœlone przez zebranie wiejskie
i ujête w bud¿ecie Gminy.
3. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Gminy i Wójt Gminy.
4. Dzia³alnoœæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi
i kontroli Wójta Gminy oraz Skarbnika Gminy.
5. Wójt Gminy dokonuje kontroli zgodnoœci korzystania z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d powierniczy oraz rozliczenia finansowego dzier¿awy
mienia na rzecz innego podmiotu.
§ 31
1. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane ustosunkowaæ siê do uchwa³ i opinii organów so³ectwa
udzielaj¹c odpowiedzi zgodnie z kodeksem postêpowania administracyjnego.
2. Wójt Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych
im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem – wstrzymuje ich realizacjê.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieœæ sprzeciw do Wójta
Gminy na postêpowanie okreœlone w pkt 1–2, gdy
narusza on istotne interesy mieszkañców.
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4. Wójt Gminy badaj¹c sprzeciw mo¿e:
— uznaæ jego zasadnoœæ,
— w razie nieuwzglêdnienia sprzeciwu podj¹æ zarz¹dzenie o wstrzymaniu rozstrzygniêcia okreœlonego
w pkt 1–2 i wnieœæ sprawê pod obrady Rady Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.
VIII. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 32
Wójt Gminy prowadzi akta so³ectwa. Z aktami so³ectwa mog¹ zapoznaæ siê w Urzêdzie Gminy mieszkañcy
so³ectwa.
§ 33
Zmiana statutu wymaga podjêcia uchwa³y przez Radê
Gminy na wniosek zebrania wiejskiego lub Wójta Gminy.
§ 34
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie z dat¹ wejœcia w ¿ycie uchwa³y Rady Gminy o nadaniu statutów.
Za³¹cznik Nr 8
do Uchwa³y Nr XX/108/05
Rady Gminy w Lipnicy
z dnia 28 stycznia 2005 r.
STATUT SO£ECTWA
LUBOÑ
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy tworzon¹ przez Radê Gminy Lipnica w drodze uchwa³y na
zasadach okreœlonych w Statucie Gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów a w szczególnoœci:
— ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.),
— statutu Gminy Lipnica uchwalonego uchwa³¹ Rady
Gminy Lipnica z dnia 6.XII.2002 r.,Nr II/4/2002 (Dz.
Urz. Woj. Pomorskiego Nr 58, poz. 895 z 2003 r.),
— niniejszego statutu.
§2
Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje obszar i mieszkañców miejscowoœci:
Luboñ, Hamer M³yn, Modrzejewo, Rudniki, Stoltmany
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
— zebranie wiejskie – jako organ uchwa³odawczy,
— So³tys – jako organ wykonawczy. So³tysa w jego
pracy wspomaga Rada So³ecka.
2. Kadencja So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej trwa
4 lata, jednak nie d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹ce od daty posiedzenia nowo wybranej Rady Gminy, na którym swoje œlubowanie z³o¿y nowo wybrany Wójt Gminy.

3. Przez u¿ywanie w dalszej czêœci statutu okreœlenia
„zebranie wiejskie” nale¿y rozumieæ „zebranie mieszkañców so³ectwa”.
§4
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego prawa wyborczego okreœla
siê wed³ug ordynacji wyborczej do Rad Gmin. W zebraniu wiejskim maj¹ prawo uczestniczyæ bez prawa g³osu
inne osoby zwi¹zane z so³ectwem, a nie posiadaj¹ce
czynnego prawa wyborczego.
II. ZADANIA SO£ECTWA
I KOMPETENCJE ZEBRANIA WIEJSKIEGO
§5
Do zadañ so³ectwa nale¿y d¹¿enie do zaspokajania
podstawowych potrzeb mieszkañców w szczególnoœci:
1. Organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz so³ectwa.
2. Dzia³anie na rzecz rozwoju oœwiaty i wychowania,
umocnienia rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz
wychowania w rodzinie.
3. Organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej, w tym równie¿ dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z
zewn¹trz za ich zgod¹ i w porozumieniu z nimi.
4. Podejmowanie samodzielnie, a tak¿e w porozumieniu z organami szko³y dzia³añ zmierzaj¹cych do zapewnienia opieki oraz organizowania czasu wolnego
dzieciom i m³odzie¿y.
5. Dzia³anie na rzecz przestrzegania prawa i porz¹dku publicznego oraz bezpieczeñstwa mieszkañców.
6. Troska o zieleñ i œrodowisko naturalne.
7. Podejmowanie inicjatyw maj¹cych charakter integracyjny, turystyczny, sportowy i wypoczynkowy.
8. Wspomaganie gminy w realizacji jej zadañ.
§6
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie sprawy dotycz¹ce so³ectwa maj¹ce wp³yw na jego
organizacjê, strukturê, i granice, nie zastrze¿one do kompetencji innych organów.
§7
Zebranie wiejskie na wniosek Rady Gminy lub Wójta
ma prawo do wyra¿ania swojej opinii w sprawach w³asnoœci,u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych i maj¹tkowych stanowi¹cych mienie gminne.
§8
Zebranie wiejskie ma prawo do:
1. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, jego odwo³ania
oraz przyjmowania rezygnacji z pe³nienia funkcji So³tysa oraz cz³onka Rady So³eckiej.
2. Prowadzenia zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym przekazywanym so³ectwu na podstawie uchwa³
Rady Gminy.
3. Ustalania potrzeb so³ectwa i przedk³adania do
15 wrzeœnia ka¿dego roku bud¿etowego wniosków do
bud¿etu Gminy na rok nastêpny.
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4. Rozdzia³u œrodków finansowych bêd¹cych w jego
dyspozycji.
5. Podejmowania czynów spo³ecznych.
6. Podejmowania uchwa³ w sprawie wyst¹pienia do
Wójta Gminy o wykonywanie przez so³ectwo niektórych zadañ w³asnych gminy na obszarze so³ectwa.
7. Uchwalania programów dzia³ania.
8. Przyjmowania od So³tysa i Rady So³eckiej rocznego sprawozdania z wykonania zadañ so³ectwa za
poprzedni rok.
9. Realizacji zadañ okreœlonych w § 5 niniejszego statutu.
§9
Zebranie wiejskie wyra¿a opinie we wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoœci:
— planu zagospodarowania przestrzennego gminy i
jego realizacji,
— planu zagospodarowania wsi,
— projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêœci
dotycz¹cej so³ectwa,
— przepisów prawa miejscowego.

Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y pomoc So³tysowi w
prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa, a w szczególnoœci:
1. Inicjowanie i przygotowywanie zebrañ wiejskich i
sporz¹dzanie projektów uchwa³ tych zebrañ.
2. Zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa.
3. Podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia
œrodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach upowa¿nienia zebrania wiejskiego.
4. Inicjowanie i prowadzenie na terenie so³ectwa prac
mo¿liwych do wykonania ze œrodków w³asnych so³ectwa przyznanych przez Radê Gminy w ramach bud¿etu Gminy i zachowaniu zasad okreœlonych przez
ustawê o finansach publicznych.
5. Inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.
6. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej jeden raz w kwartale, na które So³tys zaprasza radnych z danego okrêgu wyborczego, jak
równie¿ inne osoby maj¹ce wp³yw na rozwi¹zywanie lokalnych problemów so³ectwa.

III. KOMPETENCJE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

IV. ZASADY ZWO£YWANIA
I PRZEBIEGU ZEBRANIA WIEJSKIEGO

§ 10

§ 11

Do kompetencji So³tysa nale¿y:
1. Reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz.
2. Prowadzi dokumentacjê so³ectwa.
3. Przewodniczy Radzie So³eckiej.
4. Zwo³uje i organizuje zebrania wiejskie oraz przewodniczy ich obradom; So³tys mo¿e upowa¿niæ inn¹ osobê do prowadzenia zebrania.
5. Realizuje uchwa³y organów gminy, zebrania wiejskiego i Rady So³eckiej w odniesieniu do so³ectwa.
6. Prowadzi zarz¹d, administracjê i gospodarkê sk³adnikami mienia, w tym œrodkami finansowymi, które
gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz akceptuje dokumenty z tym zwi¹zane.
7. Opiniuje wnioski mieszkañców o ulgi lub umorzenia
podatkowe, po uzgodnieniu z Rad¹ So³eck¹, gdy o tak¹ opiniê wyst¹pi Wójt Gminy.
8. Uczestniczy w sesjach Rady Gminy, a tak¿e w razie
potrzeb w pracach jej organów bez prawa do g³osowania.
9. Organizuje i koordynuje inicjatywy maj¹ce na celu
poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoœci so³eckiej.
10. Sk³ada coroczne sprawozdania ze swej dzia³alnoœci
na zebraniu wiejskim.
11. Wykonuje inne zadania nale¿¹ce do So³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obronnoœci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa
niektórych podatków i op³at, informuje Wójta Gminy
o klêskach ¿ywio³owych.
12. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
13. Na zasadach ustalonych przez Radê Gminy, So³tysowi przys³uguj¹ diety.

1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez:
a) So³tysa,
b) na pisemny wniosek co najmniej 10% mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
c) Wójta Gminy,
d) na wniosek Rady So³eckiej.
2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na rok.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 1, pkt. a, b, c, powinno byæ zwo³ane najpóŸniej terminie 14 dni od daty zg³oszenia
wniosku.
4. O zebraniu wiejskim mieszkañcy powinni byæ powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawieraæ: informacjê na czyj
wniosek zebranie jest organizowane, dok³adne okreœlenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porz¹dku obrad oraz projektów uchwa³.
§ 12
1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
— dla prawomocnoœci uchwa³ zebrania wiejskiego
niezbêdna jest obecnoœæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa,
— uchwa³y zapadaj¹ jawnie, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów, z wyj¹tkiem wypadków okreœlonych w ustawach.
2. Przepisu pkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom § 11, ust. 4.
3. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ, ¿e uchwa³y bêd¹ podejmowane w g³osowaniu tajnym.
§ 13
1. Zebranie wiejskie, z zastrze¿eniem § 19, prowadzi
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So³tys lub na jego wniosek inna osoba posiadaj¹ca
czynne prawo wyborcze.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków i opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada
So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej.
§ 14

wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 11 pkt 1 i § 12 stosuje siê odpowiednio.
3. Wójt Gminy lub upowa¿niona przez niego osoba
uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz
nadzoruje przestrzeganie statutu so³ectwa.
§ 19

W zebraniu wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie Rady Gminy oraz Wójt Gminy dla referowania wniosków i
udzielania wyjaœnieñ. Ponadto w zebraniu mog¹ braæ
udzia³ przedstawiciele instytucji i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.

Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór So³tysa, Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt Gminy, który
okreœla miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego
oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania.

§ 15

§ 20

1. Z ka¿dego zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ:
— datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
— liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoœci, wybór protokolanta zebrania,
— nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie
ich stanowisk,
— stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego
zebrania,
— zatwierdzony porz¹dek obrad,
— sprawozdanie So³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków z poprzedniego zebrania,
— przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych wniosków,
— podjête na zebraniu uchwa³y,
— podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i protokolanta.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem ka¿dego roku kalendarzowego.

1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecnoœæ co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska siê obecnoœci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania wybór
So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadza siê w nastêpnym terminie na nastêpnym zebraniu lub w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od pierwszego terminu
zebrania bez wzglêdu na iloœæ osób uczestnicz¹cych.
Informacja o drugim terminie zebrania winna byæ podana w zawiadomieniu o zwo³aniu zebrania wiejskiego.
3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okreœla Wójt Gminy na podstawie dokumentacji Ewidencji Ludnoœci Urzêdu Gminy.
4. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza siê wybory postanawia o obowi¹zku podpisania listy obecnoœci przez uczestników zebrania uprawnionych do
g³osowania.

§ 16

V. WYBÓR I ODWO£ANIE SO£TYSA,
CZ£ONKÓW RADY SO£ECKIEJ

1. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza w sk³adzie
co najmniej 3 osób, wybrana spoœród uprawnionych
do g³osowania uczestników zebrania.
2. Do zadañ Komisji Wyborczej nale¿y:
— przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
— przeprowadzenie g³osowania,
— ustalenie wyników wyborów,
— og³oszenie wyników wyborów,
— sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie Komisji oraz Przewodnicz¹cy zebrania.

§ 17

§ 22

1. So³tysem i cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
2. Rada So³ecka liczy 4 osoby.

1. Wybory So³tysa oraz cz³onków Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w g³osowaniu tajnym.
2. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpoœrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
3. Kandydatem na So³tysa nie mo¿e byæ osoba karana za przestêpstwo umyœlne lub pope³nione z chêci
zysku.
4. W pierwszej kolejnoœci nale¿y przeprowadziæ wybór
So³tysa, a nastêpnie cz³onków Rady So³eckiej.

1. Wyci¹g – kopia protoko³u powinien byæ w terminie
7 dni po odbyciu zebrania przekazany do Wójta Gminy.
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z zebrania i jego
uchwa³y Wójt przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec so³ectwa ma prawo wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.

§ 18
1. Zebranie wiejskie dla wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy w terminie do 3 miesiêcy
po up³ywie ich kadencji. Wójt Gminy b¹dŸ upowa¿niona przez niego osoba dokonuje otwarcia zebrania,
stwierdza jego prawomocnoœæ, nastêpnie zarz¹dza

§ 21
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5. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ectwa g³osuj¹ kartkami opatrzonymi pieczêci¹ Rady Gminy w
Lipnicy z wypisanymi nazwiskami kandydatów.
6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartkach:
— ca³kowicie przedartych,
— innych ni¿ ustalone w ust. 5,
— na których pozostawiono wiêcej kandydatów ni¿
miejsc do obsadzenia.
7. Za wybranego So³tysa uwa¿a siê tego kandydata,
który otrzyma³ najwiêksz¹ liczbê g³osów, jednak nie
mniej 50% plus 1 wa¿nie oddanych g³osów. W wypadku nie spe³nienia przez ¿adnego z kandydatów
okreœlonego wy¿ej wymogu, przeprowadza siê ponowne g³osowanie umieszczaj¹c na kartce do g³osowania dwóch kandydatów, którzy w pierwszym
g³osowaniu otrzymali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
8. Po dokonaniu wyboru So³tysa, So³tys w pierwszej
kolejnoœci korzysta z prawa przedstawienia kandydatów do Rady So³eckiej,a nastêpnie kandydatury podaj¹ wyborcy uczestnicz¹cy w zebraniu.
9. Za wybranych do Rady So³eckiej uwa¿a siê te osoby, które otrzymuj¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów, przy
równej iloœci g³osów, g³osowanie siê powtarza
umieszczaj¹c na kartce do g³osowania osoby z równ¹ iloœci¹ g³osów.
§ 23
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpoœrednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji na
pisemny wniosek mieszkañców posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze – wraz z uzasadnieniem:
a) co najmniej 10% mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
b) Wójta Gminy, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrañ wiejskich.
2. Odwo³anie z funkcji So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej nastêpuje w g³osowaniu tajnym wg zasad jak dla
wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
Wniosek okreœlony § 23, ust. 1, pkt a, powinien zawieraæ uzasadnienie oraz listê z podpisami mieszkañców so³ectwa o nastêpuj¹cych rubrykach:
nazwisko i imiê, adres zamieszkania, PESEL, w³asnorêczny podpis.
Wójt po sprawdzeniu poprawnoœci formalnej wniosku zwo³uje zebranie wiejskie w terminie do 1 miesi¹ca od daty wp³ywu wniosku.
3. Uchwa³a w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noœci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoœci wa¿nie oddanych g³osów.
4. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej mog¹ sami z³o¿yæ
rezygnacjê z pe³nionych funkcji. Rezygnacja musi
byæ dokonana na piœmie. Rezygnacja w powy¿szym
trybie nastêpuje na zebraniu wiejskim w g³osowaniu
jawnym.
§ 24
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej z pe³nionych

funkcji – Wójt Gminy w terminie do 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okreœlonych w § § 20 i 21.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê na zebraniu wiejskim.
VI. POSTANOWIENIA DOTYCZ¥CE MIENIA
KOMUNALNEGO I GOSPODARKI FINANSOWEJ
SO£ECTWA
§ 25
1. Rada Gminy mo¿e oddaæ mienie komunalne w zarz¹d powierniczy dla so³ectwa lub okreœliæ zasady,
na podstawie których Wójt Gminy przeka¿e mienie w
zarz¹d so³ectwa.
2. Dewastacja oraz niezgodne z prawem i przeznaczeniem korzystanie z mienia komunalnego oddanego w
zarz¹d powierniczy mog¹ w ka¿dym czasie skutkowaæ rozwi¹zaniem zarz¹du powierniczego przez Radê Gminy w drodze uchwa³y.
§ 26
Rada Gminy podejmuje uchwa³y o mieniu komunalnym przekazanym so³ectwom, po uzyskaniu opinii organów so³ectwa.
§ 27
Dochodami so³ectwa s¹:
— œrodki wydzielane corocznie w bud¿ecie Gminy
na realizacjê zadañ so³ectwa,
— dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
— dochody z maj¹tku przekazanego w zarz¹d so³ectwu.
§ 28
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ z zachowaniem przepisów o finansach publicznych.
2. Plan finansowo – rzeczowy podlega zatwierdzeniu
przez zebranie wiejskie w terminie do jednego miesi¹ca po zatwierdzeniu bud¿etu Gminy.
3. Zmiany w planie rzeczowo – finansowym s¹ dokonywane przez zebranie wiejskie lub z jego upowa¿nienia przez Radê So³eck¹.
4. Ksiêgowoœæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi Urz¹d Gminy.
§ 29
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada
So³tys i Rada So³ecka; dzia³alnoœæ w tym zakresie
podlega ocenie przez zebranie wiejskie.
2. Nie przyjêcie sprawozdania finansowego przez zebranie wiejskie jest równoznaczne z wnioskiem o odwo³anie tych organów.
VII. NADZÓR NAD DZIA£ALNOŒCI¥ SO£ECTWA
§ 30
1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoœci z prawem, celowoœci, rzetelnoœci i gospodarnoœci.
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2. Œrodki finansowe przyznane so³ectwu s¹ wydatkowane na zadania okreœlone przez zebranie wiejskie
i ujête w bud¿ecie Gminy.
3. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Gminy i Wójt Gminy.
4. Dzia³alnoœæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi
i kontroli Wójta Gminy oraz Skarbnika Gminy.
5. Wójt Gminy dokonuje kontroli zgodnoœci korzystania z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d powierniczy oraz rozliczenia finansowego dzier¿awy
mienia na rzecz innego podmiotu.
§ 31
1. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane ustosunkowaæ siê do uchwa³ i opinii organów so³ectwa
udzielaj¹c odpowiedzi zgodnie z kodeksem postêpowania administracyjnego.
2. Wójt Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych
im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem – wstrzymuje ich realizacjê.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieœæ sprzeciw do Wójta
Gminy na postêpowanie okreœlone w pkt 1–2, gdy
narusza on istotne interesy mieszkañców.
4. Wójt Gminy badaj¹c sprzeciw mo¿e:
— uznaæ jego zasadnoœæ,
— w razie nieuwzglêdnienia sprzeciwu podj¹æ zarz¹dzenie o wstrzymaniu rozstrzygniêcia okreœlonego
w pkt 1–2 i wnieœæ sprawê pod obrady Rady Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.
VIII. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 32
Wójt Gminy prowadzi akta so³ectwa. Z aktami so³ectwa mog¹ zapoznaæ siê w Urzêdzie Gminy mieszkañcy
so³ectwa.
§ 33
Zmiana statutu wymaga podjêcia uchwa³y przez Radê
Gminy na wniosek zebrania wiejskiego lub Wójta Gminy.
§ 34
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie z dat¹ wejœcia w ¿ycie uchwa³y Rady Gminy o nadaniu statutów.
Za³¹cznik Nr 9
do Uchwa³y Nr XX/108/05
Rady Gminy w Lipnicy
z dnia 28 stycznia 2005 r.
STATUT SO£ECTWA
£¥KIE
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy tworzon¹ przez Radê Gminy Lipnica w drodze uchwa³y na
zasadach okreœlonych w Statucie Gminy.

2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów a w szczególnoœci:
— ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.),
— statutu Gminy Lipnica uchwalonego uchwa³¹ Rady
Gminy Lipnica z dnia 6.XII.2002 r.,Nr II/4/2002 (Dz.
Urz. Woj. Pomorskiego Nr 58, poz. 895 z 2003 r.),
— niniejszego statutu.
§2
Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje obszar i mieszkañców miejscowoœci:
£¹kie, Jeruzalem,£¹cki M³yn, Rokitniki, Tebowizna.
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
— zebranie wiejskie – jako organ uchwa³odawczy,
— So³tys – jako organ wykonawczy. So³tysa w jego
pracy wspomaga Rada So³ecka.
2. Kadencja So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej trwa
4 lata, jednak nie d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹ce od daty posiedzenia nowo wybranej Rady Gminy, na którym swoje œlubowanie z³o¿y nowo wybrany Wójt Gminy.
3. Przez u¿ywanie w dalszej czêœci statutu okreœlenia
„zebranie wiejskie” nale¿y rozumieæ „zebranie mieszkañców so³ectwa”.
§4
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego prawa wyborczego okreœla
siê wed³ug ordynacji wyborczej do Rad Gmin. W zebraniu wiejskim maj¹ prawo uczestniczyæ bez prawa g³osu
inne osoby zwi¹zane z so³ectwem, a nie posiadaj¹ce
czynnego prawa wyborczego.
II. ZADANIA SO£ECTWA
I KOMPETENCJE ZEBRANIA WIEJSKIEGO
§5
Do zadañ so³ectwa nale¿y d¹¿enie do zaspokajania
podstawowych potrzeb mieszkañców w szczególnoœci:
1. Organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz so³ectwa.
2. Dzia³anie na rzecz rozwoju oœwiaty i wychowania,
umocnienia rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz
wychowania w rodzinie.
3. Organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej, w tym równie¿ dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z
zewn¹trz za ich zgod¹ i w porozumieniu z nimi.
4. Podejmowanie samodzielnie, a tak¿e w porozumieniu z organami szko³y dzia³añ zmierzaj¹cych do zapewnienia opieki oraz organizowania czasu wolnego
dzieciom i m³odzie¿y.
5. Dzia³anie na rzecz przestrzegania prawa i porz¹dku publicznego oraz bezpieczeñstwa mieszkañców.
6. Troska o zieleñ i œrodowisko naturalne.
7. Podejmowanie inicjatyw maj¹cych charakter integracyjny, turystyczny, sportowy i wypoczynkowy.
8. Wspomaganie gminy w realizacji jej zadañ.
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§6
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie sprawy dotycz¹ce so³ectwa maj¹ce wp³yw na jego
organizacjê, strukturê, i granice, nie zastrze¿one do kompetencji innych organów.
§7
Zebranie wiejskie na wniosek Rady Gminy lub Wójta
ma prawo do wyra¿ania swojej opinii w sprawach w³asnoœci,u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych i maj¹tkowych stanowi¹cych mienie gminne.
§8
Zebranie wiejskie ma prawo do:
1. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, jego odwo³ania
oraz przyjmowania rezygnacji z pe³nienia funkcji So³tysa oraz cz³onka Rady So³eckiej.
2. Prowadzenia zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym przekazywanym so³ectwu na podstawie uchwa³
Rady Gminy.
3. Ustalania potrzeb so³ectwa i przedk³adania do
15 wrzeœnia ka¿dego roku bud¿etowego wniosków do
bud¿etu Gminy na rok nastêpny.
4. Rozdzia³u œrodków finansowych bêd¹cych w jego
dyspozycji.
5. Podejmowania czynów spo³ecznych.
6. Podejmowania uchwa³ w sprawie wyst¹pienia do
Wójta Gminy o wykonywanie przez so³ectwo niektórych zadañ w³asnych gminy na obszarze so³ectwa.
7. Uchwalania programów dzia³ania.
8. Przyjmowania od So³tysa i Rady So³eckiej rocznego sprawozdania z wykonania zadañ so³ectwa za
poprzedni rok.
9. Realizacji zadañ okreœlonych w § 5 niniejszego statutu.
§9
Zebranie wiejskie wyra¿a opinie we wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoœci:
— planu zagospodarowania przestrzennego gminy i
jego realizacji,
— planu zagospodarowania wsi,
— projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêœci
dotycz¹cej so³ectwa,
— przepisów prawa miejscowego.

7. Opiniuje wnioski mieszkañców o ulgi lub umorzenia
podatkowe, po uzgodnieniu z Rad¹ So³eck¹, gdy o tak¹ opiniê wyst¹pi Wójt Gminy.
8. Uczestniczy w sesjach Rady Gminy, a tak¿e w razie
potrzeb w pracach jej organów bez prawa do g³osowania.
9. Organizuje i koordynuje inicjatywy maj¹ce na celu
poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoœci so³eckiej.
10. Sk³ada coroczne sprawozdania ze swej dzia³alnoœci
na zebraniu wiejskim.
11. Wykonuje inne zadania nale¿¹ce do So³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obronnoœci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa
niektórych podatków i op³at, informuje Wójta Gminy
o klêskach ¿ywio³owych.
12. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
13. Na zasadach ustalonych przez Radê Gminy, So³tysowi przys³uguj¹ diety.
Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y pomoc So³tysowi w
prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa, a w szczególnoœci:
1. Inicjowanie i przygotowywanie zebrañ wiejskich i
sporz¹dzanie projektów uchwa³ tych zebrañ.
2. Zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa.
3. Podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia
œrodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach upowa¿nienia zebrania wiejskiego.
4. Inicjowanie i prowadzenie na terenie so³ectwa prac
mo¿liwych do wykonania ze œrodków w³asnych so³ectwa przyznanych przez Radê Gminy w ramach bud¿etu Gminy i zachowaniu zasad okreœlonych przez
ustawê o finansach publicznych.
5. Inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.
6. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej jeden raz w kwartale, na które So³tys zaprasza radnych z danego okrêgu wyborczego, jak
równie¿ inne osoby maj¹ce wp³yw na rozwi¹zywanie lokalnych problemów so³ectwa.
IV. ZASADY ZWO£YWANIA
I PRZEBIEGU ZEBRANIA WIEJSKIEGO

III. KOMPETENCJE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

§ 11

§ 10

1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez:
a) So³tysa,
b) na pisemny wniosek co najmniej 10% mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
c) Wójta Gminy,
d) na wniosek Rady So³eckiej.
2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na rok.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 1, pkt. a, b, c, powinno byæ zwo³ane najpóŸniej terminie 14 dni od daty zg³oszenia
wniosku.
4. O zebraniu wiejskim mieszkañcy powinni byæ powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem. Za-

Do kompetencji So³tysa nale¿y:
1. Reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz.
2. Prowadzi dokumentacjê so³ectwa.
3. Przewodniczy Radzie So³eckiej.
4. Zwo³uje i organizuje zebrania wiejskie oraz przewodniczy ich obradom; So³tys mo¿e upowa¿niæ inn¹ osobê do prowadzenia zebrania.
5. Realizuje uchwa³y organów gminy, zebrania wiejskiego i Rady So³eckiej w odniesieniu do so³ectwa.
6. Prowadzi zarz¹d, administracjê i gospodarkê sk³adnikami mienia, w tym œrodkami finansowymi, które
gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz akceptuje dokumenty z tym zwi¹zane.
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wiadomienie powinno zawieraæ: informacjê na czyj
wniosek zebranie jest organizowane, dok³adne okreœlenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porz¹dku obrad oraz projektów uchwa³.
§ 12
1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
— dla prawomocnoœci uchwa³ zebrania wiejskiego
niezbêdna jest obecnoœæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa,
— uchwa³y zapadaj¹ jawnie, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów, z wyj¹tkiem wypadków okreœlonych w ustawach.
2. Przepisu pkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom § 11, ust. 4.
3. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ, ¿e uchwa³y bêd¹ podejmowane w g³osowaniu tajnym.
§ 13
1. Zebranie wiejskie, z zastrze¿eniem § 19, prowadzi
So³tys lub na jego wniosek inna osoba posiadaj¹ca
czynne prawo wyborcze.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków i opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada
So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej.
§ 14

2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z zebrania i jego
uchwa³y Wójt przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec so³ectwa ma prawo wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
V. WYBÓR I ODWO£ANIE SO£TYSA,
CZ£ONKÓW RADY SO£ECKIEJ
§ 17
1. So³tysem i cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
2. Rada So³ecka liczy 4 osoby.
§ 18
1. Zebranie wiejskie dla wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy w terminie do 3 miesiêcy
po up³ywie ich kadencji. Wójt Gminy b¹dŸ upowa¿niona przez niego osoba dokonuje otwarcia zebrania,
stwierdza jego prawomocnoœæ, nastêpnie zarz¹dza
wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 11 pkt 1 i § 12 stosuje siê odpowiednio.
3. Wójt Gminy lub upowa¿niona przez niego osoba
uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz
nadzoruje przestrzeganie statutu so³ectwa.
§ 19

W zebraniu wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie Rady Gminy oraz Wójt Gminy dla referowania wniosków i
udzielania wyjaœnieñ. Ponadto w zebraniu mog¹ braæ
udzia³ przedstawiciele instytucji i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.

Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór So³tysa, Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt Gminy, który
okreœla miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego
oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania.

§ 15

§ 20

1. Z ka¿dego zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ:
— datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
— liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoœci, wybór protokolanta zebrania,
— nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie
ich stanowisk,
— stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego
zebrania,
— zatwierdzony porz¹dek obrad,
— sprawozdanie So³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków z poprzedniego zebrania,
— przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych wniosków,
— podjête na zebraniu uchwa³y,
— podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i protokolanta.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem ka¿dego roku kalendarzowego.

1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecnoœæ co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska siê obecnoœci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania wybór
So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadza siê w nastêpnym terminie na nastêpnym zebraniu lub w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od pierwszego terminu
zebrania bez wzglêdu na iloœæ osób uczestnicz¹cych.
Informacja o drugim terminie zebrania winna byæ podana w zawiadomieniu o zwo³aniu zebrania wiejskiego.
3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okreœla Wójt Gminy na podstawie dokumentacji Ewidencji Ludnoœci Urzêdu Gminy.
4. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza siê wybory postanawia o obowi¹zku podpisania listy obecnoœci przez uczestników zebrania uprawnionych do
g³osowania.

§ 16

1. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza w sk³adzie
co najmniej 3 osób, wybrana spoœród uprawnionych
do g³osowania uczestników zebrania.

1. Wyci¹g – kopia protoko³u powinien byæ w terminie 7 dni
po odbyciu zebrania przekazany do Wójta Gminy.

§ 21
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2. Do zadañ Komisji Wyborczej nale¿y:
— przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
— przeprowadzenie g³osowania,
— ustalenie wyników wyborów,
— og³oszenie wyników wyborów,
— sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie Komisji oraz Przewodnicz¹cy zebrania.
§ 22
1. Wybory So³tysa oraz cz³onków Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w g³osowaniu tajnym.
2. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpoœrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
3. Kandydatem na So³tysa nie mo¿e byæ osoba karana za przestêpstwo umyœlne lub pope³nione z chêci
zysku.
4. W pierwszej kolejnoœci nale¿y przeprowadziæ wybór
So³tysa, a nastêpnie cz³onków Rady So³eckiej.
5. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ectwa g³osuj¹ kartkami opatrzonymi pieczêci¹ Rady Gminy w
Lipnicy z wypisanymi nazwiskami kandydatów.
6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartkach:
— ca³kowicie przedartych,
— innych ni¿ ustalone w ust. 5,
— na których pozostawiono wiêcej kandydatów ni¿
miejsc do obsadzenia.
7. Za wybranego So³tysa uwa¿a siê tego kandydata,
który otrzyma³ najwiêksz¹ liczbê g³osów, jednak nie
mniej 50% plus 1 wa¿nie oddanych g³osów. W wypadku nie spe³nienia przez ¿adnego z kandydatów
okreœlonego wy¿ej wymogu, przeprowadza siê ponowne g³osowanie umieszczaj¹c na kartce do g³osowania dwóch kandydatów, którzy w pierwszym
g³osowaniu otrzymali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
8. Po dokonaniu wyboru So³tysa, So³tys w pierwszej
kolejnoœci korzysta z prawa przedstawienia kandydatów do Rady So³eckiej,a nastêpnie kandydatury podaj¹ wyborcy uczestnicz¹cy w zebraniu.
9. Za wybranych do Rady So³eckiej uwa¿a siê te osoby, które otrzymuj¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów, przy
równej iloœci g³osów, g³osowanie siê powtarza
umieszczaj¹c na kartce do g³osowania osoby z równ¹ iloœci¹ g³osów.
§ 23
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpoœrednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji na
pisemny wniosek mieszkañców posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze – wraz z uzasadnieniem:
a) co najmniej 10% mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
b) Wójta Gminy, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrañ wiejskich.
2. Odwo³anie z funkcji So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej nastêpuje w g³osowaniu tajnym wg zasad jak dla
wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.

Wniosek okreœlony § 23, ust. 1, pkt a, powinien zawieraæ uzasadnienie oraz listê z podpisami mieszkañców so³ectwa o nastêpuj¹cych rubrykach:
nazwisko i imiê, adres zamieszkania, PESEL, w³asnorêczny podpis.
Wójt po sprawdzeniu poprawnoœci formalnej wniosku zwo³uje zebranie wiejskie w terminie do 1 miesi¹ca od daty wp³ywu wniosku.
3. Uchwa³a w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noœci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoœci wa¿nie oddanych g³osów.
4. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej mog¹ sami z³o¿yæ
rezygnacjê z pe³nionych funkcji. Rezygnacja musi
byæ dokonana na piœmie. Rezygnacja w powy¿szym
trybie nastêpuje na zebraniu wiejskim w g³osowaniu
jawnym.
§ 24
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej z pe³nionych
funkcji – Wójt Gminy w terminie do 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okreœlonych w § § 20 i 21.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê na zebraniu wiejskim.
VI. POSTANOWIENIA DOTYCZ¥CE MIENIA
KOMUNALNEGO I GOSPODARKI FINANSOWEJ
SO£ECTWA
§ 25
1. Rada Gminy mo¿e oddaæ mienie komunalne w zarz¹d powierniczy dla so³ectwa lub okreœliæ zasady,
na podstawie których Wójt Gminy przeka¿e mienie w
zarz¹d so³ectwa.
2. Dewastacja oraz niezgodne z prawem i przeznaczeniem korzystanie z mienia komunalnego oddanego w
zarz¹d powierniczy mog¹ w ka¿dym czasie skutkowaæ rozwi¹zaniem zarz¹du powierniczego przez Radê Gminy w drodze uchwa³y.
§ 26
Rada Gminy podejmuje uchwa³y o mieniu komunalnym przekazanym so³ectwom, po uzyskaniu opinii organów so³ectwa.
§ 27
Dochodami so³ectwa s¹:
— œrodki wydzielane corocznie w bud¿ecie Gminy
na realizacjê zadañ so³ectwa,
— dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
— dochody z maj¹tku przekazanego w zarz¹d so³ectwu.
§ 28
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ z zachowaniem przepisów o finansach publicznych.
2. Plan finansowo – rzeczowy podlega zatwierdzeniu
przez zebranie wiejskie w terminie do jednego miesi¹ca po zatwierdzeniu bud¿etu Gminy.
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3. Zmiany w planie rzeczowo – finansowym s¹ dokonywane przez zebranie wiejskie lub z jego upowa¿nienia przez Radê So³eck¹.
4. Ksiêgowoœæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi Urz¹d Gminy.
§ 29
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada
So³tys i Rada So³ecka; dzia³alnoœæ w tym zakresie
podlega ocenie przez zebranie wiejskie.
2. Nie przyjêcie sprawozdania finansowego przez zebranie wiejskie jest równoznaczne z wnioskiem o odwo³anie tych organów.

§ 34
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie z dat¹ wejœcia w ¿ycie uchwa³y Rady Gminy o nadaniu statutów.
Za³¹cznik Nr 10
do Uchwa³y Nr XX/108/05
Rady Gminy w Lipnicy
z dnia 28 stycznia 2005 r.
STATUT SO£ECTWA
MIELNO
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

VII. NADZÓR NAD DZIA£ALNOŒCI¥ SO£ECTWA

§1

§ 30

1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy tworzon¹ przez Radê Gminy Lipnica w drodze uchwa³y na
zasadach okreœlonych w Statucie Gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów a w szczególnoœci:
— ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.),
— statutu Gminy Lipnica uchwalonego uchwa³¹ Rady
Gminy Lipnica z dnia 6.XII.2002 r.,Nr II/4/2002 (Dz.
Urz. Woj. Pomorskiego Nr 58, poz. 895 z 2003 r.),
— niniejszego statutu.

1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoœci z prawem, celowoœci, rzetelnoœci i gospodarnoœci.
2. Œrodki finansowe przyznane so³ectwu s¹ wydatkowane na zadania okreœlone przez zebranie wiejskie
i ujête w bud¿ecie Gminy.
3. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Gminy i Wójt Gminy.
4. Dzia³alnoœæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi
i kontroli Wójta Gminy oraz Skarbnika Gminy.
5. Wójt Gminy dokonuje kontroli zgodnoœci korzystania z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d powierniczy oraz rozliczenia finansowego dzier¿awy
mienia na rzecz innego podmiotu.
§ 31
1. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane ustosunkowaæ siê do uchwa³ i opinii organów so³ectwa
udzielaj¹c odpowiedzi zgodnie z kodeksem postêpowania administracyjnego.
2. Wójt Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych
im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem – wstrzymuje ich realizacjê.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieœæ sprzeciw do Wójta
Gminy na postêpowanie okreœlone w pkt 1–2, gdy
narusza on istotne interesy mieszkañców.
4. Wójt Gminy badaj¹c sprzeciw mo¿e:
— uznaæ jego zasadnoœæ,
— w razie nieuwzglêdnienia sprzeciwu podj¹æ zarz¹dzenie o wstrzymaniu rozstrzygniêcia okreœlonego
w pkt 1–2 i wnieœæ sprawê pod obrady Rady Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.
VIII. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 32
Wójt Gminy prowadzi akta so³ectwa. Z aktami so³ectwa mog¹ zapoznaæ siê w Urzêdzie Gminy mieszkañcy
so³ectwa.

§2
Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje obszar i mieszkañców miejscowoœci:
Mielno, Budy, Karpno, Klaklewo, Mielonek, Modziel,
Mogiel.
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
— zebranie wiejskie – jako organ uchwa³odawczy,
— So³tys – jako organ wykonawczy. So³tysa w jego
pracy wspomaga Rada So³ecka.
2. Kadencja So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej trwa
4 lata, jednak nie d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹ce od daty posiedzenia nowo wybranej Rady Gminy, na którym swoje œlubowanie z³o¿y nowo wybrany Wójt Gminy.
3. Przez u¿ywanie w dalszej czêœci statutu okreœlenia
„zebranie wiejskie” nale¿y rozumieæ „zebranie mieszkañców so³ectwa”.
§4
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego prawa wyborczego okreœla
siê wed³ug ordynacji wyborczej do Rad Gmin. W zebraniu wiejskim maj¹ prawo uczestniczyæ bez prawa g³osu
inne osoby zwi¹zane z so³ectwem, a nie posiadaj¹ce
czynnego prawa wyborczego.
II. ZADANIA SO£ECTWA
I KOMPETENCJE ZEBRANIA WIEJSKIEGO

§ 33

§5

Zmiana statutu wymaga podjêcia uchwa³y przez Radê
Gminy na wniosek zebrania wiejskiego lub Wójta Gminy.

Do zadañ so³ectwa nale¿y d¹¿enie do zaspokajania
podstawowych potrzeb mieszkañców w szczególnoœci:
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1. Organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz so³ectwa.
2. Dzia³anie na rzecz rozwoju oœwiaty i wychowania,
umocnienia rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz
wychowania w rodzinie.
3. Organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej, w tym równie¿ dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z
zewn¹trz za ich zgod¹ i w porozumieniu z nimi.
4. Podejmowanie samodzielnie, a tak¿e w porozumieniu z organami szko³y dzia³añ zmierzaj¹cych do zapewnienia opieki oraz organizowania czasu wolnego
dzieciom i m³odzie¿y.
5. Dzia³anie na rzecz przestrzegania prawa i porz¹dku publicznego oraz bezpieczeñstwa mieszkañców.
6. Troska o zieleñ i œrodowisko naturalne.
7. Podejmowanie inicjatyw maj¹cych charakter integracyjny, turystyczny, sportowy i wypoczynkowy.
8. Wspomaganie gminy w realizacji jej zadañ.
§6
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie sprawy dotycz¹ce so³ectwa maj¹ce wp³yw na jego
organizacjê, strukturê, i granice, nie zastrze¿one do kompetencji innych organów.
§7
Zebranie wiejskie na wniosek Rady Gminy lub Wójta
ma prawo do wyra¿ania swojej opinii w sprawach w³asnoœci,u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych i maj¹tkowych stanowi¹cych mienie gminne.
§8
Zebranie wiejskie ma prawo do:
1. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, jego odwo³ania
oraz przyjmowania rezygnacji z pe³nienia funkcji So³tysa oraz cz³onka Rady So³eckiej.
2. Prowadzenia zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym przekazywanym so³ectwu na podstawie uchwa³
Rady Gminy.
3. Ustalania potrzeb so³ectwa i przedk³adania do
15 wrzeœnia ka¿dego roku bud¿etowego wniosków do
bud¿etu Gminy na rok nastêpny.
4. Rozdzia³u œrodków finansowych bêd¹cych w jego
dyspozycji.
5. Podejmowania czynów spo³ecznych.
6. Podejmowania uchwa³ w sprawie wyst¹pienia do
Wójta Gminy o wykonywanie przez so³ectwo niektórych zadañ w³asnych gminy na obszarze so³ectwa.
7. Uchwalania programów dzia³ania.
8. Przyjmowania od So³tysa i Rady So³eckiej rocznego sprawozdania z wykonania zadañ so³ectwa za
poprzedni rok.
9. Realizacji zadañ okreœlonych w § 5 niniejszego statutu.
§9
Zebranie wiejskie wyra¿a opinie we wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoœci:
— planu zagospodarowania przestrzennego gminy i
jego realizacji,
— planu zagospodarowania wsi,

— projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêœci
dotycz¹cej so³ectwa,
— przepisów prawa miejscowego.
III. KOMPETENCJE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 10
Do kompetencji So³tysa nale¿y:
1. Reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz.
2. Prowadzi dokumentacjê so³ectwa.
3. Przewodniczy Radzie So³eckiej.
4. Zwo³uje i organizuje zebrania wiejskie oraz przewodniczy ich obradom; So³tys mo¿e upowa¿niæ inn¹ osobê do prowadzenia zebrania.
5. Realizuje uchwa³y organów gminy, zebrania wiejskiego i Rady So³eckiej w odniesieniu do so³ectwa.
6. Prowadzi zarz¹d, administracjê i gospodarkê sk³adnikami mienia, w tym œrodkami finansowymi, które
gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz akceptuje dokumenty z tym zwi¹zane.
7. Opiniuje wnioski mieszkañców o ulgi lub umorzenia
podatkowe, po uzgodnieniu z Rad¹ So³eck¹, gdy o tak¹ opiniê wyst¹pi Wójt Gminy.
8. Uczestniczy w sesjach Rady Gminy, a tak¿e w razie
potrzeb w pracach jej organów bez prawa do g³osowania.
9. Organizuje i koordynuje inicjatywy maj¹ce na celu
poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoœci so³eckiej.
10. Sk³ada coroczne sprawozdania ze swej dzia³alnoœci
na zebraniu wiejskim.
11. Wykonuje inne zadania nale¿¹ce do So³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obronnoœci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa
niektórych podatków i op³at, informuje Wójta Gminy
o klêskach ¿ywio³owych.
12. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
13. Na zasadach ustalonych przez Radê Gminy, So³tysowi przys³uguj¹ diety.
Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y pomoc So³tysowi w
prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa, a w szczególnoœci:
1. Inicjowanie i przygotowywanie zebrañ wiejskich i
sporz¹dzanie projektów uchwa³ tych zebrañ.
2. Zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa.
3. Podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia
œrodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach upowa¿nienia zebrania wiejskiego.
4. Inicjowanie i prowadzenie na terenie so³ectwa prac
mo¿liwych do wykonania ze œrodków w³asnych so³ectwa przyznanych przez Radê Gminy w ramach bud¿etu Gminy i zachowaniu zasad okreœlonych przez
ustawê o finansach publicznych.
5. Inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.
6. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej jeden raz w kwartale, na które So³tys zaprasza radnych z danego okrêgu wyborczego, jak
równie¿ inne osoby maj¹ce wp³yw na rozwi¹zywanie lokalnych problemów so³ectwa.
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IV. ZASADY ZWO£YWANIA
I PRZEBIEGU ZEBRANIA WIEJSKIEGO
§ 11
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez:
a) So³tysa,
b) na pisemny wniosek co najmniej 10% mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
c) Wójta Gminy,
d) na wniosek Rady So³eckiej.
2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na rok.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 1, pkt. a, b, c, powinno byæ zwo³ane najpóŸniej terminie 14 dni od daty zg³oszenia
wniosku.
4. O zebraniu wiejskim mieszkañcy powinni byæ powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawieraæ: informacjê na czyj
wniosek zebranie jest organizowane, dok³adne okreœlenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porz¹dku obrad oraz projektów uchwa³.
§ 12
1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
— dla prawomocnoœci uchwa³ zebrania wiejskiego
niezbêdna jest obecnoœæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa,
— uchwa³y zapadaj¹ jawnie, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów, z wyj¹tkiem wypadków okreœlonych w ustawach.
2. Przepisu pkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom § 11, ust. 4.
3. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ, ¿e uchwa³y bêd¹ podejmowane w g³osowaniu tajnym.
§ 13
1. Zebranie wiejskie, z zastrze¿eniem § 19, prowadzi
So³tys lub na jego wniosek inna osoba posiadaj¹ca
czynne prawo wyborcze.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków i opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada
So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej.
§ 14

— stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego
zebrania,
— zatwierdzony porz¹dek obrad,
— sprawozdanie So³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków z poprzedniego zebrania,
— przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych wniosków,
— podjête na zebraniu uchwa³y,
— podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i protokolanta.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 16
1. Wyci¹g – kopia protoko³u powinien byæ w terminie 7 dni
po odbyciu zebrania przekazany do Wójta Gminy.
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z zebrania i jego
uchwa³y Wójt przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec so³ectwa ma prawo wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
V. WYBÓR I ODWO£ANIE SO£TYSA,
CZ£ONKÓW RADY SO£ECKIEJ
§ 17
1. So³tysem i cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
2. Rada So³ecka liczy 3 osoby.
§ 18
1. Zebranie wiejskie dla wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy w terminie do 3 miesiêcy
po up³ywie ich kadencji. Wójt Gminy b¹dŸ upowa¿niona przez niego osoba dokonuje otwarcia zebrania,
stwierdza jego prawomocnoœæ, nastêpnie zarz¹dza
wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 11 pkt 1 i § 12 stosuje siê odpowiednio.
3. Wójt Gminy lub upowa¿niona przez niego osoba
uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz
nadzoruje przestrzeganie statutu so³ectwa.
§ 19

W zebraniu wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie Rady Gminy oraz Wójt Gminy dla referowania wniosków i
udzielania wyjaœnieñ. Ponadto w zebraniu mog¹ braæ
udzia³ przedstawiciele instytucji i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.

Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór So³tysa, Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt Gminy, który
okreœla miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego
oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania.

§ 15

§ 20

1. Z ka¿dego zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ:
— datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
— liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoœci, wybór protokolanta zebrania,
— nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie
ich stanowisk,

1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecnoœæ co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska siê obecnoœci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania wybór
So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadza siê w nastêp-
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nym terminie na nastêpnym zebraniu lub w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od pierwszego terminu zebrania bez wzglêdu na iloœæ osób uczestnicz¹cych.
Informacja o drugim terminie zebrania winna byæ podana w zawiadomieniu o zwo³aniu zebrania wiejskiego.
3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okreœla Wójt Gminy na podstawie dokumentacji Ewidencji Ludnoœci Urzêdu Gminy.
4. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza siê wybory postanawia o obowi¹zku podpisania listy obecnoœci przez uczestników zebrania uprawnionych do
g³osowania.
§ 21
1. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza w sk³adzie
co najmniej 3 osób, wybrana spoœród uprawnionych
do g³osowania uczestników zebrania.
2. Do zadañ Komisji Wyborczej nale¿y:
— przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
— przeprowadzenie g³osowania,
— ustalenie wyników wyborów,
— og³oszenie wyników wyborów,
— sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie Komisji oraz Przewodnicz¹cy zebrania.
§ 22
1. Wybory So³tysa oraz cz³onków Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w g³osowaniu tajnym.
2. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpoœrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
3. Kandydatem na So³tysa nie mo¿e byæ osoba karana za przestêpstwo umyœlne lub pope³nione z chêci
zysku.
4. W pierwszej kolejnoœci nale¿y przeprowadziæ wybór
So³tysa, a nastêpnie cz³onków Rady So³eckiej.
5. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ectwa g³osuj¹ kartkami opatrzonymi pieczêci¹ Rady Gminy w
Lipnicy z wypisanymi nazwiskami kandydatów.
6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartkach:
— ca³kowicie przedartych,
— innych ni¿ ustalone w ust. 5,
— na których pozostawiono wiêcej kandydatów ni¿
miejsc do obsadzenia.
7. Za wybranego So³tysa uwa¿a siê tego kandydata,
który otrzyma³ najwiêksz¹ liczbê g³osów, jednak nie
mniej 50% plus 1 wa¿nie oddanych g³osów. W wypadku nie spe³nienia przez ¿adnego z kandydatów
okreœlonego wy¿ej wymogu, przeprowadza siê ponowne g³osowanie umieszczaj¹c na kartce do g³osowania dwóch kandydatów, którzy w pierwszym
g³osowaniu otrzymali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
8. Po dokonaniu wyboru So³tysa, So³tys w pierwszej
kolejnoœci korzysta z prawa przedstawienia kandydatów do Rady So³eckiej,a nastêpnie kandydatury podaj¹ wyborcy uczestnicz¹cy w zebraniu.
9. Za wybranych do Rady So³eckiej uwa¿a siê te osoby, które otrzymuj¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów, przy
równej iloœci g³osów, g³osowanie siê powtarza

umieszczaj¹c na kartce do g³osowania osoby z równ¹ iloœci¹ g³osów.
§ 23
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpoœrednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji na
pisemny wniosek mieszkañców posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze – wraz z uzasadnieniem:
a) co najmniej 10% mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
b) Wójta Gminy, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrañ wiejskich.
2. Odwo³anie z funkcji So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej nastêpuje w g³osowaniu tajnym wg zasad jak dla
wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
Wniosek okreœlony § 23, ust. 1, pkt a, powinien zawieraæ uzasadnienie oraz listê z podpisami mieszkañców so³ectwa o nastêpuj¹cych rubrykach:
nazwisko i imiê, adres zamieszkania, PESEL, w³asnorêczny podpis.
Wójt po sprawdzeniu poprawnoœci formalnej wniosku zwo³uje zebranie wiejskie w terminie do 1 miesi¹ca od daty wp³ywu wniosku.
3. Uchwa³a w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noœci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoœci wa¿nie oddanych g³osów.
4. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej mog¹ sami z³o¿yæ
rezygnacjê z pe³nionych funkcji. Rezygnacja musi
byæ dokonana na piœmie. Rezygnacja w powy¿szym
trybie nastêpuje na zebraniu wiejskim w g³osowaniu
jawnym.
§ 24
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej z pe³nionych
funkcji – Wójt Gminy w terminie do 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okreœlonych w § § 20 i 21.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê na zebraniu wiejskim.
VI. POSTANOWIENIA DOTYCZ¥CE MIENIA
KOMUNALNEGO I GOSPODARKI FINANSOWEJ
SO£ECTWA
§ 25
1. Rada Gminy mo¿e oddaæ mienie komunalne w zarz¹d powierniczy dla so³ectwa lub okreœliæ zasady,
na podstawie których Wójt Gminy przeka¿e mienie w
zarz¹d so³ectwa.
2. Dewastacja oraz niezgodne z prawem i przeznaczeniem korzystanie z mienia komunalnego oddanego w
zarz¹d powierniczy mog¹ w ka¿dym czasie skutkowaæ rozwi¹zaniem zarz¹du powierniczego przez Radê Gminy w drodze uchwa³y.
§ 26
Rada Gminy podejmuje uchwa³y o mieniu komunal-
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nym przekazanym so³ectwom, po uzyskaniu opinii organów so³ectwa.
§ 27
Dochodami so³ectwa s¹:
— œrodki wydzielane corocznie w bud¿ecie Gminy
na realizacjê zadañ so³ectwa,
— dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
— dochody z maj¹tku przekazanego w zarz¹d so³ectwu.
§ 28
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ z zachowaniem przepisów o finansach publicznych.
2. Plan finansowo – rzeczowy podlega zatwierdzeniu
przez zebranie wiejskie w terminie do jednego miesi¹ca po zatwierdzeniu bud¿etu Gminy.
3. Zmiany w planie rzeczowo – finansowym s¹ dokonywane przez zebranie wiejskie lub z jego upowa¿nienia przez Radê So³eck¹.
4. Ksiêgowoœæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi Urz¹d Gminy.
§ 29
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada
So³tys i Rada So³ecka; dzia³alnoœæ w tym zakresie
podlega ocenie przez zebranie wiejskie.
2. Nie przyjêcie sprawozdania finansowego przez zebranie wiejskie jest równoznaczne z wnioskiem o odwo³anie tych organów.
VII. NADZÓR NAD DZIA£ALNOŒCI¥ SO£ECTWA
§ 30
1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoœci z prawem, celowoœci, rzetelnoœci i gospodarnoœci.
2. Œrodki finansowe przyznane so³ectwu s¹ wydatkowane na zadania okreœlone przez zebranie wiejskie
i ujête w bud¿ecie Gminy.
3. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Gminy i Wójt Gminy.
4. Dzia³alnoœæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi
i kontroli Wójta Gminy oraz Skarbnika Gminy.
5. Wójt Gminy dokonuje kontroli zgodnoœci korzystania z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d powierniczy oraz rozliczenia finansowego dzier¿awy
mienia na rzecz innego podmiotu.
§ 31
1. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane ustosunkowaæ siê do uchwa³ i opinii organów so³ectwa
udzielaj¹c odpowiedzi zgodnie z kodeksem postêpowania administracyjnego.
2. Wójt Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych
im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem – wstrzymuje ich realizacjê.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieœæ sprzeciw do Wójta
Gminy na postêpowanie okreœlone w pkt 1–2, gdy
narusza on istotne interesy mieszkañców.

4. Wójt Gminy badaj¹c sprzeciw mo¿e:
— uznaæ jego zasadnoœæ,
— w razie nieuwzglêdnienia sprzeciwu podj¹æ zarz¹dzenie o wstrzymaniu rozstrzygniêcia okreœlonego
w pkt 1–2 i wnieœæ sprawê pod obrady Rady Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.
VIII. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 32
Wójt Gminy prowadzi akta so³ectwa. Z aktami so³ectwa mog¹ zapoznaæ siê w Urzêdzie Gminy mieszkañcy
so³ectwa.
§ 33
Zmiana statutu wymaga podjêcia uchwa³y przez Radê
Gminy na wniosek zebrania wiejskiego lub Wójta Gminy.
§ 34
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie z dat¹ wejœcia w ¿ycie uchwa³y Rady Gminy o nadaniu statutów.
Za³¹cznik Nr 11
do Uchwa³y Nr XX/108/05
Rady Gminy w Lipnicy
z dnia 28 sytcznia 2005 r.
STATUT SO£ECTWA
OSTROWITE
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy tworzon¹ przez Radê Gminy Lipnica w drodze uchwa³y na
zasadach okreœlonych w Statucie Gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów a w szczególnoœci:
— ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.),
— statutu Gminy Lipnica uchwalonego uchwa³¹ Rady
Gminy Lipnica z dnia 6.XII.2002 r.,Nr II/4/2002 (Dz.
Urz. Woj. Pomorskiego Nr 58, poz. 895 z 2003 r.),
— niniejszego statutu.
§2
Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje obszar i mieszkañców miejscowoœci:
Ostrowite, Dolne Ostrowite.
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
— zebranie wiejskie – jako organ uchwa³odawczy,
— So³tys – jako organ wykonawczy. So³tysa w jego
pracy wspomaga Rada So³ecka.
2. Kadencja So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej trwa
4 lata, jednak nie d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹ce od daty posiedzenia nowo wybranej Rady Gminy, na którym swoje œlubowanie z³o¿y nowo wybrany Wójt Gminy.
3. Przez u¿ywanie w dalszej czêœci statutu okreœlenia
„zebranie wiejskie” nale¿y rozumieæ „zebranie mieszkañców so³ectwa”.
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§4
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego prawa wyborczego okreœla
siê wed³ug ordynacji wyborczej do Rad Gmin. W zebraniu wiejskim maj¹ prawo uczestniczyæ bez prawa g³osu
inne osoby zwi¹zane z so³ectwem, a nie posiadaj¹ce
czynnego prawa wyborczego.

Wójta Gminy o wykonywanie przez so³ectwo niektórych zadañ w³asnych gminy na obszarze so³ectwa.
7. Uchwalania programów dzia³ania.
8. Przyjmowania od So³tysa i Rady So³eckiej rocznego sprawozdania z wykonania zadañ so³ectwa za
poprzedni rok.
9. Realizacji zadañ okreœlonych w § 5 niniejszego statutu.
§9

II. ZADANIA SO£ECTWA
I KOMPETENCJE ZEBRANIA WIEJSKIEGO
§5
Do zadañ so³ectwa nale¿y d¹¿enie do zaspokajania
podstawowych potrzeb mieszkañców w szczególnoœci:
1. Organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz so³ectwa.
2. Dzia³anie na rzecz rozwoju oœwiaty i wychowania,
umocnienia rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz
wychowania w rodzinie.
3. Organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej, w tym równie¿ dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z
zewn¹trz za ich zgod¹ i w porozumieniu z nimi.
4. Podejmowanie samodzielnie, a tak¿e w porozumieniu z organami szko³y dzia³añ zmierzaj¹cych do zapewnienia opieki oraz organizowania czasu wolnego
dzieciom i m³odzie¿y.
5. Dzia³anie na rzecz przestrzegania prawa i porz¹dku publicznego oraz bezpieczeñstwa mieszkañców.
6. Troska o zieleñ i œrodowisko naturalne.
7. Podejmowanie inicjatyw maj¹cych charakter integracyjny, turystyczny, sportowy i wypoczynkowy.
8. Wspomaganie gminy w realizacji jej zadañ.
§6
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie sprawy dotycz¹ce so³ectwa maj¹ce wp³yw na jego
organizacjê, strukturê, i granice, nie zastrze¿one do kompetencji innych organów.
§7
Zebranie wiejskie na wniosek Rady Gminy lub Wójta
ma prawo do wyra¿ania swojej opinii w sprawach w³asnoœci,u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych i maj¹tkowych stanowi¹cych mienie gminne.
§8
Zebranie wiejskie ma prawo do:
1. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, jego odwo³ania
oraz przyjmowania rezygnacji z pe³nienia funkcji So³tysa oraz cz³onka Rady So³eckiej.
2. Prowadzenia zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym przekazywanym so³ectwu na podstawie uchwa³
Rady Gminy.
3. Ustalania potrzeb so³ectwa i przedk³adania do
15 wrzeœnia ka¿dego roku bud¿etowego wniosków do
bud¿etu Gminy na rok nastêpny.
4. Rozdzia³u œrodków finansowych bêd¹cych w jego
dyspozycji.
5. Podejmowania czynów spo³ecznych.
6. Podejmowania uchwa³ w sprawie wyst¹pienia do

Zebranie wiejskie wyra¿a opinie we wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoœci:
— planu zagospodarowania przestrzennego gminy i
jego realizacji,
— planu zagospodarowania wsi,
— projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêœci
dotycz¹cej so³ectwa,
— przepisów prawa miejscowego.
III. KOMPETENCJE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 10
Do kompetencji So³tysa nale¿y:
1. Reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz.
2. Prowadzi dokumentacjê so³ectwa.
3. Przewodniczy Radzie So³eckiej.
4. Zwo³uje i organizuje zebrania wiejskie oraz przewodniczy ich obradom; So³tys mo¿e upowa¿niæ inn¹ osobê do prowadzenia zebrania.
5. Realizuje uchwa³y organów gminy, zebrania wiejskiego i Rady So³eckiej w odniesieniu do so³ectwa.
6. Prowadzi zarz¹d, administracjê i gospodarkê sk³adnikami mienia, w tym œrodkami finansowymi, które
gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz akceptuje dokumenty z tym zwi¹zane.
7. Opiniuje wnioski mieszkañców o ulgi lub umorzenia
podatkowe, po uzgodnieniu z Rad¹ So³eck¹, gdy o tak¹ opiniê wyst¹pi Wójt Gminy.
8. Uczestniczy w sesjach Rady Gminy, a tak¿e w razie
potrzeb w pracach jej organów bez prawa do g³osowania.
9. Organizuje i koordynuje inicjatywy maj¹ce na celu
poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoœci so³eckiej.
10. Sk³ada coroczne sprawozdania ze swej dzia³alnoœci
na zebraniu wiejskim.
11. Wykonuje inne zadania nale¿¹ce do So³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obronnoœci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa
niektórych podatków i op³at, informuje Wójta Gminy
o klêskach ¿ywio³owych.
12. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
13. Na zasadach ustalonych przez Radê Gminy, So³tysowi przys³uguj¹ diety.
Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y pomoc So³tysowi w
prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa, a w szczególnoœci:
1. Inicjowanie i przygotowywanie zebrañ wiejskich i
sporz¹dzanie projektów uchwa³ tych zebrañ.
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2. Zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa.
3. Podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia
œrodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach upowa¿nienia zebrania wiejskiego.
4. Inicjowanie i prowadzenie na terenie so³ectwa prac
mo¿liwych do wykonania ze œrodków w³asnych so³ectwa przyznanych przez Radê Gminy w ramach bud¿etu Gminy i zachowaniu zasad okreœlonych przez
ustawê o finansach publicznych.
5. Inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.
6. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej jeden raz w kwartale, na które So³tys zaprasza radnych z danego okrêgu wyborczego, jak
równie¿ inne osoby maj¹ce wp³yw na rozwi¹zywanie lokalnych problemów so³ectwa.
IV. ZASADY ZWO£YWANIA
I PRZEBIEGU ZEBRANIA WIEJSKIEGO
§ 11
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez:
a) So³tysa,
b) na pisemny wniosek co najmniej 10% mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
c) Wójta Gminy,
d) na wniosek Rady So³eckiej.
2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na rok.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 1, pkt. a, b, c, powinno byæ zwo³ane najpóŸniej terminie 14 dni od daty zg³oszenia
wniosku.
4. O zebraniu wiejskim mieszkañcy powinni byæ powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawieraæ: informacjê na czyj
wniosek zebranie jest organizowane, dok³adne okreœlenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porz¹dku obrad oraz projektów uchwa³.
§ 12
1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
— dla prawomocnoœci uchwa³ zebrania wiejskiego
niezbêdna jest obecnoœæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa,
— uchwa³y zapadaj¹ jawnie, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów, z wyj¹tkiem wypadków okreœlonych w ustawach.
2. Przepisu pkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom § 11, ust. 4.
3. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ, ¿e uchwa³y bêd¹ podejmowane w g³osowaniu tajnym.
§ 13
1. Zebranie wiejskie, z zastrze¿eniem § 19, prowadzi
So³tys lub na jego wniosek inna osoba posiadaj¹ca
czynne prawo wyborcze.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków i opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada
So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej.

§ 14
W zebraniu wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie Rady Gminy oraz Wójt Gminy dla referowania wniosków i
udzielania wyjaœnieñ. Ponadto w zebraniu mog¹ braæ
udzia³ przedstawiciele instytucji i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 15
1. Z ka¿dego zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ:
— datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
— liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoœci, wybór protokolanta zebrania,
— nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie
ich stanowisk,
— stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego
zebrania,
— zatwierdzony porz¹dek obrad,
— sprawozdanie So³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków z poprzedniego zebrania,
— przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych wniosków,
— podjête na zebraniu uchwa³y,
— podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i protokolanta.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 16
1. Wyci¹g – kopia protoko³u powinien byæ w terminie 7 dni
po odbyciu zebrania przekazany do Wójta Gminy.
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z zebrania i jego
uchwa³y Wójt przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec so³ectwa ma prawo wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
V. WYBÓR I ODWO£ANIE SO£TYSA,
CZ£ONKÓW RADY SO£ECKIEJ
§ 17
1. So³tysem i cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
2. Rada So³ecka liczy 5 osób.
§ 18
1. Zebranie wiejskie dla wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy w terminie do 3 miesiêcy
po up³ywie ich kadencji. Wójt Gminy b¹dŸ upowa¿niona przez niego osoba dokonuje otwarcia zebrania,
stwierdza jego prawomocnoœæ, nastêpnie zarz¹dza
wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 11 pkt 1 i § 12 stosuje siê odpowiednio.
3. Wójt Gminy lub upowa¿niona przez niego osoba
uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz
nadzoruje przestrzeganie statutu so³ectwa.
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§ 19
Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór So³tysa, Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt Gminy, który
okreœla miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego
oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania.
§ 20
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecnoœæ co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska siê obecnoœci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania wybór
So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadza siê w nastêpnym terminie na nastêpnym zebraniu lub w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od pierwszego terminu
zebrania bez wzglêdu na iloœæ osób uczestnicz¹cych.
Informacja o drugim terminie zebrania winna byæ podana w zawiadomieniu o zwo³aniu zebrania wiejskiego.
3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okreœla Wójt Gminy na podstawie dokumentacji Ewidencji Ludnoœci Urzêdu Gminy.
4. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza siê wybory postanawia o obowi¹zku podpisania listy obecnoœci przez uczestników zebrania uprawnionych do
g³osowania.
§ 21
1. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza w sk³adzie
co najmniej 3 osób, wybrana spoœród uprawnionych
do g³osowania uczestników zebrania.
2. Do zadañ Komisji Wyborczej nale¿y:
— przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
— przeprowadzenie g³osowania,
— ustalenie wyników wyborów,
— og³oszenie wyników wyborów,
— sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie Komisji oraz Przewodnicz¹cy zebrania.
§ 22
1. Wybory So³tysa oraz cz³onków Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w g³osowaniu tajnym.
2. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpoœrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
3. Kandydatem na So³tysa nie mo¿e byæ osoba karana za przestêpstwo umyœlne lub pope³nione z chêci
zysku.
4. W pierwszej kolejnoœci nale¿y przeprowadziæ wybór
So³tysa, a nastêpnie cz³onków Rady So³eckiej.
5. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ectwa g³osuj¹ kartkami opatrzonymi pieczêci¹ Rady Gminy w
Lipnicy z wypisanymi nazwiskami kandydatów.
6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartkach:
— ca³kowicie przedartych,
— innych ni¿ ustalone w ust. 5,
— na których pozostawiono wiêcej kandydatów ni¿
miejsc do obsadzenia.

7. Za wybranego So³tysa uwa¿a siê tego kandydata,
który otrzyma³ najwiêksz¹ liczbê g³osów, jednak nie
mniej 50% plus 1 wa¿nie oddanych g³osów. W wypadku nie spe³nienia przez ¿adnego z kandydatów
okreœlonego wy¿ej wymogu, przeprowadza siê ponowne g³osowanie umieszczaj¹c na kartce do g³osowania dwóch kandydatów, którzy w pierwszym
g³osowaniu otrzymali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
8. Po dokonaniu wyboru So³tysa, So³tys w pierwszej
kolejnoœci korzysta z prawa przedstawienia kandydatów do Rady So³eckiej,a nastêpnie kandydatury podaj¹ wyborcy uczestnicz¹cy w zebraniu.
9. Za wybranych do Rady So³eckiej uwa¿a siê te osoby, które otrzymuj¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów, przy
równej iloœci g³osów, g³osowanie siê powtarza
umieszczaj¹c na kartce do g³osowania osoby z równ¹ iloœci¹ g³osów.
§ 23
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpoœrednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji na
pisemny wniosek mieszkañców posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze – wraz z uzasadnieniem:
a) co najmniej 10% mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
b) Wójta Gminy, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrañ wiejskich.
2. Odwo³anie z funkcji So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej nastêpuje w g³osowaniu tajnym wg zasad jak dla
wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
Wniosek okreœlony § 23, ust. 1, pkt a, powinien zawieraæ uzasadnienie oraz listê z podpisami mieszkañców so³ectwa o nastêpuj¹cych rubrykach:
nazwisko i imiê, adres zamieszkania, PESEL, w³asnorêczny podpis.
Wójt po sprawdzeniu poprawnoœci formalnej wniosku zwo³uje zebranie wiejskie w terminie do 1 miesi¹ca od daty wp³ywu wniosku.
3. Uchwa³a w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noœci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoœci wa¿nie oddanych g³osów.
4. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej mog¹ sami z³o¿yæ
rezygnacjê z pe³nionych funkcji. Rezygnacja musi
byæ dokonana na piœmie. Rezygnacja w powy¿szym
trybie nastêpuje na zebraniu wiejskim w g³osowaniu
jawnym.
§ 24
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej z pe³nionych
funkcji – Wójt Gminy w terminie do 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okreœlonych w § § 20 i 21.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê na zebraniu wiejskim.
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VI. POSTANOWIENIA DOTYCZ¥CE MIENIA
KOMUNALNEGO I GOSPODARKI FINANSOWEJ
SO£ECTWA
§ 25
1. Rada Gminy mo¿e oddaæ mienie komunalne w zarz¹d powierniczy dla so³ectwa lub okreœliæ zasady,
na podstawie których Wójt Gminy przeka¿e mienie w
zarz¹d so³ectwa.
2. Dewastacja oraz niezgodne z prawem i przeznaczeniem korzystanie z mienia komunalnego oddanego w
zarz¹d powierniczy mog¹ w ka¿dym czasie skutkowaæ rozwi¹zaniem zarz¹du powierniczego przez Radê Gminy w drodze uchwa³y.
§ 26
Rada Gminy podejmuje uchwa³y o mieniu komunalnym przekazanym so³ectwom, po uzyskaniu opinii organów so³ectwa.
§ 27
Dochodami so³ectwa s¹:
— œrodki wydzielane corocznie w bud¿ecie Gminy
na realizacjê zadañ so³ectwa,
— dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
— dochody z maj¹tku przekazanego w zarz¹d so³ectwu.
§ 28
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ z zachowaniem przepisów o finansach publicznych.
2. Plan finansowo – rzeczowy podlega zatwierdzeniu
przez zebranie wiejskie w terminie do jednego miesi¹ca po zatwierdzeniu bud¿etu Gminy.
3. Zmiany w planie rzeczowo – finansowym s¹ dokonywane przez zebranie wiejskie lub z jego upowa¿nienia przez Radê So³eck¹.
4. Ksiêgowoœæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi Urz¹d Gminy.
§ 29
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada
So³tys i Rada So³ecka; dzia³alnoœæ w tym zakresie
podlega ocenie przez zebranie wiejskie.
2. Nie przyjêcie sprawozdania finansowego przez zebranie wiejskie jest równoznaczne z wnioskiem o odwo³anie tych organów.

5. Wójt Gminy dokonuje kontroli zgodnoœci korzystania z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d powierniczy oraz rozliczenia finansowego dzier¿awy
mienia na rzecz innego podmiotu.
§ 31
1. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane ustosunkowaæ siê do uchwa³ i opinii organów so³ectwa
udzielaj¹c odpowiedzi zgodnie z kodeksem postêpowania administracyjnego.
2. Wójt Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych
im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem – wstrzymuje ich realizacjê.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieœæ sprzeciw do Wójta
Gminy na postêpowanie okreœlone w pkt 1–2, gdy
narusza on istotne interesy mieszkañców.
4. Wójt Gminy badaj¹c sprzeciw mo¿e:
— uznaæ jego zasadnoœæ,
— w razie nieuwzglêdnienia sprzeciwu podj¹æ zarz¹dzenie o wstrzymaniu rozstrzygniêcia okreœlonego
w pkt 1–2 i wnieœæ sprawê pod obrady Rady Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.
VIII. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 32
Wójt Gminy prowadzi akta so³ectwa. Z aktami so³ectwa mog¹ zapoznaæ siê w Urzêdzie Gminy mieszkañcy
so³ectwa.
§ 33
Zmiana statutu wymaga podjêcia uchwa³y przez Radê
Gminy na wniosek zebrania wiejskiego lub Wójta Gminy.
§ 34
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie z dat¹ wejœcia w ¿ycie uchwa³y Rady Gminy o nadaniu statutów.
Za³¹cznik Nr 12
do Uchwa³y Nr XX/108/05
Rady Gminy w Lipnicy
z dnia 28 stycznia 2005 r.
STATUT SO£ECTWA
OSUSZNICA

VII. NADZÓR NAD DZIA£ALNOŒCI¥ SO£ECTWA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 30

§1

1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoœci z prawem, celowoœci, rzetelnoœci i gospodarnoœci.
2. Œrodki finansowe przyznane so³ectwu s¹ wydatkowane na zadania okreœlone przez zebranie wiejskie
i ujête w bud¿ecie Gminy.
3. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Gminy i Wójt Gminy.
4. Dzia³alnoœæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi
i kontroli Wójta Gminy oraz Skarbnika Gminy.

1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy tworzon¹ przez Radê Gminy Lipnica w drodze uchwa³y na
zasadach okreœlonych w Statucie Gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów a w szczególnoœci:
— ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.),
— statutu Gminy Lipnica uchwalonego uchwa³¹ Rady
Gminy Lipnica z dnia 6.XII.2002 r.,Nr II/4/2002 (Dz.
Urz. Woj. Pomorskiego Nr 58, poz. 895 z 2003 r.),
— niniejszego statutu.
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§2
Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje obszar i mieszkañców miejscowoœci:
Osusznica, Czaple, Nowa Osusznica, Osowo Du¿e,
Owsne Ostrowy, Rucowe Lasy.
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
— zebranie wiejskie – jako organ uchwa³odawczy,
— So³tys – jako organ wykonawczy. So³tysa w jego
pracy wspomaga Rada So³ecka.
2. Kadencja So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej trwa
4 lata, jednak nie d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹ce od daty posiedzenia nowo wybranej Rady Gminy, na którym swoje œlubowanie z³o¿y nowo wybrany Wójt Gminy.
3. Przez u¿ywanie w dalszej czêœci statutu okreœlenia
„zebranie wiejskie” nale¿y rozumieæ „zebranie mieszkañców so³ectwa”.
§4
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego prawa wyborczego okreœla
siê wed³ug ordynacji wyborczej do Rad Gmin. W zebraniu wiejskim maj¹ prawo uczestniczyæ bez prawa g³osu
inne osoby zwi¹zane z so³ectwem, a nie posiadaj¹ce
czynnego prawa wyborczego.
II. ZADANIA SO£ECTWA
I KOMPETENCJE ZEBRANIA WIEJSKIEGO
§5
Do zadañ so³ectwa nale¿y d¹¿enie do zaspokajania
podstawowych potrzeb mieszkañców w szczególnoœci:
1. Organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz so³ectwa.
2. Dzia³anie na rzecz rozwoju oœwiaty i wychowania,
umocnienia rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz
wychowania w rodzinie.
3. Organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej, w tym równie¿ dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z
zewn¹trz za ich zgod¹ i w porozumieniu z nimi.
4. Podejmowanie samodzielnie, a tak¿e w porozumieniu z organami szko³y dzia³añ zmierzaj¹cych do zapewnienia opieki oraz organizowania czasu wolnego
dzieciom i m³odzie¿y.
5. Dzia³anie na rzecz przestrzegania prawa i porz¹dku publicznego oraz bezpieczeñstwa mieszkañców.
6. Troska o zieleñ i œrodowisko naturalne.
7. Podejmowanie inicjatyw maj¹cych charakter integracyjny, turystyczny, sportowy i wypoczynkowy.
8. Wspomaganie gminy w realizacji jej zadañ.
§6
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie sprawy dotycz¹ce so³ectwa maj¹ce wp³yw na jego
organizacjê, strukturê, i granice, nie zastrze¿one do kompetencji innych organów.
§7
Zebranie wiejskie na wniosek Rady Gminy lub Wójta

ma prawo do wyra¿ania swojej opinii w sprawach w³asnoœci,u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych i maj¹tkowych stanowi¹cych mienie gminne.
§8
Zebranie wiejskie ma prawo do:
1. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, jego odwo³ania
oraz przyjmowania rezygnacji z pe³nienia funkcji So³tysa oraz cz³onka Rady So³eckiej.
2. Prowadzenia zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym przekazywanym so³ectwu na podstawie uchwa³
Rady Gminy.
3. Ustalania potrzeb so³ectwa i przedk³adania do
15 wrzeœnia ka¿dego roku bud¿etowego wniosków do
bud¿etu Gminy na rok nastêpny.
4. Rozdzia³u œrodków finansowych bêd¹cych w jego
dyspozycji.
5. Podejmowania czynów spo³ecznych.
6. Podejmowania uchwa³ w sprawie wyst¹pienia do
Wójta Gminy o wykonywanie przez so³ectwo niektórych zadañ w³asnych gminy na obszarze so³ectwa.
7. Uchwalania programów dzia³ania.
8. Przyjmowania od So³tysa i Rady So³eckiej rocznego sprawozdania z wykonania zadañ so³ectwa za
poprzedni rok.
9. Realizacji zadañ okreœlonych w § 5 niniejszego statutu.
§9
Zebranie wiejskie wyra¿a opinie we wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoœci:
— planu zagospodarowania przestrzennego gminy i
jego realizacji,
— planu zagospodarowania wsi,
— projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêœci
dotycz¹cej so³ectwa,
— przepisów prawa miejscowego.
III. KOMPETENCJE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 10
Do kompetencji So³tysa nale¿y:
1. Reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz.
2. Prowadzi dokumentacjê so³ectwa.
3. Przewodniczy Radzie So³eckiej.
4. Zwo³uje i organizuje zebrania wiejskie oraz przewodniczy ich obradom; So³tys mo¿e upowa¿niæ inn¹ osobê do prowadzenia zebrania.
5. Realizuje uchwa³y organów gminy, zebrania wiejskiego i Rady So³eckiej w odniesieniu do so³ectwa.
6. Prowadzi zarz¹d, administracjê i gospodarkê sk³adnikami mienia, w tym œrodkami finansowymi, które
gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz akceptuje dokumenty z tym zwi¹zane.
7. Opiniuje wnioski mieszkañców o ulgi lub umorzenia
podatkowe, po uzgodnieniu z Rad¹ So³eck¹, gdy o tak¹ opiniê wyst¹pi Wójt Gminy.
8. Uczestniczy w sesjach Rady Gminy, a tak¿e w razie
potrzeb w pracach jej organów bez prawa do g³osowania.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 92

Poz. 1884

— 7335 —

9. Organizuje i koordynuje inicjatywy maj¹ce na celu
poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoœci so³eckiej.
10. Sk³ada coroczne sprawozdania ze swej dzia³alnoœci
na zebraniu wiejskim.
11. Wykonuje inne zadania nale¿¹ce do So³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obronnoœci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa
niektórych podatków i op³at, informuje Wójta Gminy
o klêskach ¿ywio³owych.
12. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
13. Na zasadach ustalonych przez Radê Gminy, So³tysowi przys³uguj¹ diety.
Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y pomoc So³tysowi w
prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa, a w szczególnoœci:
1. Inicjowanie i przygotowywanie zebrañ wiejskich i
sporz¹dzanie projektów uchwa³ tych zebrañ.
2. Zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa.
3. Podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia
œrodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach upowa¿nienia zebrania wiejskiego.
4. Inicjowanie i prowadzenie na terenie so³ectwa prac
mo¿liwych do wykonania ze œrodków w³asnych so³ectwa przyznanych przez Radê Gminy w ramach bud¿etu Gminy i zachowaniu zasad okreœlonych przez
ustawê o finansach publicznych.
5. Inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.
6. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej jeden raz w kwartale, na które So³tys zaprasza radnych z danego okrêgu wyborczego, jak
równie¿ inne osoby maj¹ce wp³yw na rozwi¹zywanie lokalnych problemów so³ectwa.
IV. ZASADY ZWO£YWANIA
I PRZEBIEGU ZEBRANIA WIEJSKIEGO
§ 11
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez:
a) So³tysa,
b) na pisemny wniosek co najmniej 10% mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
c) Wójta Gminy,
d) na wniosek Rady So³eckiej.
2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na rok.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 1, pkt. a, b, c, powinno byæ zwo³ane najpóŸniej terminie 14 dni od daty zg³oszenia
wniosku.
4. O zebraniu wiejskim mieszkañcy powinni byæ powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawieraæ: informacjê na czyj
wniosek zebranie jest organizowane, dok³adne okreœlenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porz¹dku obrad oraz projektów uchwa³.

§ 12
1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
— dla prawomocnoœci uchwa³ zebrania wiejskiego
niezbêdna jest obecnoœæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa,
— uchwa³y zapadaj¹ jawnie, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów, z wyj¹tkiem wypadków okreœlonych w ustawach.
2. Przepisu pkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom § 11, ust. 4.
3. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ, ¿e uchwa³y bêd¹ podejmowane w g³osowaniu tajnym.
§ 13
1. Zebranie wiejskie, z zastrze¿eniem § 19, prowadzi
So³tys lub na jego wniosek inna osoba posiadaj¹ca
czynne prawo wyborcze.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków i opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada
So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej.
§ 14
W zebraniu wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie Rady Gminy oraz Wójt Gminy dla referowania wniosków i
udzielania wyjaœnieñ. Ponadto w zebraniu mog¹ braæ
udzia³ przedstawiciele instytucji i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 15
1. Z ka¿dego zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ:
— datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
— liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoœci, wybór protokolanta zebrania,
— nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie
ich stanowisk,
— stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego
zebrania,
— zatwierdzony porz¹dek obrad,
— sprawozdanie So³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków z poprzedniego zebrania,
— przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych wniosków,
— podjête na zebraniu uchwa³y,
— podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i protokolanta.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 16
1. Wyci¹g – kopia protoko³u powinien byæ w terminie 7 dni
po odbyciu zebrania przekazany do Wójta Gminy.
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z zebrania i jego
uchwa³y Wójt przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec so³ectwa ma prawo wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
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V. WYBÓR I ODWO£ANIE SO£TYSA,
CZ£ONKÓW RADY SO£ECKIEJ

3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie Komisji oraz Przewodnicz¹cy zebrania.

§ 17

§ 22

1. So³tysem i cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
2. Rada So³ecka liczy 3 osoby.

1. Wybory So³tysa oraz cz³onków Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w g³osowaniu tajnym.
2. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpoœrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
3. Kandydatem na So³tysa nie mo¿e byæ osoba karana za przestêpstwo umyœlne lub pope³nione z chêci
zysku.
4. W pierwszej kolejnoœci nale¿y przeprowadziæ wybór
So³tysa, a nastêpnie cz³onków Rady So³eckiej.
5. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ectwa g³osuj¹ kartkami opatrzonymi pieczêci¹ Rady Gminy w
Lipnicy z wypisanymi nazwiskami kandydatów.
6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartkach:
— ca³kowicie przedartych,
— innych ni¿ ustalone w ust. 5,
— na których pozostawiono wiêcej kandydatów ni¿
miejsc do obsadzenia.
7. Za wybranego So³tysa uwa¿a siê tego kandydata,
który otrzyma³ najwiêksz¹ liczbê g³osów, jednak nie
mniej 50% plus 1 wa¿nie oddanych g³osów. W wypadku nie spe³nienia przez ¿adnego z kandydatów
okreœlonego wy¿ej wymogu, przeprowadza siê ponowne g³osowanie umieszczaj¹c na kartce do g³osowania dwóch kandydatów, którzy w pierwszym
g³osowaniu otrzymali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
8. Po dokonaniu wyboru So³tysa, So³tys w pierwszej
kolejnoœci korzysta z prawa przedstawienia kandydatów do Rady So³eckiej,a nastêpnie kandydatury podaj¹ wyborcy uczestnicz¹cy w zebraniu.
9. Za wybranych do Rady So³eckiej uwa¿a siê te osoby, które otrzymuj¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów, przy
równej iloœci g³osów, g³osowanie siê powtarza
umieszczaj¹c na kartce do g³osowania osoby z równ¹ iloœci¹ g³osów.

§ 18
1. Zebranie wiejskie dla wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy w terminie do 3 miesiêcy
po up³ywie ich kadencji. Wójt Gminy b¹dŸ upowa¿niona przez niego osoba dokonuje otwarcia zebrania,
stwierdza jego prawomocnoœæ, nastêpnie zarz¹dza
wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 11 pkt 1 i § 12 stosuje siê odpowiednio.
3. Wójt Gminy lub upowa¿niona przez niego osoba
uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz
nadzoruje przestrzeganie statutu so³ectwa.
§ 19
Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór So³tysa, Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt Gminy, który
okreœla miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego
oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania.
§ 20
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecnoœæ co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska siê obecnoœci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania wybór
So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadza siê w nastêpnym terminie na nastêpnym zebraniu lub w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od pierwszego terminu
zebrania bez wzglêdu na iloœæ osób uczestnicz¹cych.
Informacja o drugim terminie zebrania winna byæ podana w zawiadomieniu o zwo³aniu zebrania wiejskiego.
3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okreœla Wójt Gminy na podstawie dokumentacji Ewidencji Ludnoœci Urzêdu Gminy.
4. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza siê wybory postanawia o obowi¹zku podpisania listy obecnoœci przez uczestników zebrania uprawnionych do
g³osowania.
§ 21
1. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza w sk³adzie
co najmniej 3 osób, wybrana spoœród uprawnionych
do g³osowania uczestników zebrania.
2. Do zadañ Komisji Wyborczej nale¿y:
— przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
— przeprowadzenie g³osowania,
— ustalenie wyników wyborów,
— og³oszenie wyników wyborów,
— sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.

§ 23
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpoœrednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji na
pisemny wniosek mieszkañców posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze – wraz z uzasadnieniem:
a) co najmniej 10% mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
b) Wójta Gminy, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrañ wiejskich.
2. Odwo³anie z funkcji So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej nastêpuje w g³osowaniu tajnym wg zasad jak dla
wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
Wniosek okreœlony § 23, ust. 1, pkt a, powinien zawieraæ uzasadnienie oraz listê z podpisami mieszkañców so³ectwa o nastêpuj¹cych rubrykach:
nazwisko i imiê, adres zamieszkania, PESEL, w³asnorêczny podpis.
Wójt po sprawdzeniu poprawnoœci formalnej wniosku zwo³uje zebranie wiejskie w terminie do 1 miesi¹ca od daty wp³ywu wniosku.
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3. Uchwa³a w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noœci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoœci wa¿nie oddanych g³osów.
4. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej mog¹ sami z³o¿yæ
rezygnacjê z pe³nionych funkcji. Rezygnacja musi
byæ dokonana na piœmie. Rezygnacja w powy¿szym
trybie nastêpuje na zebraniu wiejskim w g³osowaniu
jawnym.

So³tys i Rada So³ecka; dzia³alnoœæ w tym zakresie
podlega ocenie przez zebranie wiejskie.
2. Nie przyjêcie sprawozdania finansowego przez zebranie wiejskie jest równoznaczne z wnioskiem o odwo³anie tych organów.
VII. NADZÓR NAD DZIA£ALNOŒCI¥ SO£ECTWA
§ 30

VI. POSTANOWIENIA DOTYCZ¥CE MIENIA
KOMUNALNEGO I GOSPODARKI FINANSOWEJ
SO£ECTWA

1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoœci z prawem, celowoœci, rzetelnoœci i gospodarnoœci.
2. Œrodki finansowe przyznane so³ectwu s¹ wydatkowane na zadania okreœlone przez zebranie wiejskie
i ujête w bud¿ecie Gminy.
3. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Gminy i Wójt Gminy.
4. Dzia³alnoœæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi
i kontroli Wójta Gminy oraz Skarbnika Gminy.
5. Wójt Gminy dokonuje kontroli zgodnoœci korzystania z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d powierniczy oraz rozliczenia finansowego dzier¿awy
mienia na rzecz innego podmiotu.

§ 25

§ 31

1. Rada Gminy mo¿e oddaæ mienie komunalne w zarz¹d powierniczy dla so³ectwa lub okreœliæ zasady,
na podstawie których Wójt Gminy przeka¿e mienie w
zarz¹d so³ectwa.
2. Dewastacja oraz niezgodne z prawem i przeznaczeniem korzystanie z mienia komunalnego oddanego w
zarz¹d powierniczy mog¹ w ka¿dym czasie skutkowaæ rozwi¹zaniem zarz¹du powierniczego przez Radê Gminy w drodze uchwa³y.

1. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane ustosunkowaæ siê do uchwa³ i opinii organów so³ectwa
udzielaj¹c odpowiedzi zgodnie z kodeksem postêpowania administracyjnego.
2. Wójt Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych
im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem – wstrzymuje ich realizacjê.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieœæ sprzeciw do Wójta
Gminy na postêpowanie okreœlone w pkt 1–2, gdy
narusza on istotne interesy mieszkañców.
4. Wójt Gminy badaj¹c sprzeciw mo¿e:
— uznaæ jego zasadnoœæ,
— w razie nieuwzglêdnienia sprzeciwu podj¹æ zarz¹dzenie o wstrzymaniu rozstrzygniêcia okreœlonego w pkt 1–2 i wnieœæ sprawê pod obrady Rady
Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.

§ 24
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej z pe³nionych
funkcji – Wójt Gminy w terminie do 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okreœlonych w § § 20 i 21.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê na zebraniu wiejskim.

§ 26
Rada Gminy podejmuje uchwa³y o mieniu komunalnym przekazanym so³ectwom, po uzyskaniu opinii organów so³ectwa.
§ 27
Dochodami so³ectwa s¹:
— œrodki wydzielane corocznie w bud¿ecie Gminy
na realizacjê zadañ so³ectwa,
— dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
— dochody z maj¹tku przekazanego w zarz¹d so³ectwu.
§ 28
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ z zachowaniem przepisów o finansach publicznych.
2. Plan finansowo – rzeczowy podlega zatwierdzeniu
przez zebranie wiejskie w terminie do jednego miesi¹ca po zatwierdzeniu bud¿etu Gminy.
3. Zmiany w planie rzeczowo – finansowym s¹ dokonywane przez zebranie wiejskie lub z jego upowa¿nienia przez Radê So³eck¹.
4. Ksiêgowoœæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi Urz¹d Gminy.
§ 29
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada

VIII. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 32
Wójt Gminy prowadzi akta so³ectwa. Z aktami so³ectwa mog¹ zapoznaæ siê w Urzêdzie Gminy mieszkañcy
so³ectwa.
§ 33
Zmiana statutu wymaga podjêcia uchwa³y przez Radê Gminy na wniosek zebrania wiejskiego lub Wójta Gminy.
§ 34
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie z dat¹ wejœcia w ¿ycie uchwa³y Rady Gminy o nadaniu statutów.
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Za³¹cznik Nr 13
do Uchwa³y Nr XX/108/05
Rady Gminy w Lipnicy
z dnia 28 stycznia 2005 r.
STATUT SO£ECTWA
PR¥DZONA
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy tworzon¹ przez Radê Gminy Lipnica w drodze uchwa³y na
zasadach okreœlonych w Statucie Gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów a w szczególnoœci:
— ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.),
— statutu Gminy Lipnica uchwalonego uchwa³¹ Rady
Gminy Lipnica z dnia 6.XII.2002 r.,Nr II/4/2002 (Dz.
Urz. Woj. Pomorskiego Nr 58, poz. 895 z 2003 r.),
— niniejszego statutu.
§2
Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje obszar i mieszkañców miejscowoœci:
Pr¹dzona, Dampel, Klewiska, Pradzona wyb., Osówek.
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
— zebranie wiejskie – jako organ uchwa³odawczy,
— So³tys – jako organ wykonawczy. So³tysa w jego
pracy wspomaga Rada So³ecka.
2. Kadencja So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej trwa
4 lata, jednak nie d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹ce od daty posiedzenia nowo wybranej Rady Gminy, na którym swoje œlubowanie z³o¿y nowo wybrany Wójt Gminy.
3. Przez u¿ywanie w dalszej czêœci statutu okreœlenia
„zebranie wiejskie” nale¿y rozumieæ „zebranie mieszkañców so³ectwa”.
§4
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego prawa wyborczego okreœla
siê wed³ug ordynacji wyborczej do Rad Gmin. W zebraniu wiejskim maj¹ prawo uczestniczyæ bez prawa g³osu
inne osoby zwi¹zane z so³ectwem, a nie posiadaj¹ce
czynnego prawa wyborczego.
II. ZADANIA SO£ECTWA
I KOMPETENCJE ZEBRANIA WIEJSKIEGO
§5
Do zadañ so³ectwa nale¿y d¹¿enie do zaspokajania
podstawowych potrzeb mieszkañców w szczególnoœci:
1. Organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz so³ectwa.
2. Dzia³anie na rzecz rozwoju oœwiaty i wychowania,
umocnienia rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz
wychowania w rodzinie.

3. Organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej, w tym równie¿ dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z
zewn¹trz za ich zgod¹ i w porozumieniu z nimi.
4. Podejmowanie samodzielnie, a tak¿e w porozumieniu z organami szko³y dzia³añ zmierzaj¹cych do zapewnienia opieki oraz organizowania czasu wolnego
dzieciom i m³odzie¿y.
5. Dzia³anie na rzecz przestrzegania prawa i porz¹dku publicznego oraz bezpieczeñstwa mieszkañców.
6. Troska o zieleñ i œrodowisko naturalne.
7. Podejmowanie inicjatyw maj¹cych charakter integracyjny, turystyczny, sportowy i wypoczynkowy.
8. Wspomaganie gminy w realizacji jej zadañ.
§6
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie sprawy dotycz¹ce so³ectwa maj¹ce wp³yw na jego
organizacjê, strukturê, i granice, nie zastrze¿one do kompetencji innych organów.
§7
Zebranie wiejskie na wniosek Rady Gminy lub Wójta
ma prawo do wyra¿ania swojej opinii w sprawach w³asnoœci,u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych i maj¹tkowych stanowi¹cych mienie gminne.
§8
Zebranie wiejskie ma prawo do:
1. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, jego odwo³ania
oraz przyjmowania rezygnacji z pe³nienia funkcji So³tysa oraz cz³onka Rady So³eckiej.
2. Prowadzenia zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym przekazywanym so³ectwu na podstawie uchwa³
Rady Gminy.
3. Ustalania potrzeb so³ectwa i przedk³adania do
15 wrzeœnia ka¿dego roku bud¿etowego wniosków do
bud¿etu Gminy na rok nastêpny.
4. Rozdzia³u œrodków finansowych bêd¹cych w jego
dyspozycji.
5. Podejmowania czynów spo³ecznych.
6. Podejmowania uchwa³ w sprawie wyst¹pienia do
Wójta Gminy o wykonywanie przez so³ectwo niektórych zadañ w³asnych gminy na obszarze so³ectwa.
7. Uchwalania programów dzia³ania.
8. Przyjmowania od So³tysa i Rady So³eckiej rocznego sprawozdania z wykonania zadañ so³ectwa za
poprzedni rok.
9. Realizacji zadañ okreœlonych w § 5 niniejszego statutu.
§9
Zebranie wiejskie wyra¿a opinie we wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoœci:
— planu zagospodarowania przestrzennego gminy i
jego realizacji,
— planu zagospodarowania wsi,
— projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêœci
dotycz¹cej so³ectwa,
— przepisów prawa miejscowego.
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III. KOMPETENCJE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 10
Do kompetencji So³tysa nale¿y:
1. Reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz.
2. Prowadzi dokumentacjê so³ectwa.
3. Przewodniczy Radzie So³eckiej.
4. Zwo³uje i organizuje zebrania wiejskie oraz przewodniczy ich obradom; So³tys mo¿e upowa¿niæ inn¹ osobê do prowadzenia zebrania.
5. Realizuje uchwa³y organów gminy, zebrania wiejskiego i Rady So³eckiej w odniesieniu do so³ectwa.
6. Prowadzi zarz¹d, administracjê i gospodarkê sk³adnikami mienia, w tym œrodkami finansowymi, które
gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz akceptuje dokumenty z tym zwi¹zane.
7. Opiniuje wnioski mieszkañców o ulgi lub umorzenia
podatkowe, po uzgodnieniu z Rad¹ So³eck¹, gdy o tak¹ opiniê wyst¹pi Wójt Gminy.
8. Uczestniczy w sesjach Rady Gminy, a tak¿e w razie
potrzeb w pracach jej organów bez prawa do g³osowania.
9. Organizuje i koordynuje inicjatywy maj¹ce na celu
poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoœci so³eckiej.
10. Sk³ada coroczne sprawozdania ze swej dzia³alnoœci
na zebraniu wiejskim.
11. Wykonuje inne zadania nale¿¹ce do So³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obronnoœci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa
niektórych podatków i op³at, informuje Wójta Gminy
o klêskach ¿ywio³owych.
12. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
13. Na zasadach ustalonych przez Radê Gminy, So³tysowi przys³uguj¹ diety.
Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y pomoc So³tysowi w
prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa, a w szczególnoœci:
1. Inicjowanie i przygotowywanie zebrañ wiejskich i
sporz¹dzanie projektów uchwa³ tych zebrañ.
2. Zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa.
3. Podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia
œrodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach upowa¿nienia zebrania wiejskiego.
4. Inicjowanie i prowadzenie na terenie so³ectwa prac
mo¿liwych do wykonania ze œrodków w³asnych so³ectwa przyznanych przez Radê Gminy w ramach bud¿etu Gminy i zachowaniu zasad okreœlonych przez
ustawê o finansach publicznych.
5. Inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.
6. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej jeden raz w kwartale, na które So³tys zaprasza radnych z danego okrêgu wyborczego, jak
równie¿ inne osoby maj¹ce wp³yw na rozwi¹zywanie lokalnych problemów so³ectwa.

IV. ZASADY ZWO£YWANIA
I PRZEBIEGU ZEBRANIA WIEJSKIEGO
§ 11
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez:
a) So³tysa,
b) na pisemny wniosek co najmniej 10% mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
c) Wójta Gminy,
d) na wniosek Rady So³eckiej.
2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na rok.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 1, pkt. a, b, c, powinno byæ zwo³ane najpóŸniej terminie 14 dni od daty zg³oszenia
wniosku.
4. O zebraniu wiejskim mieszkañcy powinni byæ powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawieraæ: informacjê na czyj
wniosek zebranie jest organizowane, dok³adne okreœlenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porz¹dku obrad oraz projektów uchwa³.
§ 12
1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
— dla prawomocnoœci uchwa³ zebrania wiejskiego
niezbêdna jest obecnoœæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa,
— uchwa³y zapadaj¹ jawnie, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów, z wyj¹tkiem wypadków okreœlonych w ustawach.
2. Przepisu pkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom § 11, ust. 4.
3. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ, ¿e uchwa³y bêd¹ podejmowane w g³osowaniu tajnym.
§ 13
1. Zebranie wiejskie, z zastrze¿eniem § 19, prowadzi
So³tys lub na jego wniosek inna osoba posiadaj¹ca
czynne prawo wyborcze.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków i opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada
So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej.
§ 14
W zebraniu wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie Rady Gminy oraz Wójt Gminy dla referowania wniosków i
udzielania wyjaœnieñ. Ponadto w zebraniu mog¹ braæ
udzia³ przedstawiciele instytucji i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 15
1. Z ka¿dego zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ:
— datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
— liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoœci, wybór protokolanta zebrania,
— nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie
ich stanowisk,
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— stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego
zebrania,
— zatwierdzony porz¹dek obrad,
— sprawozdanie So³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków z poprzedniego zebrania,
— przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych wniosków,
— podjête na zebraniu uchwa³y,
— podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i protokolanta.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem ka¿dego roku kalendarzowego.

nym terminie na nastêpnym zebraniu lub w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od pierwszego terminu zebrania bez wzglêdu na iloœæ osób uczestnicz¹cych.
Informacja o drugim terminie zebrania winna byæ podana w zawiadomieniu o zwo³aniu zebrania wiejskiego.
3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okreœla Wójt Gminy na podstawie dokumentacji Ewidencji Ludnoœci Urzêdu Gminy.
4. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza siê wybory postanawia o obowi¹zku podpisania listy obecnoœci przez uczestników zebrania uprawnionych do
g³osowania.

§ 16

V. WYBÓR I ODWO£ANIE SO£TYSA,
CZ£ONKÓW RADY SO£ECKIEJ

1. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza w sk³adzie
co najmniej 3 osób, wybrana spoœród uprawnionych
do g³osowania uczestników zebrania.
2. Do zadañ Komisji Wyborczej nale¿y:
— przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
— przeprowadzenie g³osowania,
— ustalenie wyników wyborów,
— og³oszenie wyników wyborów,
— sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie Komisji oraz Przewodnicz¹cy zebrania.

§ 17

§ 22

1. So³tysem i cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
2. Rada So³ecka liczy 4 osoby.

1. Wybory So³tysa oraz cz³onków Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w g³osowaniu tajnym.
2. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpoœrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
3. Kandydatem na So³tysa nie mo¿e byæ osoba karana za przestêpstwo umyœlne lub pope³nione z chêci
zysku.
4. W pierwszej kolejnoœci nale¿y przeprowadziæ wybór
So³tysa, a nastêpnie cz³onków Rady So³eckiej.
5. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ectwa g³osuj¹ kartkami opatrzonymi pieczêci¹ Rady Gminy w
Lipnicy z wypisanymi nazwiskami kandydatów.
6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartkach:
— ca³kowicie przedartych,
— innych ni¿ ustalone w ust. 5,
— na których pozostawiono wiêcej kandydatów ni¿
miejsc do obsadzenia.
7. Za wybranego So³tysa uwa¿a siê tego kandydata,
który otrzyma³ najwiêksz¹ liczbê g³osów, jednak nie
mniej 50% plus 1 wa¿nie oddanych g³osów. W wypadku nie spe³nienia przez ¿adnego z kandydatów
okreœlonego wy¿ej wymogu, przeprowadza siê ponowne g³osowanie umieszczaj¹c na kartce do g³osowania dwóch kandydatów, którzy w pierwszym
g³osowaniu otrzymali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
8. Po dokonaniu wyboru So³tysa, So³tys w pierwszej
kolejnoœci korzysta z prawa przedstawienia kandydatów do Rady So³eckiej,a nastêpnie kandydatury podaj¹ wyborcy uczestnicz¹cy w zebraniu.
9. Za wybranych do Rady So³eckiej uwa¿a siê te osoby, które otrzymuj¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów, przy
równej iloœci g³osów, g³osowanie siê powtarza

1. Wyci¹g – kopia protoko³u powinien byæ w terminie 7 dni
po odbyciu zebrania przekazany do Wójta Gminy.
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z zebrania i jego
uchwa³y Wójt przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec so³ectwa ma prawo wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.

§ 18
1. Zebranie wiejskie dla wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy w terminie do 3 miesiêcy
po up³ywie ich kadencji. Wójt Gminy b¹dŸ upowa¿niona przez niego osoba dokonuje otwarcia zebrania,
stwierdza jego prawomocnoœæ, nastêpnie zarz¹dza
wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 11 pkt 1 i § 12 stosuje siê odpowiednio.
3. Wójt Gminy lub upowa¿niona przez niego osoba
uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz
nadzoruje przestrzeganie statutu so³ectwa.
§ 19
Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór So³tysa, Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt Gminy, który
okreœla miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego
oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania.
§ 20
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecnoœæ co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska siê obecnoœci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania wybór
So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadza siê w nastêp-

§ 21
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umieszczaj¹c na kartce do g³osowania osoby z równ¹ iloœci¹ g³osów.
§ 23
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpoœrednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji na
pisemny wniosek mieszkañców posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze – wraz z uzasadnieniem:
a) co najmniej 10% mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
b) Wójta Gminy, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrañ wiejskich.
2. Odwo³anie z funkcji So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej nastêpuje w g³osowaniu tajnym wg zasad jak dla
wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
Wniosek okreœlony § 23, ust. 1, pkt a, powinien zawieraæ uzasadnienie oraz listê z podpisami mieszkañców so³ectwa o nastêpuj¹cych rubrykach:
nazwisko i imiê, adres zamieszkania, PESEL, w³asnorêczny podpis.
Wójt po sprawdzeniu poprawnoœci formalnej wniosku zwo³uje zebranie wiejskie w terminie do 1 miesi¹ca od daty wp³ywu wniosku.
3. Uchwa³a w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noœci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoœci wa¿nie oddanych g³osów.
4. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej mog¹ sami z³o¿yæ
rezygnacjê z pe³nionych funkcji. Rezygnacja musi
byæ dokonana na piœmie. Rezygnacja w powy¿szym
trybie nastêpuje na zebraniu wiejskim w g³osowaniu
jawnym.
§ 24
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej z pe³nionych
funkcji – Wójt Gminy w terminie do 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okreœlonych w § § 20 i 21.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê na zebraniu wiejskim.
VI. POSTANOWIENIA DOTYCZ¥CE MIENIA
KOMUNALNEGO I GOSPODARKI FINANSOWEJ
SO£ECTWA
§ 25
1. Rada Gminy mo¿e oddaæ mienie komunalne w zarz¹d powierniczy dla so³ectwa lub okreœliæ zasady,
na podstawie których Wójt Gminy przeka¿e mienie w
zarz¹d so³ectwa.
2. Dewastacja oraz niezgodne z prawem i przeznaczeniem korzystanie z mienia komunalnego oddanego w
zarz¹d powierniczy mog¹ w ka¿dym czasie skutkowaæ rozwi¹zaniem zarz¹du powierniczego przez Radê Gminy w drodze uchwa³y.
§ 26
Rada Gminy podejmuje uchwa³y o mieniu komunal-

nym przekazanym so³ectwom, po uzyskaniu opinii organów so³ectwa.
§ 27
Dochodami so³ectwa s¹:
— œrodki wydzielane corocznie w bud¿ecie Gminy
na realizacjê zadañ so³ectwa,
— dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
— dochody z maj¹tku przekazanego w zarz¹d so³ectwu.
§ 28
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ z zachowaniem przepisów o finansach publicznych.
2. Plan finansowo – rzeczowy podlega zatwierdzeniu
przez zebranie wiejskie w terminie do jednego miesi¹ca po zatwierdzeniu bud¿etu Gminy.
3. Zmiany w planie rzeczowo – finansowym s¹ dokonywane przez zebranie wiejskie lub z jego upowa¿nienia przez Radê So³eck¹.
4. Ksiêgowoœæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi Urz¹d Gminy.
§ 29
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada
So³tys i Rada So³ecka; dzia³alnoœæ w tym zakresie
podlega ocenie przez zebranie wiejskie.
2. Nie przyjêcie sprawozdania finansowego przez zebranie wiejskie jest równoznaczne z wnioskiem o odwo³anie tych organów.
VII. NADZÓR NAD DZIA£ALNOŒCI¥ SO£ECTWA
§ 30
1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoœci z prawem, celowoœci, rzetelnoœci i gospodarnoœci.
2. Œrodki finansowe przyznane so³ectwu s¹ wydatkowane na zadania okreœlone przez zebranie wiejskie
i ujête w bud¿ecie Gminy.
3. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Gminy i Wójt Gminy.
4. Dzia³alnoœæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi
i kontroli Wójta Gminy oraz Skarbnika Gminy.
5. Wójt Gminy dokonuje kontroli zgodnoœci korzystania z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d powierniczy oraz rozliczenia finansowego dzier¿awy
mienia na rzecz innego podmiotu.
§ 31
1. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane ustosunkowaæ siê do uchwa³ i opinii organów so³ectwa
udzielaj¹c odpowiedzi zgodnie z kodeksem postêpowania administracyjnego.
2. Wójt Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych
im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem – wstrzymuje ich realizacjê.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieœæ sprzeciw do Wójta
Gminy na postêpowanie okreœlone w pkt 1–2, gdy
narusza on istotne interesy mieszkañców.
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4. Wójt Gminy badaj¹c sprzeciw mo¿e:
— uznaæ jego zasadnoœæ,
— w razie nieuwzglêdnienia sprzeciwu podj¹æ zarz¹dzenie o wstrzymaniu rozstrzygniêcia okreœlonego
w pkt 1–2 i wnieœæ sprawê pod obrady Rady Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.
VIII. POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§4
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego prawa wyborczego okreœla
siê wed³ug ordynacji wyborczej do Rad Gmin. W zebraniu wiejskim maj¹ prawo uczestniczyæ bez prawa g³osu
inne osoby zwi¹zane z so³ectwem, a nie posiadaj¹ce
czynnego prawa wyborczego.

§ 32
Wójt Gminy prowadzi akta so³ectwa. Z aktami so³ectwa mog¹ zapoznaæ siê w Urzêdzie Gminy mieszkañcy
so³ectwa.

II. ZADANIA SO£ECTWA
I KOMPETENCJE ZEBRANIA WIEJSKIEGO

§ 33

Do zadañ so³ectwa nale¿y d¹¿enie do zaspokajania
podstawowych potrzeb mieszkañców w szczególnoœci:
1. Organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz so³ectwa.
2. Dzia³anie na rzecz rozwoju oœwiaty i wychowania,
umocnienia rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz
wychowania w rodzinie.
3. Organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej, w tym równie¿ dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z
zewn¹trz za ich zgod¹ i w porozumieniu z nimi.
4. Podejmowanie samodzielnie, a tak¿e w porozumieniu z organami szko³y dzia³añ zmierzaj¹cych do zapewnienia opieki oraz organizowania czasu wolnego
dzieciom i m³odzie¿y.
5. Dzia³anie na rzecz przestrzegania prawa i porz¹dku publicznego oraz bezpieczeñstwa mieszkañców.
6. Troska o zieleñ i œrodowisko naturalne.
7. Podejmowanie inicjatyw maj¹cych charakter integracyjny, turystyczny, sportowy i wypoczynkowy.
8. Wspomaganie gminy w realizacji jej zadañ.

Zmiana statutu wymaga podjêcia uchwa³y przez Radê
Gminy na wniosek zebrania wiejskiego lub Wójta Gminy.
§ 34
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie z dat¹ wejœcia w ¿ycie uchwa³y Rady Gminy o nadaniu statutów.
Za³¹cznik Nr 14
do Uchwa³y Nr XX/108/05
Rady Gminy w Lipnicy
z dnia 28 stycznia 2005 r.
STATUT SO£ECTWA
WOJSK
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy tworzon¹ przez Radê Gminy Lipnica w drodze uchwa³y na
zasadach okreœlonych w Statucie Gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów a w szczególnoœci:
— ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.),
— statutu Gminy Lipnica uchwalonego uchwa³¹ Rady
Gminy Lipnica z dnia 6.XII.2002 r.,Nr II/4/2002 (Dz.
Urz. Woj. Pomorskiego Nr 58, poz. 895 z 2003 r.),
— niniejszego statutu.
§2
Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje obszar i mieszkañców miejscowoœci:
Wojsk, Skryte.
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
— zebranie wiejskie – jako organ uchwa³odawczy,
— So³tys – jako organ wykonawczy. So³tysa w jego
pracy wspomaga Rada So³ecka.
2. Kadencja So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej trwa
4 lata, jednak nie d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹ce od daty posiedzenia nowo wybranej Rady Gminy, na którym swoje œlubowanie z³o¿y nowo wybrany Wójt Gminy.
3. Przez u¿ywanie w dalszej czêœci statutu okreœlenia
„zebranie wiejskie” nale¿y rozumieæ „zebranie mieszkañców so³ectwa”.

§5

§6
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie sprawy dotycz¹ce so³ectwa maj¹ce wp³yw na jego
organizacjê, strukturê, i granice, nie zastrze¿one do kompetencji innych organów.
§7
Zebranie wiejskie na wniosek Rady Gminy lub Wójta
ma prawo do wyra¿ania swojej opinii w sprawach w³asnoœci,u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych i maj¹tkowych stanowi¹cych mienie gminne.
§8
Zebranie wiejskie ma prawo do:
1. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, jego odwo³ania
oraz przyjmowania rezygnacji z pe³nienia funkcji So³tysa oraz cz³onka Rady So³eckiej.
2. Prowadzenia zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym przekazywanym so³ectwu na podstawie uchwa³
Rady Gminy.
3. Ustalania potrzeb so³ectwa i przedk³adania do
15 wrzeœnia ka¿dego roku bud¿etowego wniosków do
bud¿etu Gminy na rok nastêpny.
4. Rozdzia³u œrodków finansowych bêd¹cych w jego
dyspozycji.
5. Podejmowania czynów spo³ecznych.
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6. Podejmowania uchwa³ w sprawie wyst¹pienia do
Wójta Gminy o wykonywanie przez so³ectwo niektórych zadañ w³asnych gminy na obszarze so³ectwa.
7. Uchwalania programów dzia³ania.
8. Przyjmowania od So³tysa i Rady So³eckiej rocznego sprawozdania z wykonania zadañ so³ectwa za
poprzedni rok.
9. Realizacji zadañ okreœlonych w § 5 niniejszego statutu.
§9
Zebranie wiejskie wyra¿a opinie we wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoœci:
— planu zagospodarowania przestrzennego gminy i
jego realizacji,
— planu zagospodarowania wsi,
— projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêœci
dotycz¹cej so³ectwa,
— przepisów prawa miejscowego.
III. KOMPETENCJE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ
§ 10
Do kompetencji So³tysa nale¿y:
1. Reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz.
2. Prowadzi dokumentacjê so³ectwa.
3. Przewodniczy Radzie So³eckiej.
4. Zwo³uje i organizuje zebrania wiejskie oraz przewodniczy ich obradom; So³tys mo¿e upowa¿niæ inn¹ osobê do prowadzenia zebrania.
5. Realizuje uchwa³y organów gminy, zebrania wiejskiego i Rady So³eckiej w odniesieniu do so³ectwa.
6. Prowadzi zarz¹d, administracjê i gospodarkê sk³adnikami mienia, w tym œrodkami finansowymi, które
gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz akceptuje dokumenty z tym zwi¹zane.
7. Opiniuje wnioski mieszkañców o ulgi lub umorzenia
podatkowe, po uzgodnieniu z Rad¹ So³eck¹, gdy o tak¹ opiniê wyst¹pi Wójt Gminy.
8. Uczestniczy w sesjach Rady Gminy, a tak¿e w razie
potrzeb w pracach jej organów bez prawa do g³osowania.
9. Organizuje i koordynuje inicjatywy maj¹ce na celu
poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoœci so³eckiej.
10. Sk³ada coroczne sprawozdania ze swej dzia³alnoœci
na zebraniu wiejskim.
11. Wykonuje inne zadania nale¿¹ce do So³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obronnoœci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa
niektórych podatków i op³at, informuje Wójta Gminy
o klêskach ¿ywio³owych.
12. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
13. Na zasadach ustalonych przez Radê Gminy, So³tysowi przys³uguj¹ diety.
Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y pomoc So³tysowi w
prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa, a w szczególnoœci:
1. Inicjowanie i przygotowywanie zebrañ wiejskich i
sporz¹dzanie projektów uchwa³ tych zebrañ.

2. Zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa.
3. Podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia
œrodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach upowa¿nienia zebrania wiejskiego.
4. Inicjowanie i prowadzenie na terenie so³ectwa prac
mo¿liwych do wykonania ze œrodków w³asnych so³ectwa przyznanych przez Radê Gminy w ramach bud¿etu Gminy i zachowaniu zasad okreœlonych przez
ustawê o finansach publicznych.
5. Inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.
6. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej jeden raz w kwartale, na które So³tys zaprasza radnych z danego okrêgu wyborczego, jak
równie¿ inne osoby maj¹ce wp³yw na rozwi¹zywanie lokalnych problemów so³ectwa.
IV. ZASADY ZWO£YWANIA
I PRZEBIEGU ZEBRANIA WIEJSKIEGO
§ 11
1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez:
a) So³tysa,
b) na pisemny wniosek co najmniej 10% mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
c) Wójta Gminy,
d) na wniosek Rady So³eckiej.
2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na rok.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 1, pkt. a, b, c, powinno byæ zwo³ane najpóŸniej terminie 14 dni od daty zg³oszenia
wniosku.
4. O zebraniu wiejskim mieszkañcy powinni byæ powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawieraæ: informacjê na czyj
wniosek zebranie jest organizowane, dok³adne okreœlenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porz¹dku obrad oraz projektów uchwa³.
§ 12
1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
— dla prawomocnoœci uchwa³ zebrania wiejskiego
niezbêdna jest obecnoœæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa,
— uchwa³y zapadaj¹ jawnie, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów, z wyj¹tkiem wypadków okreœlonych w ustawach.
2. Przepisu pkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom § 11, ust. 4.
3. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ, ¿e uchwa³y bêd¹ podejmowane w g³osowaniu tajnym.
§ 13
1. Zebranie wiejskie, z zastrze¿eniem § 19, prowadzi
So³tys lub na jego wniosek inna osoba posiadaj¹ca
czynne prawo wyborcze.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków i opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada
So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej.
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§ 14

§ 19

W zebraniu wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie Rady Gminy oraz Wójt Gminy dla referowania wniosków i
udzielania wyjaœnieñ. Ponadto w zebraniu mog¹ braæ
udzia³ przedstawiciele instytucji i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.

Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór So³tysa, Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt Gminy, który
okreœla miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego
oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania.

§ 15

1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecnoœæ co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska siê obecnoœci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania wybór
So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadza siê w nastêpnym terminie na nastêpnym zebraniu lub w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od pierwszego terminu
zebrania bez wzglêdu na iloœæ osób uczestnicz¹cych.
Informacja o drugim terminie zebrania winna byæ podana w zawiadomieniu o zwo³aniu zebrania wiejskiego.
3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okreœla Wójt Gminy na podstawie dokumentacji Ewidencji Ludnoœci Urzêdu Gminy.
4. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza siê wybory postanawia o obowi¹zku podpisania listy obecnoœci przez uczestników zebrania uprawnionych do
g³osowania.

1. Z ka¿dego zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ:
— datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
— liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoœci, wybór protokolanta zebrania,
— nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie
ich stanowisk,
— stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego
zebrania,
— zatwierdzony porz¹dek obrad,
— sprawozdanie So³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków z poprzedniego zebrania,
— przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych wniosków,
— podjête na zebraniu uchwa³y,
— podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i protokolanta.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 16
1. Wyci¹g – kopia protoko³u powinien byæ w terminie 7 dni
po odbyciu zebrania przekazany do Wójta Gminy.
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z zebrania i jego
uchwa³y Wójt przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec so³ectwa ma prawo wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.
V. WYBÓR I ODWO£ANIE SO£TYSA,
CZ£ONKÓW RADY SO£ECKIEJ
§ 17
1. So³tysem i cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
2. Rada So³ecka liczy 4 osoby.
§ 18
1. Zebranie wiejskie dla wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy w terminie do 3 miesiêcy
po up³ywie ich kadencji. Wójt Gminy b¹dŸ upowa¿niona przez niego osoba dokonuje otwarcia zebrania,
stwierdza jego prawomocnoœæ, nastêpnie zarz¹dza
wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 11 pkt 1 i § 12 stosuje siê odpowiednio.
3. Wójt Gminy lub upowa¿niona przez niego osoba
uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz
nadzoruje przestrzeganie statutu so³ectwa.

§ 20

§ 21
1. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza w sk³adzie
co najmniej 3 osób, wybrana spoœród uprawnionych
do g³osowania uczestników zebrania.
2. Do zadañ Komisji Wyborczej nale¿y:
— przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
— przeprowadzenie g³osowania,
— ustalenie wyników wyborów,
— og³oszenie wyników wyborów,
— sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie Komisji oraz Przewodnicz¹cy zebrania.
§ 22
1. Wybory So³tysa oraz cz³onków Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w g³osowaniu tajnym.
2. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpoœrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
3. Kandydatem na So³tysa nie mo¿e byæ osoba karana za przestêpstwo umyœlne lub pope³nione z chêci
zysku.
4. W pierwszej kolejnoœci nale¿y przeprowadziæ wybór
So³tysa, a nastêpnie cz³onków Rady So³eckiej.
5. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ectwa g³osuj¹ kartkami opatrzonymi pieczêci¹ Rady Gminy w
Lipnicy z wypisanymi nazwiskami kandydatów.
6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartkach:
— ca³kowicie przedartych,
— innych ni¿ ustalone w ust. 5,
— na których pozostawiono wiêcej kandydatów ni¿
miejsc do obsadzenia.
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7. Za wybranego So³tysa uwa¿a siê tego kandydata,
który otrzyma³ najwiêksz¹ liczbê g³osów, jednak nie
mniej 50% plus 1 wa¿nie oddanych g³osów. W wypadku nie spe³nienia przez ¿adnego z kandydatów
okreœlonego wy¿ej wymogu, przeprowadza siê ponowne g³osowanie umieszczaj¹c na kartce do g³osowania dwóch kandydatów, którzy w pierwszym
g³osowaniu otrzymali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
8. Po dokonaniu wyboru So³tysa, So³tys w pierwszej
kolejnoœci korzysta z prawa przedstawienia kandydatów do Rady So³eckiej,a nastêpnie kandydatury podaj¹ wyborcy uczestnicz¹cy w zebraniu.
9. Za wybranych do Rady So³eckiej uwa¿a siê te osoby, które otrzymuj¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów, przy
równej iloœci g³osów, g³osowanie siê powtarza
umieszczaj¹c na kartce do g³osowania osoby z równ¹ iloœci¹ g³osów.
§ 23
1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpoœrednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji na
pisemny wniosek mieszkañców posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze – wraz z uzasadnieniem:
a) co najmniej 10% mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
b) Wójta Gminy, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrañ wiejskich.
2. Odwo³anie z funkcji So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej nastêpuje w g³osowaniu tajnym wg zasad jak dla
wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
Wniosek okreœlony § 23, ust. 1, pkt a, powinien zawieraæ uzasadnienie oraz listê z podpisami mieszkañców so³ectwa o nastêpuj¹cych rubrykach:
nazwisko i imiê, adres zamieszkania, PESEL, w³asnorêczny podpis.
Wójt po sprawdzeniu poprawnoœci formalnej wniosku zwo³uje zebranie wiejskie w terminie do 1 miesi¹ca od daty wp³ywu wniosku.
3. Uchwa³a w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noœci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoœci wa¿nie oddanych g³osów.
4. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej mog¹ sami z³o¿yæ
rezygnacjê z pe³nionych funkcji. Rezygnacja musi
byæ dokonana na piœmie. Rezygnacja w powy¿szym
trybie nastêpuje na zebraniu wiejskim w g³osowaniu
jawnym.
§ 24
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej z pe³nionych
funkcji – Wójt Gminy w terminie do 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okreœlonych w § § 20 i 21.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê na zebraniu wiejskim.

VI. POSTANOWIENIA DOTYCZ¥CE MIENIA
KOMUNALNEGO I GOSPODARKI FINANSOWEJ
SO£ECTWA
§ 25
1. Rada Gminy mo¿e oddaæ mienie komunalne w zarz¹d powierniczy dla so³ectwa lub okreœliæ zasady,
na podstawie których Wójt Gminy przeka¿e mienie w
zarz¹d so³ectwa.
2. Dewastacja oraz niezgodne z prawem i przeznaczeniem korzystanie z mienia komunalnego oddanego w
zarz¹d powierniczy mog¹ w ka¿dym czasie skutkowaæ rozwi¹zaniem zarz¹du powierniczego przez Radê Gminy w drodze uchwa³y.
§ 26
Rada Gminy podejmuje uchwa³y o mieniu komunalnym przekazanym so³ectwom, po uzyskaniu opinii organów so³ectwa.
§ 27
Dochodami so³ectwa s¹:
— œrodki wydzielane corocznie w bud¿ecie Gminy
na realizacjê zadañ so³ectwa,
— dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
— dochody z maj¹tku przekazanego w zarz¹d so³ectwu.
§ 28
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ z zachowaniem przepisów o finansach publicznych.
2. Plan finansowo – rzeczowy podlega zatwierdzeniu
przez zebranie wiejskie w terminie do jednego miesi¹ca po zatwierdzeniu bud¿etu Gminy.
3. Zmiany w planie rzeczowo – finansowym s¹ dokonywane przez zebranie wiejskie lub z jego upowa¿nienia przez Radê So³eck¹.
4. Ksiêgowoœæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi Urz¹d Gminy.
§ 29
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada
So³tys i Rada So³ecka; dzia³alnoœæ w tym zakresie
podlega ocenie przez zebranie wiejskie.
2. Nie przyjêcie sprawozdania finansowego przez zebranie wiejskie jest równoznaczne z wnioskiem o odwo³anie tych organów.
VII. NADZÓR NAD DZIA£ALNOŒCI¥ SO£ECTWA
§ 30
1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoœci z prawem, celowoœci, rzetelnoœci i gospodarnoœci.
2. Œrodki finansowe przyznane so³ectwu s¹ wydatkowane na zadania okreœlone przez zebranie wiejskie
i ujête w bud¿ecie Gminy.
3. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Gminy i Wójt Gminy.
4. Dzia³alnoœæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi
i kontroli Wójta Gminy oraz Skarbnika Gminy.
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5. Wójt Gminy dokonuje kontroli zgodnoœci korzystania z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d powierniczy oraz rozliczenia finansowego dzier¿awy
mienia na rzecz innego podmiotu.
§ 31
1. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane ustosunkowaæ siê do uchwa³ i opinii organów so³ectwa
udzielaj¹c odpowiedzi zgodnie z kodeksem postêpowania administracyjnego.
2. Wójt Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych
im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem – wstrzymuje ich realizacjê.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieœæ sprzeciw do Wójta
Gminy na postêpowanie okreœlone w pkt 1–2, gdy
narusza on istotne interesy mieszkañców.
4. Wójt Gminy badaj¹c sprzeciw mo¿e:
— uznaæ jego zasadnoœæ,
— w razie nieuwzglêdnienia sprzeciwu podj¹æ zarz¹dzenie o wstrzymaniu rozstrzygniêcia okreœlonego
w pkt 1–2 i wnieœæ sprawê pod obrady Rady Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.
VIII. POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§2
Teren dzia³ania so³ectwa obejmuje obszar i mieszkañców miejscowoœci:
Zapceñ, K³onecznica, Satoczno.
§3
1. Organami so³ectwa s¹:
— zebranie wiejskie – jako organ uchwa³odawczy,
— So³tys – jako organ wykonawczy. So³tysa w jego
pracy wspomaga Rada So³ecka.
2. Kadencja So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej trwa
4 lata, jednak nie d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹ce od daty posiedzenia nowo wybranej Rady Gminy, na którym swoje œlubowanie z³o¿y nowo wybrany Wójt Gminy.
3. Przez u¿ywanie w dalszej czêœci statutu okreœlenia
„zebranie wiejskie” nale¿y rozumieæ „zebranie mieszkañców so³ectwa”.
§4
Prawo do udzia³u w zebraniu wiejskim maj¹ wszyscy
mieszkañcy so³ectwa posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego prawa wyborczego okreœla
siê wed³ug ordynacji wyborczej do Rad Gmin. W zebraniu wiejskim maj¹ prawo uczestniczyæ bez prawa g³osu
inne osoby zwi¹zane z so³ectwem, a nie posiadaj¹ce
czynnego prawa wyborczego.

§ 32
Wójt Gminy prowadzi akta so³ectwa. Z aktami so³ectwa mog¹ zapoznaæ siê w Urzêdzie Gminy mieszkañcy
so³ectwa.

II. ZADANIA SO£ECTWA
I KOMPETENCJE ZEBRANIA WIEJSKIEGO

§ 33

Do zadañ so³ectwa nale¿y d¹¿enie do zaspokajania
podstawowych potrzeb mieszkañców w szczególnoœci:
1. Organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych prac na rzecz so³ectwa.
2. Dzia³anie na rzecz rozwoju oœwiaty i wychowania,
umocnienia rodziny, kultury ¿ycia rodzinnego oraz
wychowania w rodzinie.
3. Organizowanie ró¿nych form opieki spo³ecznej oraz
pomocy s¹siedzkiej, w tym równie¿ dla niepe³nosprawnych mieszkañców pozbawionych pomocy z
zewn¹trz za ich zgod¹ i w porozumieniu z nimi.
4. Podejmowanie samodzielnie, a tak¿e w porozumieniu z organami szko³y dzia³añ zmierzaj¹cych do zapewnienia opieki oraz organizowania czasu wolnego
dzieciom i m³odzie¿y.
5. Dzia³anie na rzecz przestrzegania prawa i porz¹dku publicznego oraz bezpieczeñstwa mieszkañców.
6. Troska o zieleñ i œrodowisko naturalne.
7. Podejmowanie inicjatyw maj¹cych charakter integracyjny, turystyczny, sportowy i wypoczynkowy.
8. Wspomaganie gminy w realizacji jej zadañ.

Zmiana statutu wymaga podjêcia uchwa³y przez Radê
Gminy na wniosek zebrania wiejskiego lub Wójta Gminy.
§ 34
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie z dat¹ wejœcia w ¿ycie uchwa³y Rady Gminy o nadaniu statutów.
Za³acznik Nr 15
do Uchwa³y Nr XX/108/05
Rady Gminy w Lipnicy
z dnia 28 stycznia 2005 r.
STATUT SO£ECTWA
ZAPCEÑ
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. So³ectwo jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy tworzon¹ przez Radê Gminy Lipnica w drodze uchwa³y na
zasadach okreœlonych w Statucie Gminy.
2. So³ectwo dzia³a zgodnie z postanowieniami obowi¹zuj¹cych przepisów a w szczególnoœci:
— ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.),
— statutu Gminy Lipnica uchwalonego uchwa³¹ Rady
Gminy Lipnica z dnia 6.XII.2002 r.,Nr II/4/2002 (Dz.
Urz. Woj. Pomorskiego Nr 58, poz. 895 z 2003 r.),
— niniejszego statutu.

§5

§6
Do kompetencji zebrania wiejskiego nale¿¹ wszystkie sprawy dotycz¹ce so³ectwa maj¹ce wp³yw na jego
organizacjê, strukturê, i granice, nie zastrze¿one do kompetencji innych organów.
§7
Zebranie wiejskie na wniosek Rady Gminy lub Wójta
ma prawo do wyra¿ania swojej opinii w sprawach w³a-
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snoœci,u¿ytkowania lub innych praw rzeczowych i maj¹tkowych stanowi¹cych mienie gminne.
§8
Zebranie wiejskie ma prawo do:
1. Wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, jego odwo³ania
oraz przyjmowania rezygnacji z pe³nienia funkcji So³tysa oraz cz³onka Rady So³eckiej.
2. Prowadzenia zwyk³ego zarz¹du mieniem komunalnym przekazywanym so³ectwu na podstawie uchwa³
Rady Gminy.
3. Ustalania potrzeb so³ectwa i przedk³adania do
15 wrzeœnia ka¿dego roku bud¿etowego wniosków do
bud¿etu Gminy na rok nastêpny.
4. Rozdzia³u œrodków finansowych bêd¹cych w jego
dyspozycji.
5. Podejmowania czynów spo³ecznych.
6. Podejmowania uchwa³ w sprawie wyst¹pienia do
Wójta Gminy o wykonywanie przez so³ectwo niektórych zadañ w³asnych gminy na obszarze so³ectwa.
7. Uchwalania programów dzia³ania.
8. Przyjmowania od So³tysa i Rady So³eckiej rocznego sprawozdania z wykonania zadañ so³ectwa za
poprzedni rok.
9. Realizacji zadañ okreœlonych w § 5 niniejszego statutu.
§9
Zebranie wiejskie wyra¿a opinie we wszystkich istotnych dla interesów mieszkañców sprawach, a w szczególnoœci:
— planu zagospodarowania przestrzennego gminy i
jego realizacji,
— planu zagospodarowania wsi,
— projektów rozstrzygniêæ organów gminy w czêœci
dotycz¹cej so³ectwa,
— przepisów prawa miejscowego.

10. Sk³ada coroczne sprawozdania ze swej dzia³alnoœci
na zebraniu wiejskim.
11. Wykonuje inne zadania nale¿¹ce do So³tysa z mocy
ogólnie obowi¹zuj¹cych przepisów, m.in. w zakresie obronnoœci i ochrony przeciwpo¿arowej, inkasa
niektórych podatków i op³at, informuje Wójta Gminy
o klêskach ¿ywio³owych.
12. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.
13. Na zasadach ustalonych przez Radê Gminy, So³tysowi przys³uguj¹ diety.
Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y pomoc So³tysowi w
prowadzeniu i za³atwianiu spraw so³ectwa, a w szczególnoœci:
1. Inicjowanie i przygotowywanie zebrañ wiejskich i
sporz¹dzanie projektów uchwa³ tych zebrañ.
2. Zbieranie wniosków i innych wyst¹pieñ mieszkañców w sprawach so³ectwa.
3. Podejmowanie uchwa³ w sprawie przeznaczenia
œrodków finansowych bêd¹cych w dyspozycji so³ectwa w ramach upowa¿nienia zebrania wiejskiego.
4. Inicjowanie i prowadzenie na terenie so³ectwa prac
mo¿liwych do wykonania ze œrodków w³asnych so³ectwa przyznanych przez Radê Gminy w ramach bud¿etu Gminy i zachowaniu zasad okreœlonych przez
ustawê o finansach publicznych.
5. Inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych dla so³ectwa i jego mieszkañców.
6. Posiedzenia Rady So³eckiej odbywaj¹ siê co najmniej jeden raz w kwartale, na które So³tys zaprasza radnych z danego okrêgu wyborczego, jak
równie¿ inne osoby maj¹ce wp³yw na rozwi¹zywanie lokalnych problemów so³ectwa.
IV. ZASADY ZWO£YWANIA
I PRZEBIEGU ZEBRANIA WIEJSKIEGO

III. KOMPETENCJE SO£TYSA I RADY SO£ECKIEJ

§ 11

§ 10

1. Zebranie wiejskie zwo³ywane jest przez:
a) So³tysa,
b) na pisemny wniosek co najmniej 10% mieszkañców uprawnionych do udzia³u w zebraniu,
c) Wójta Gminy,
d) na wniosek Rady So³eckiej.
2. Zebrania wiejskie odbywaj¹ siê w miarê istniej¹cych
potrzeb, nie rzadziej jednak ni¿ raz na rok.
3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 1, pkt. a, b, c, powinno byæ zwo³ane najpóŸniej terminie 14 dni od daty zg³oszenia
wniosku.
4. O zebraniu wiejskim mieszkañcy powinni byæ powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawieraæ: informacjê na czyj
wniosek zebranie jest organizowane, dok³adne okreœlenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porz¹dku obrad oraz projektów uchwa³.

Do kompetencji So³tysa nale¿y:
1. Reprezentuje so³ectwo na zewn¹trz.
2. Prowadzi dokumentacjê so³ectwa.
3. Przewodniczy Radzie So³eckiej.
4. Zwo³uje i organizuje zebrania wiejskie oraz przewodniczy ich obradom; So³tys mo¿e upowa¿niæ inn¹ osobê do prowadzenia zebrania.
5. Realizuje uchwa³y organów gminy, zebrania wiejskiego i Rady So³eckiej w odniesieniu do so³ectwa.
6. Prowadzi zarz¹d, administracjê i gospodarkê sk³adnikami mienia, w tym œrodkami finansowymi, które
gmina przekaza³a so³ectwu do korzystania oraz akceptuje dokumenty z tym zwi¹zane.
7. Opiniuje wnioski mieszkañców o ulgi lub umorzenia
podatkowe, po uzgodnieniu z Rad¹ So³eck¹, gdy o tak¹ opiniê wyst¹pi Wójt Gminy.
8. Uczestniczy w sesjach Rady Gminy, a tak¿e w razie
potrzeb w pracach jej organów bez prawa do g³osowania.
9. Organizuje i koordynuje inicjatywy maj¹ce na celu
poprawê warunków ¿ycia spo³ecznoœci so³eckiej.

§ 12
1. O ile przepisy nie stanowi¹ inaczej:
— dla prawomocnoœci uchwa³ zebrania wiejskiego
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niezbêdna jest obecnoœæ co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkañców so³ectwa,
— uchwa³y zapadaj¹ jawnie, zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów, z wyj¹tkiem wypadków okreœlonych w ustawach.
2. Przepisu pkt 1 nie stosuje siê w przypadku, gdy zebranie odbywa siê w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom § 11, ust. 4.
3. Zebranie wiejskie mo¿e postanowiæ, ¿e uchwa³y bêd¹ podejmowane w g³osowaniu tajnym.
§ 13
1. Zebranie wiejskie, z zastrze¿eniem § 19, prowadzi
So³tys lub na jego wniosek inna osoba posiadaj¹ca
czynne prawo wyborcze.
2. W porz¹dku obrad ka¿dego zebrania powinno znajdowaæ siê sprawozdanie z realizacji uchwa³, wniosków i opinii zebrania poprzedniego, które sk³ada
So³tys lub cz³onek Rady So³eckiej.
§ 14
W zebraniu wiejskim mog¹ braæ udzia³ cz³onkowie Rady Gminy oraz Wójt Gminy dla referowania wniosków i
udzielania wyjaœnieñ. Ponadto w zebraniu mog¹ braæ
udzia³ przedstawiciele instytucji i urzêdów, których dotycz¹ sprawy stanowi¹ce przedmiot obrad.
§ 15
1. Z ka¿dego zebrania wiejskiego sporz¹dza siê protokó³, który powinien zawieraæ:
— datê, miejsce, godzinê i termin zebrania,
— liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w zebraniu,
stwierdzenie jego prawomocnoœci, wybór protokolanta zebrania,
— nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie
ich stanowisk,
— stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniego
zebrania,
— zatwierdzony porz¹dek obrad,
— sprawozdanie So³tysa z realizacji uchwa³ i wniosków z poprzedniego zebrania,
— przebieg obrad, streszczenie przemówieñ i dyskusji oraz sformu³owanie zg³aszanych i uchwalonych wniosków,
— podjête na zebraniu uchwa³y,
— podpis prowadz¹cego zebranie wiejskie i protokolanta.
2. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi, a uchwa³y arabskimi. Now¹ numeracjê zaczyna siê z pocz¹tkiem ka¿dego roku kalendarzowego.
§ 16
1. Wyci¹g – kopia protoko³u powinien byæ w terminie 7 dni
po odbyciu zebrania przekazany do Wójta Gminy.
2. Wyci¹gi z protoko³ów, wnioski z zebrania i jego
uchwa³y Wójt przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
3. Ka¿dy mieszkaniec so³ectwa ma prawo wgl¹du do
protoko³u, robienia z niego notatek oraz wyci¹gów.

V. WYBÓR I ODWO£ANIE SO£TYSA,
CZ£ONKÓW RADY SO£ECKIEJ
§ 17
1. So³tysem i cz³onkiem Rady So³eckiej mo¿e byæ wybrany mieszkaniec so³ectwa posiadaj¹cy czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
2. Rada So³ecka liczy 4 osoby.
§ 18
1. Zebranie wiejskie dla wyborów So³tysa i Rady So³eckiej zwo³uje Wójt Gminy w terminie do 3 miesiêcy
po up³ywie ich kadencji. Wójt Gminy b¹dŸ upowa¿niona przez niego osoba dokonuje otwarcia zebrania,
stwierdza jego prawomocnoœæ, nastêpnie zarz¹dza
wybory przewodnicz¹cego zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Postanowienia § 11 pkt 1 i § 12 stosuje siê odpowiednio.
3. Wójt Gminy lub upowa¿niona przez niego osoba
uczestniczy w zebraniu z g³osem doradczym oraz
nadzoruje przestrzeganie statutu so³ectwa.
§ 19
Zebranie wiejskie, na którym ma byæ dokonany wybór So³tysa, Rady So³eckiej, zwo³uje Wójt Gminy, który
okreœla miejsce, dzieñ i godzinê zebrania wiejskiego
oraz wyznacza przewodnicz¹cego zebrania.
§ 20
1. Dla dokonania wa¿nego wyboru So³tysa i Rady So³eckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecnoœæ co najmniej 1/5 mieszkañców uprawnionych do g³osowania.
2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska siê obecnoœci 1/5 sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych do g³osowania wybór
So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadza siê w nastêpnym terminie na nastêpnym zebraniu lub w tym samym dniu po up³ywie 30 minut od pierwszego terminu
zebrania bez wzglêdu na iloœæ osób uczestnicz¹cych.
Informacja o drugim terminie zebrania winna byæ podana w zawiadomieniu o zwo³aniu zebrania wiejskiego.
3. Liczbê sta³ych mieszkañców so³ectwa uprawnionych
do g³osowania okreœla Wójt Gminy na podstawie dokumentacji Ewidencji Ludnoœci Urzêdu Gminy.
4. Zebranie wiejskie, na którym przeprowadza siê wybory postanawia o obowi¹zku podpisania listy obecnoœci przez uczestników zebrania uprawnionych do
g³osowania.
§ 21
1. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza w sk³adzie
co najmniej 3 osób, wybrana spoœród uprawnionych
do g³osowania uczestników zebrania.
2. Do zadañ Komisji Wyborczej nale¿y:
— przyjêcie zg³oszenia kandydatów,
— przeprowadzenie g³osowania,
— ustalenie wyników wyborów,
— og³oszenie wyników wyborów,
— sporz¹dzenie protoko³u o wynikach wyborów.
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3. Protokó³ podpisuj¹ cz³onkowie Komisji oraz Przewodnicz¹cy zebrania.
§ 22

3. Uchwa³a w sprawie odwo³ania z pe³nionej funkcji podejmowana jest po wys³uchaniu zainteresowanego w
g³osowaniu tajnym i dla swej wa¿noœci wymaga bezwzglêdnej wiêkszoœci wa¿nie oddanych g³osów.
4. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej mog¹ sami z³o¿yæ
rezygnacjê z pe³nionych funkcji. Rezygnacja musi
byæ dokonana na piœmie. Rezygnacja w powy¿szym
trybie nastêpuje na zebraniu wiejskim w g³osowaniu
jawnym.

1. Wybory So³tysa oraz cz³onków Rady So³eckiej odbywaj¹ siê w g³osowaniu tajnym.
2. Wybory odbywaj¹ siê przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zg³oszonych bezpoœrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
3. Kandydatem na So³tysa nie mo¿e byæ osoba karana za przestêpstwo umyœlne lub pope³nione z chêci
zysku.
4. W pierwszej kolejnoœci nale¿y przeprowadziæ wybór
So³tysa, a nastêpnie cz³onków Rady So³eckiej.
5. Uprawnieni do g³osowania mieszkañcy so³ectwa g³osuj¹ kartkami opatrzonymi pieczêci¹ Rady Gminy w
Lipnicy z wypisanymi nazwiskami kandydatów.
6. Niewa¿ne s¹ g³osy na kartkach:
— ca³kowicie przedartych,
— innych ni¿ ustalone w ust. 5,
— na których pozostawiono wiêcej kandydatów ni¿
miejsc do obsadzenia.
7. Za wybranego So³tysa uwa¿a siê tego kandydata,
który otrzyma³ najwiêksz¹ liczbê g³osów, jednak nie
mniej 50% plus 1 wa¿nie oddanych g³osów. W wypadku nie spe³nienia przez ¿adnego z kandydatów
okreœlonego wy¿ej wymogu, przeprowadza siê ponowne g³osowanie umieszczaj¹c na kartce do g³osowania dwóch kandydatów, którzy w pierwszym
g³osowaniu otrzymali najwiêksz¹ liczbê g³osów.
8. Po dokonaniu wyboru So³tysa, So³tys w pierwszej
kolejnoœci korzysta z prawa przedstawienia kandydatów do Rady So³eckiej,a nastêpnie kandydatury podaj¹ wyborcy uczestnicz¹cy w zebraniu.
9. Za wybranych do Rady So³eckiej uwa¿a siê te osoby, które otrzymuj¹ najwiêksz¹ liczbê g³osów, przy
równej iloœci g³osów, g³osowanie siê powtarza
umieszczaj¹c na kartce do g³osowania osoby z równ¹ iloœci¹ g³osów.

Rada Gminy podejmuje uchwa³y o mieniu komunalnym przekazanym so³ectwom, po uzyskaniu opinii organów so³ectwa.

§ 23

§ 27

1. So³tys i cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpoœrednio
odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mog¹ byæ
odwo³ani przez zebranie przed up³ywem kadencji na
pisemny wniosek mieszkañców posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze – wraz z uzasadnieniem:
a) co najmniej 10% mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w zebraniu,
b) Wójta Gminy, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ postanowienia statutu i uchwa³ zebrañ wiejskich.
2. Odwo³anie z funkcji So³tysa i cz³onków Rady So³eckiej nastêpuje w g³osowaniu tajnym wg zasad jak dla
wyboru So³tysa i Rady So³eckiej.
Wniosek okreœlony § 23, ust. 1, pkt a, powinien zawieraæ uzasadnienie oraz listê z podpisami mieszkañców so³ectwa o nastêpuj¹cych rubrykach:
nazwisko i imiê, adres zamieszkania, PESEL, w³asnorêczny podpis.
Wójt po sprawdzeniu poprawnoœci formalnej wniosku zwo³uje zebranie wiejskie w terminie do 1 miesi¹ca od daty wp³ywu wniosku.

§ 24
1. W przypadku odwo³ania lub ust¹pienia So³tysa lub
wszystkich cz³onków Rady So³eckiej z pe³nionych
funkcji – Wójt Gminy w terminie do 1 miesi¹ca zarz¹dza wybory uzupe³niaj¹ce.
2. Wybory uzupe³niaj¹ce odbywaj¹ siê wed³ug zasad
okreœlonych w § § 20 i 21.
3. Wybory uzupe³niaj¹ce poszczególnych cz³onków Rady So³eckiej przeprowadza siê na zebraniu wiejskim.
VI. POSTANOWIENIA DOTYCZ¥CE MIENIA
KOMUNALNEGO I GOSPODARKI FINANSOWEJ
SO£ECTWA
§ 25
1. Rada Gminy mo¿e oddaæ mienie komunalne w zarz¹d powierniczy dla so³ectwa lub okreœliæ zasady,
na podstawie których Wójt Gminy przeka¿e mienie w
zarz¹d so³ectwa.
2. Dewastacja oraz niezgodne z prawem i przeznaczeniem korzystanie z mienia komunalnego oddanego w
zarz¹d powierniczy mog¹ w ka¿dym czasie skutkowaæ rozwi¹zaniem zarz¹du powierniczego przez Radê Gminy w drodze uchwa³y.
§ 26

Dochodami so³ectwa s¹:
— œrodki wydzielane corocznie w bud¿ecie Gminy
na realizacjê zadañ so³ectwa,
— dobrowolne wp³aty osób fizycznych i prawnych,
— dochody z maj¹tku przekazanego w zarz¹d so³ectwu.
§ 28
1. So³ectwo prowadzi gospodarkê finansow¹ z zachowaniem przepisów o finansach publicznych.
2. Plan finansowo – rzeczowy podlega zatwierdzeniu
przez zebranie wiejskie w terminie do jednego miesi¹ca po zatwierdzeniu bud¿etu Gminy.
3. Zmiany w planie rzeczowo – finansowym s¹ dokonywane przez zebranie wiejskie lub z jego upowa¿nienia przez Radê So³eck¹.
4. Ksiêgowoœæ dochodów i wydatków so³ectwa prowadzi Urz¹d Gminy.
§ 29
1. Za prawid³ow¹ gospodarkê finansow¹ odpowiada
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So³tys i Rada So³ecka; dzia³alnoœæ w tym zakresie
podlega ocenie przez zebranie wiejskie.
2. Nie przyjêcie sprawozdania finansowego przez zebranie wiejskie jest równoznaczne z wnioskiem o odwo³anie tych organów.
VII. NADZÓR NAD DZIA£ALNOŒCI¥ SO£ECTWA
§ 30
1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa sprawowany jest
na podstawie kryterium zgodnoœci z prawem, celowoœci, rzetelnoœci i gospodarnoœci.
2. Œrodki finansowe przyznane so³ectwu s¹ wydatkowane na zadania okreœlone przez zebranie wiejskie
i ujête w bud¿ecie Gminy.
3. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ so³ectwa sprawuje Rada
Gminy i Wójt Gminy.
4. Dzia³alnoœæ finansowa so³ectwa podlega nadzorowi
i kontroli Wójta Gminy oraz Skarbnika Gminy.
5. Wójt Gminy dokonuje kontroli zgodnoœci korzystania z mienia komunalnego oddanego w zarz¹d powierniczy oraz rozliczenia finansowego dzier¿awy
mienia na rzecz innego podmiotu.
§ 31
1. Organy wykonawcze gminy i podporz¹dkowane gminie jednostki organizacyjne s¹ zobowi¹zane ustosunkowaæ siê do uchwa³ i opinii organów so³ectwa
udzielaj¹c odpowiedzi zgodnie z kodeksem postêpowania administracyjnego.
2. Wójt Gminy, je¿eli uzna, ¿e uchwa³y i opinie organów so³ectwa wykraczaj¹ poza zakres przekazanych
im kompetencji lub s¹ sprzeczne z prawem – wstrzymuje ich realizacjê.
3. Organy so³ectwa mog¹ wnieœæ sprzeciw do Wójta
Gminy na postêpowanie okreœlone w pkt 1–2, gdy
narusza on istotne interesy mieszkañców.
4. Wójt Gminy badaj¹c sprzeciw mo¿e:
— uznaæ jego zasadnoœæ,
— w razie nieuwzglêdnienia sprzeciwu podj¹æ zarz¹dzenie o wstrzymaniu rozstrzygniêcia okreœlonego w pkt 1–2 i wnieœæ sprawê pod obrady Rady
Gminy, której uchwa³a ostatecznie rozstrzyga sprawê.
VIII. POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 32
Wójt Gminy prowadzi akta so³ectwa. Z aktami so³ectwa mog¹ zapoznaæ siê w Urzêdzie Gminy mieszkañcy
so³ectwa.
§ 33
Zmiana statutu wymaga podjêcia uchwa³y przez Radê Gminy na wniosek zebrania wiejskiego lub Wójta Gminy.
§ 34
Niniejszy statut wchodzi w ¿ycie z dat¹ wejœcia w ¿ycie uchwa³y Rady Gminy o nadaniu statutów.

1885
UCHWA£A Nr XXII – 258/2005
Rady Gminy Choczewo
z dnia 28 czerwca 2005 r.
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla dzia³ek nr 3/29, 3/74 oraz czêœci
dzia³ek nr 3/19, 3/30, obrêb ewidencyjny Sasino, gmina Choczewo.
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi¹zku z art. 14 –19,
art. 20 ust. 2, art. 23 – 26, art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), w zwi¹zku
z art. 18, ust. 2 pkt 5, art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001
Nr 142, poz. 1591, zm.: 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, Nr 162, poz. 1568)
w celu okreœlenia zasad gospodarki przestrzennej
uwzglêdniaj¹cych politykê przestrzenn¹ pañstwa, interes publiczny wspólnoty samorz¹dowej i interesy w³adaj¹cych gruntami, w wykonaniu Uchwa³y Nr XIV–164/
2004 Rady Gminy Choczewo z dnia 3 czerwca 2004 roku w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
dzia³ek nr 3/29, 3/74 oraz czêœci dzia³ek nr 3/19, 3/30, obrêb ewidencyjny Sasino, gmina Choczewo Rada Gminy
Choczewo po stwierdzeniu zgodnoœci niniejszego planu miejscowego z ustaleniami studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Choczewo uchwala miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla dzia³ek nr 3/29, 3/74 oraz czêœci
dzia³ek nr 3/19, 3/30, obrêb ewidencyjny Sasino, gmina
Choczewo.
Rozdzia³ 1. Przepisy ogólne
§1
Granice obszaru objêtego niniejsz¹ uchwa³¹ wyznaczaj¹:
a) od pó³nocy – pó³nocna granica dzia³ki oznaczonej w
dniu uchwalenia planu numerem ewidencyjnym 3/30;
b) od wschodu – wschodnia granica dzia³ki oznaczonej w dniu uchwalenia planu numerem ewidencyjnym 3/29;
c) od po³udnia – po³udniowa granica dzia³ki oznaczonej w dniu uchwalenia planu numerem ewidencyjnym nr 3/29;
d) od zachodu – zachodnie granice dzia³ek oznaczonych w dniu uchwalenia planu numerami ewidencyjnymi 3/30, 3/74.
§2
Integralne czêœci niniejszej uchwa³y stanowi¹:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 3/29, 3/74 oraz czêœci dzia³ek nr 3/19, 3/30, obrêb ewidencyjny Sasino, gmina
Choczewo, w skali 1: 1000 – stanowi¹cy wraz z Legend¹ Za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y; obowi¹zuj¹ce ustalenia planu miejscowego na rysunku planu
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stanowi¹ oznaczenia okreœlone w Legendzie jako
„Ustalenia”;
2) rozstrzygniêcie dotycz¹ce sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy,
oraz zasad ich finansowania – stanowi¹ce Za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
1. Ustalenia tekstowe planu maj¹ jednolity uk³ad formalny i zawarte s¹ w dziewiêciu grupach ustaleñ,
oznaczonych numerami od 1 do 9. S¹ to:
1) przeznaczenie terenu – grupa oznaczona numerem – 1, w tym zakaz zabudowy,
2) ustalenia ochrony przyrody i œrodowiska – grupa
oznaczona numerem – 2,
3) ustalenia ochrony dziedzictwa kulturowego – grupa oznaczona numerem – 3, dotycz¹ce zasad
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, krajobrazu kulturowego i dóbr kultury wspó³czesnej,
4) ustalenia kszta³towania ³adu przestrzennego i kompozycji urbanistycznej – grupa oznaczona numerem – 4, w tym ustalenia wynikaj¹ce z potrzeb
kszta³towania przestrzeni publicznych,
5) wskaŸniki kszta³towania zagospodarowania terenu i form zabudowy – grupa oznaczona numerem
– 5, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i
wskaŸniki intensywnoœci zabudowy,
6) ustalenia zasad parcelacji – grupa oznaczona numerem – 6, w tym szczegó³owe zasady i warunki
scalania i podzia³u nieruchomoœci objêtych planem miejscowym,
7) ustalenia dotycz¹ce systemu komunikacyjnego i
obs³ugi komunikacyjnej – grupa oznaczona numerem – 7, w tym zasady modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów komunikacji,
8) ustalenia dotycz¹ce infrastruktury technicznej –
grupa oznaczona numerem – 8, w tym ustalenia
dotycz¹ce zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej,
9) ustalenia dotycz¹ce zagospodarowania tymczasowego i inne ustalenia stanowi¹ce – grupa oznaczona numerem – 9, w tym granice i sposoby
zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podstawie odrêbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak¿e
nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi oraz
zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych.
2. Brak ustaleñ nale¿¹cych do którejœ z grup, o których
mowa w ust. 1 oznacza, ¿e nie wystêpuj¹ na danym
terenie uwarunkowania wymagaj¹ce szczegó³owych
regulacji, o których mowa w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy
o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.).
§4
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej Uchwa³y jest
mowa o:
1) dachu stromym – rozumie siê przez to formê dachu
budynku, w którym g³ówne po³aci pochylone s¹ pod
k¹tem co najmniej 30 stopni i posiadaj¹ wspóln¹ kalenicê;
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2) ekwiwalentnej rekompensacie zasobu zieleni – rozumie siê przez to zast¹pienie zlikwidowanego na
danym terenie zasobu zieleni innym zasobem – niekoniecznie zawieraj¹cym te same elementy i zajmuj¹cym tê sam¹ powierzchniê – którego sposób
oddzia³ywania na œrodowisko i cz³owieka bêdzie podobny; przy wartoœciowaniu drzewostanu pomocne
mog¹ byæ tabele op³at za usuwanie drzew i krzewów;
3) froncie dzia³ki – czêœæ dzia³ki, która przylega do drogi, z której odbywa siê g³ówny wjazd lub wejœcie na
dzia³kê;
4) funkcjach us³ugowych – rozumie siê przez to funkcje
polegaj¹ce na prowadzeniu dzia³alnoœci:
a) us³ug publicznych – jak: administracja publiczna,
wymiar sprawiedliwoœci, funkcje kultu religijnego
i czynnoœci religijnych, porz¹dku publicznego,
ochrony przeciwpo¿arowej, us³ugi oœwiaty, nauki,
zdrowia, opieki spo³ecznej, rekreacji i kultury fizycznej, sportu (za wyj¹tkiem sportu wyczynowego) i ogólnodostêpne us³ugi kultury, muzea i
biblioteki;
b) us³ug komercyjnych – jak: us³ugi handlu, gastronomii, biura, us³ugi turystyki, ³¹cznoœci, centra konferencyjne i wystawiennicze, us³ugi finansowe,
dzia³alnoœæ gospodarcza zwi¹zana z wykonywaniem wolnych zawodów, hurtownie o powierzchni nie wiêkszej ni¿ 150 m2 powierzchni u¿ytkowej;
c) rzemios³a us³ugowego – jak (np. szewc, krawiec,
fryzjer, zak³ad naprawy sprzêtu RTV, itp.); oraz innej dzia³alnoœci na zasadzie analogii do wymienionych powy¿ej nie powoduj¹cej przekroczeñ wartoœci
normatywnych zanieczyszczeñ powietrza i poziomu
dŸwiêku w œrodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej, jak równie¿ powstawania odorów i niezorganizowanej emisji zanieczyszczeñ.
5) kompozycji obiektu – rozumie siê przez to uk³ad: eksponowanych elewacji, form i pokrycia dachu i zwieñczenia budowli, rozmieszczenia, wielkoœci i proporcji
otworów okiennych i drzwiowych, elementów programu architektoniczno–estetycznego (detale, faktury materia³ów, zasada kolorystyki itp.), kszta³tu i
podzia³ów stolarki, urz¹dzeñ ³¹cz¹cych obiekt z otaczaj¹cym terenem, towarzysz¹cymi obiektami pomocniczymi wspieraj¹cymi kompozycyjnie obiekt
g³ówny;
6) kompozycji zespo³u zabudowy – rozumie siê przez to
uk³ad dróg, ulic, placów, budynków, zieleni i roz³ogów pól z uwzglêdnieniem: historycznych linii zabudowy, wysokoœci budynków, kszta³tu dachów i
zwieñczeñ budynków, nawierzchni utwardzonych;
7) kondygnacji — rozumie siê przez kondygnacjê w rozumieniu przepisów technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki;
8) nieprzekraczalnej linii zabudowy – rozumie siê przez
to liniê wyznaczon¹ w terenie na podstawie rysunku planu miejscowego, poza któr¹ wyklucza siê lokalizacjê budynków i innych kubaturowych obiektów
budowlanych nie bêd¹cych obiektami ma³ej architektury;
9) obs³udze komunikacji – rozumie siê przez to: parkingi dla samochodów ciê¿arowych, zbiorowe parkingi
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(o 5 i wiêcej miejscach postojowych, nie stanowi¹ce urz¹dzeñ budowlanych zwi¹zanych z obiektem
budowlanym) stacje paliw,myjnia, serwis samochodowy, diagnostyka, zak³ady obs³ugi samochodów,
warsztaty samochodowe, lakiernie, myjnie, zespo³y
gara¿owe itp. na zasadzie analogii do dzia³alnoœci
wymienionych powy¿ej lub o analogicznym stopniu
uci¹¿liwoœci;
10) podstawowym przeznaczeniu terenu – rozumie siê
przez to g³ówn¹ (najwa¿niejsz¹) funkcjê terenu, okreœlon¹ w planie w ustaleniach ogólnych i szczegó³owych w sposób bezpoœredni oraz poœrednio –
ustaleniami jakoœciowymi (np. zakaz lokalizacji obiektów obni¿aj¹cych standard warunków mieszkaniowych, zakaz lokalizacji funkcji chronionych); na
terenach dla których ustalono podstawowe przeznaczenie terenu dopuszcza siê lokalizacjê innych funkcji na zasadach okreœlonych w ustaleniach
szczegó³owych;
11) powierzchni biologicznie czynnej – rozumie siê przez
to powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ w rozumieniu przepisów technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki;
12) powierzchni zabudowanej – rozumie siê przez to sumê powierzchni zabudowy budynków i tymczasowych obiektów budowlanych o terminie lokalizacji
powy¿ej 120 dni zlokalizowanych na dzia³ce budowlanej;
13) przemyœle nieuci¹¿liwym – rozumie siê przez to:
wszelk¹ dzia³alnoœæ produkcyjn¹ wywo³uj¹c¹ nieszkodliwe uci¹¿liwoœci dla œrodowiska w rozumieniu
przepisów o ochronie œrodowiska, tzn. dana produkcja i zastosowane technologie nie s¹ Ÿród³em zagro¿eñ dla jakoœci œrodowiska i zdrowia cz³owieka, a
tak¿e nie powoduj¹ zagro¿eñ œrodowiska w przypadku awarii; do grupy nieuci¹¿liwego przemys³u nale¿¹ dzia³alnoœci typu: sk³ady (poza nieobudowanymi
sk³adami materia³ów sypkich), hurtownie, zak³ady
rzemios³a produkcyjnego, ma³e zak³ady produkcyjne, przemys³ elektroniczny, przemys³ urz¹dzeñ elektrycznych i mechanicznych (poza produkcj¹ œrodków
produkcji i pojazdów), przemys³ spo¿ywczy (poza
zak³adami rybnymi i du¿ymi zak³adami przetwórstwa
miêsnego) oraz inne dzia³alnoœci przemys³owe na
zasadzie analogii do wymienionych powy¿ej lub o
analogicznym stopniu uci¹¿liwoœci, uwzglêdniaj¹ce
powy¿sze ograniczenia; do grupy powy¿szych dzia³alnoœci nie nale¿¹ dzia³alnoœci przemys³owe:
a) wymagaj¹ce sk³adowania materia³ów w stanie sypkim pod go³ym niebem na powierzchni powy¿ej
1000 m2,
b) o znacznej uci¹¿liwoœci wynikaj¹cej z: wielkoœci
produkcji, iloœci przewozów koniecznych do tej
produkcji, generowania ruchu ko³owego, emisji
zanieczyszczeñ, ha³asu, wibracji, promieniowania elektromagnetycznego oraz wytwarzania
znacznej iloœci odpadów poprodukcyjnych;
14) przemyœle uci¹¿liwym – rozumie siê przez to: wszelk¹ dzia³alnoœæ produkcyjn¹ wywo³uj¹c¹ szkodliwe
uci¹¿liwoœci dla œrodowiska w rozumieniu przepisów
o ochronie œrodowiska, tzn. dana produkcja i zasto-
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sowane technologie wywo³uj¹ uci¹¿liwoœci zwi¹zane
z du¿ymi przewozami, du¿¹ iloœci¹ odpadów poprodukcyjnych, emisj¹ zanieczyszczeñ, ha³asu, wibracji, znacznych pól elektromagnetycznych itp.;
uci¹¿liwoœci te mog¹ utrudniaæ ¿ycie albo s¹ dokuczliwe dla œrodowiska w stopniu powoduj¹cym zagro¿enie zdrowia ludzi, uszkodzenie albo zniszczenie
œrodowiska;
15) systemie przestrzeni publicznych miejscowoœci – rozumie siê przez to okreœlone w ustaleniach planu obszary o dostêpie ogólnym, obejmuj¹ce:
a) obszary przestrzeni publicznej – obszary stanowi¹ce wa¿ny element kompozycji funkcjonalno –
przestrzennej miejscowoœci, kszta³tuj¹ce wizerunek tej miejscowoœci, istotne dla budowania to¿samoœci lokalnej i jakoœci ¿ycia mieszkañców,
sprzyjaj¹ce nawi¹zywaniu kontaktów spo³ecznych;
b) inne publiczne tereny komunikacyjne (drogi publiczne, publiczne ci¹gi piesze);
16) œcis³ym przeznaczeniu terenu – rozumie siê przez to
funkcjê terenu, okreœlon¹ w planie bezpoœrednio dla
danego terenu elementarnego lub jego czêœci oznaczonej na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne; ustalenie œcis³ego przeznaczenia terenu wyklucza
mo¿liwoœæ lokalizacji na nim innych funkcji;
17) terenie elementarnym – rozumie siê przez to fragment obszaru gminy / miejscowoœci wydzielony na
rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, dla którego
sformu³owane s¹ ustalenia szczegó³owe planu;
18) tymczasowym obiekcie budowlanym – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego u¿ytkowania w
okresie krótszym od jego trwa³oœci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak¿e obiekt budowlany niepo³¹czony trwale
z gruntem, jak np.: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeda¿y ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i pow³oki pneumatyczne, urz¹dzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;
19) wartoœciowym drzewostanie – rozumie siê przez to
pojedyncze drzewa lub ich grupy spe³niaj¹ce jedn¹
z poni¿szych cech:
a) zadrzewienia na terenie o powierzchni min. 0,05 ha
oraz aleje (poza lasami i parkami),
b) drzewa i krzewy objête ochron¹ na postawie ustawy o ochronie przyrody;
c) drzewa i krzewy na usuniecie których zezwolenie
wydaje odpowiedni organ,
d) drzewa i krzewy za usuniecie których pobierana
jest prawem przewidziana op³ata;
20) wskaŸniku zainwestowania – rozumie siê przez to
stosunek wielkoœci powierzchni zabudowanej do powierzchni dzia³ki, wyra¿ony w procentach;
21) wydzieleniu wewnêtrznym – rozumie siê przez to
fragment terenu elementarnego wydzielony na rysunku planu liniami wewnêtrznego podzia³u, dla którego sformu³owano (w tekœcie lub na rysunku planu)
dodatkowe ustalenia szczegó³owe;
22) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej – rozumie
siê przez to budynki mieszkalne:
a) jednorodzinne (wolnostoj¹ce, bliŸniacze, szeregowe) zawieraj¹ce nie wiêcej ni¿ dwa mieszka-
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nia, z których ka¿de posiada oddzielne wejœcie z
poziomu terenu,
b) wielorodzinne zawieraj¹cy nie wiêcej ni¿ 2 lokale
mieszkalne, posiadaj¹ce wspólne wejœcie z poziomu terenu, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb
mieszkaj¹cych w nich rodzin: urz¹dzeniami budowlanymi, ogrodami, budynkami gara¿owymi i
gospodarczymi oraz obiektami ma³ej architektury; w szczególnoœci, w rozumieniu planu, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie stanowi¹
budynki w zabudowie zagrodowej;
23) zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej – rozumie
siê przez to budynki mieszkalne wielorodzinne zawieraj¹cy co najmniej 3 mieszkania wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkaj¹cych w nich rodzin:
urz¹dzeniami budowlanymi, ogrodami, budynkami
gara¿owymi i gospodarczymi; w szczególnoœci, w
rozumieniu planu, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej nie stanowi¹ budynki w zabudowie zagrodowej;
24) zabudowie zagrodowej – rozumie siê przez to budynki mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub
ogrodniczych;
25) zagospodarowaniu tymczasowym – rozumie siê przez
to sposób zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów, odmienny ni¿ ustalony w ustaleniach
planu miejscowego dotycz¹cych przeznaczenia terenu, dopuszczony na czas okreœlony; zasady tymczasowego zagospodarowania terenów okreœlaj¹
ustalenia planu miejscowego;
26) zamkniêciu kompozycyjnym – rozumie siê przez to
obiekt budowlany, a w szczególnoœci budynek, który poprzez swoje parametry, wysokie walory estetyczne i kompozycyjne, sposób lokalizacji zamyka
widokowo przestrzeñ publiczn¹ i stanowi istotny element kszta³tuj¹cy jej krajobraz.
Rozdzia³ 2
Ustalenia
§5
1. Ustala siê teren elementarny, oznaczony na rysunku
planu miejscowego symbolem literowym „U” obejmuj¹cy ca³y objêty niniejszym planem miejscowym.
Granice terenu elementarnego „U” wyznaczaj¹ oznaczone na rysunku planu miejscowego linie rozgraniczaj¹ce. Dla terenów po³o¿onych w granicach terenu
elementarnego „U” obowi¹zuj¹ ustalenia, o których
mowa w § 6.
2. W granicach terenu elementarnego wyznacza siê,
oznaczone na rysunku planu miejscowego liniami
wewnêtrznych podzia³ów, tereny wydzieleñ wewnêtrznych dla których okreœlono szczególne przeznaczenie terenu lub szczególne zasady zagospodarowania.
§6
Dla terenu elementarnego U uchwala siê ustalenia:
1. przeznaczenie terenu – 1:
1) Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenu: U –
tereny zabudowy funkcji us³ugowych wraz z urz¹dzeniami budowlanymi.
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2) Ustala siê œcis³e przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego jako wydzielenie wewnêtrzne 1.2.KDW–D dla ulicy wewnêtrznej,
w rozumieniu przepisów o drogach publicznych,
wraz ze skrzy¿owaniami z innymi ulicami i zjazdami oraz infrastruktur¹ techniczn¹ i urz¹dzeniami budowlanymi.
3) Wyklucza siê lokalizacjê:
a) zabudowy zagrodowej;
b) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
c) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
d) obs³ugi komunikacji;
e) przemys³u nieuci¹¿liwego;
f) przemys³u uci¹¿liwego;
g) cmentarzy i grzebowisk;
h) obiektów handlowych o powierzchni sprzeda¿owej ponad 1000 m 2.
4) Dopuszcza siê lokalizacjê:
a) funkcji mieszkaniowej jako funkcji towarzysz¹cej w obiekcie us³ugowym, tj. stanowi¹cej nie
wiêcej ni¿ 40% ca³kowitej powierzchni u¿ytkowej
zabudowy;
b) funkcji rekreacji indywidualnej.
2. ustalenia ochrony przyrody i œrodowiska – 2:
1) Wyklucza siê lokalizacjê przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko w rozumieniu przepisów o ochronie œrodowiska.
2) Wyklucza siê bez oczyszczenia zrzut wód opadowych z terenów komunikacji drogowej i terenów o
innym u¿ytkowaniu powoduj¹cym zanieczyszczenie wód opadowych, do gruntu, rowów melioracyjnych i do innych wód powierzchniowych.
3) Wyklucza siê bez oczyszczenia zrzut œcieków sanitarnych, technicznych i innych do gruntu, rowów
melioracyjnych i do innych wód powierzchniowych.
4) Na terenach przeznaczonych pod zabudowê obowi¹zuje zachowanie istniej¹cego zadrzewienia,
za wyj¹tkiem miejsc niezbêdnych dla lokalizacji
budynków i przeprowadzenia dojazdów.
5) Wyklucza siê wycinkê wartoœciowego drzewostanu za wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych. Zakaz nie dotyczy przypadku gdy pojedyncze drzewo uniemo¿liwia spe³nienie innych ustaleñ planu miejscowego. Wycinka wartoœciowego drzewostanu spowodowana lokalizacj¹ obiektów budowlanych wymaga
ekwiwalentnej rekompensaty zasobu zieleni na
terenie inwestycji.
6) Wyklucza siê magazynowanie, sk³adowanie odpadów i substancji niebezpiecznych bez utwardzonego pod³o¿a i izolacji wykluczaj¹cej mo¿liwoœæ
przenikania zanieczyszczeñ do gruntu.
7) Realizacja parkingów naziemnych wiêkszych ni¿
10 miejsc postojowych jest uwarunkowana wprowadzeniem zieleni wysokiej (drzew i krzewów) na
terenie parkingu.
3. ustalenia ochrony dziedzictwa kulturowego – 3:
1) Ze wzglêdu na usytuowanie obszaru objêtego planem miejscowym w bezpoœrednim s¹siedztwie zabytkowego uk³adu ruralistycznego wsi Zielonka
oraz w obszarze ekspozycji tego zespo³u jak równie¿ ochronê krajobrazu kulturowego regionu Pa-
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sa Nadmorskiego, wskazane jest w nowej zabudowie stosowanie form architektonicznych w dobry sposób kontynuuj¹cych tradycjê budowlan¹
wsi Zielonka, charakteryzuj¹c¹ siê stosowaniem:
a) budownictwa szkieletowego,
b) w budynkach mieszkalnych dachów dwuspadowych i naczó³kowych o nachyleniu po³aci pod
k¹tem 450.
4. ustalenia kszta³towania ³adu przestrzennego i kompozycji urbanistycznej – 4:
1) Elementem zagospodarowania przestrzennego
istotnym dla kszta³towania ³adu przestrzennego
jest oznaczone na rysunku planu miejscowego zamkniêcie kompozycyjne.
2) Na dzia³ce oznaczonej, w dniu uchwalenia planu
miejscowego, w ewidencji gruntów numerem 3/29
zabudowê realizuje siê jako, oznaczone na rysunku planu miejscowego, zamkniêcie kompozycyjne.
3) Obowi¹zuje lokalizacja obiektów oraz kszta³towanie ich kompozycji i zespo³u zabudowy w sposób
umo¿liwiaj¹cy tworzenie przestrzeni o wysokim
standardzie estetycznym.
4) Lokalizacja tymczasowych obiektów budowlanych
wymaga zachowania wszystkich ustaleñ planu
miejscowego.
5) Na terenie oznaczonym na rysunku planu miejscowego jako wydzielenie wewnêtrzne 1.2.KDW–D
lokalizacja u¿ytkowych obiektów ma³ej architektury s³u¿¹cych rekreacji codziennej i utrzymaniu
porz¹dku oraz innych obiektów stanowi¹cych niezbêdne wyposa¿enie terenu takich jak: budki telefoniczne, wiaty przystankowe, kosze na odpady,
³awki ogrodowe, oœwietlenie ulic, wymaga:
a) dostosowania obiektów do istniej¹cego krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy;
b) braku kolizji z sieciami i urz¹dzeniami podziemnymi;
c) nie powodowania istotnych ograniczeñ w komunikacji ko³owej, rowerowej, pieszej.
5. wskaŸniki kszta³towania zagospodarowania terenu
i form zabudowy – 5:
1) Ustala siê, oznaczon¹ na rysunku planu miejscowego, nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla budynków i tymczasowych obiektów budowlanych w
odleg³oœci 12 m. od granicy lasu stanowi¹cej
wschodni¹ granicê terenu elementarnego.
2) Obowi¹zuje zagospodarowanie minimum 70% powierzchni dzia³ki jako powierzchni terenu biologicznie czynnej. Ustalenie nie dotyczy terenu
oznaczonego na rysunku planu miejscowego jako
wydzielenie wewnêtrzne 1.2.KDW–D oraz dzia³ek
niezbêdnych do realizacji ustaleñ planu miejscowego dotycz¹cych infrastruktury technicznej.
3) Ustala siê maksymalny wskaŸnik zainwestowania
dla ka¿dej dzia³ki budowlanej – 15%.
4) Dla budynków ustala siê nastêpuj¹ce wskaŸniki
kszta³towania form zabudowy i kompozycji obiektów:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy jednego
budynku – 100 m2;
b) maksymalna wysokoœæ zabudowy 2 kondygnacje nadziemne i nie wiêcej ni¿ 8,5 m.;
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c) maksymalny poziom posadowienia parteru
przed g³ównym wejœciem do budynku – 0,5 m.
nad poziom terenu;
d) dach stromy o k¹cie nachylenia po³aci dachowych 40–450;
e) kolorystyka pokrycia dachowego ograniczona
do naturalnych odcieni dachówki ceramicznej.
5) Zakaz lokalizacji nowych obiektów budowlanych
o wysokoœci powy¿ej 25 m. ponad poziom terenu.
6. ustalenia zasad parcelacji – 6:
1) Zakaz dokonywania podzia³ów i wydzielania nowych dzia³ek wynikaj¹cych z potrzeb lokalizacji
tymczasowych obiektów budowlanych.
2) Zakaz wydzielania jako odrêbnych dzia³ek, terenów
pod budynkami po obrysie tych budynków bez wydzielenia terenu przynale¿nego, niezbêdnego do
racjonalnego korzystania z budynku.
3) Ustala siê minimaln¹ szerokoœæ frontu dzia³ki – 18 m.
4) Ustala siê minimaln¹ wielkoœæ dzia³ki pod funkcjê
us³ugow¹ – 1000 m 2.
5) Ustalenia pkt 3 i 4 nie dotycz¹:
a) wydzielonych dzia³ek stanowi¹cych drogi lub
ulice wewnêtrzne oraz dojazdy do dzia³ek budowlanych, w tym terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego jako wydzielenie
wewnêtrzne 1.2.KDW–D;
b) dzia³ek niezbêdnych do realizacji ustaleñ planu miejscowego dotycz¹cych infrastruktury technicznej.
6) Zakaz wprowadzania podzia³ów geodezyjnych terenów uniemo¿liwiaj¹cych realizacjê innych ustaleñ planu.
7. ustalenia dotycz¹ce systemu komunikacyjnego i obs³ugi komunikacyjnej – 7:
1) Tereny przeznaczone pod zabudowê stanowi¹
dzia³ki budowlane pod warunkiem posiadania lub
uzyskania dostêpu tych terenów do gminnej drogi publicznej Nr 001 poprzez drogê oznaczon¹, w
dniu uchwalenia planu, numerami 3/19, 3/30,
3/118, 3/119 lub poprzez drogê leœn¹, po³o¿one
poza granicami planu.
2) Teren objêty planem miejscowym obs³ugiwany jest
przez drogê wewnêtrzn¹ oznaczon¹ na rysunku
planu miejscowego jako wydzielenie wewnêtrzne
1.2.KDW–D.
3) Ustala siê szerokoœæ pasa drogowego dla ulicy
wewnêtrznej oznaczonej na rysunku planu miejscowego jako wydzielenie wewnêtrzne 1.2.KDW–D
– w istniej¹cych granicach pasa drogowego.
4) Ustala siê klasê ulicy wewnêtrznej, oznaczonej na
rysunku planu miejscowego jako wydzielenie wewnêtrzne 1.2.KDW–D: – ulica dojazdowa (D).
5) Obowi¹zuje urz¹dzenie ulicy wewnêtrznej, oznaczonej na rysunku planu miejscowego jako wydzielenie wewnêtrzne 1.2.KDW–D, jako:
a) jednojezdniowej, dwupasowej;
b) o szerokoœci pasa ruchu 2,50 m.;
c) o prêdkoœci projektowej 30 km/godz.;
d) wyposa¿onej w chodnik o szerokoœci minimum
1,0 m po jednej stronie jezdni.
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6) Skrzy¿owanie ulicy wewnêtrznej, oznaczonej na
rysunku planu miejscowego jako wydzielenie wewnêtrzne 1.2.KDW–D, z innymi ulicami realizuje
siê jako skrzy¿owania zwyk³e.
7) Realizacja ka¿dego nowego obiektu, rozbudowa,
modernizacja lub zmiana sposobu u¿ytkowania
obiektu istniej¹cego, jest uwarunkowana umieszczeniem na terenie inwestycji odpowiedniej dla jego prawid³owego funkcjonowania iloœci miejsc
postojowych. Je¿eli realizacja potrzeb parkingowych jest niemo¿liwa na terenie inwestycji – dopuszcza siê inny sposób rozwi¹zania przez
inwestora potrzeb parkingowych w drodze porozumienia z Wójtem Gminy.
8) Ustala siê wskaŸniki potrzeb parkingowych:
a) dla obiektów us³ugowych nie mniej ni¿ 1 miejsce
na 40 m2 powierzchni u¿ytkowej obiektu, z zastrze¿eniem lit. b), c);
b) dla budynków hotelarskich i innych obiektów
zakwaterowania turystycznego – nie mniej ni¿
1 miejsce na pokój;
c) dla funkcji mieszkaniowej – nie mniej ni¿ 1 miejsce na mieszkanie;
d) dla funkcji rekreacji indywidualnej – nie mniej
ni¿ 1 miejsce na budynek.
9) Obs³uga komunikacyjna tymczasowych obiektów
budowlanych o funkcjach wywo³uj¹cych potrzeby
parkingowe, a w szczególnoœci o funkcjach us³ugowych, podlega wymogom okreœlonym w ustaleniach dotycz¹cych obs³ugi komunikacyjnej.
10) Na terenie objêtym planem obowi¹zuje wyposa¿enie wszystkich przejœæ dla pieszych przez ulice
w obni¿one krawê¿niki umo¿liwiaj¹ce p³ynne, bezkolizyjne po³¹czenie powierzchni chodnika i powierzchni jezdni.
8. ustalenia dotycz¹ce infrastruktury technicznej – 8:
1) Linie rozgraniczaj¹ce ulicy wewnêtrznej, oznaczonej na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne 1.2.KDW–D, wyznacza korytarz infrastruktury
technicznej. Prowadzenie sieci in¿ynieryjnych poza tymi korytarzami jest mo¿liwe pod warunkiem
uzgodnienia z ich gestorami i w³adaj¹cymi gruntem.
2) Obowi¹zuje budowa sieci wodoci¹gowej w zakresie niezbêdnym do zaopatrzenia w wodê zabudowy na ca³ym obszarze planu miejscowego.
Obowi¹zuje pod³¹czenie zabudowy do systemu
wodoci¹gowego miejscowoœci.
3) Obowi¹zuje budowa sieci kanalizacji sanitarnej
miejscowoœci i pod³¹czenie zabudowy do systemu kanalizacyjnego na ca³ym obszarze planu. Do
czasu budowy sieci kanalizacji sanitarnej, obowi¹zuje odprowadzenie œcieków bytowo – gospodarczych do bezodp³ywowych zbiorników na
nieczystoœci ciek³e. Do unieszkodliwiania œcieków
bytowo – gospodarczych dopuszcza siê stosowanie przydomowych oczyszczalni œcieków pod warunkiem spe³nienia warunków geotechnicznych i
zapewnienia niezbêdnego terenu w granicach
dzia³ki.
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4) Obowi¹zuje odprowadzenie wód powierzchniowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnosp³awnej. Do czasu budowy sieci kanalizacji
deszczowej lub ogólnosp³awnej dopuszcza siê odprowadzenie wód powierzchniowych na w³asny
teren nieutwardzony, do do³ów ch³onnych lub do
zbiorników retencyjnych.
5) Obowi¹zuje wyposa¿enie dzia³ki w miejsca przystosowane do czasowego gromadzenia odpadów
i nieczystoœci sta³ych. Obowi¹zuje wywóz i utylizacja odpadów i nieczystoœci sta³ych z obszaru planu miejscowego na zorganizowanym sk³adowisku
odpadów.
6) Obowi¹zuje rozbudowa sieci elektroenergetycznej w zakresie niezbêdnym do zaopatrzenia w
energiê elektryczn¹ zabudowy na ca³ym obszarze planu miejscowego. Obowi¹zuje pod³¹czenie
zabudowy do sieci elektroenergetycznej.
7) Obowi¹zuje zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnych Ÿróde³ energii z zastosowaniem paliw nie powoduj¹cych ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza.
8) Wyklucza siê lokalizacjê nowych napowietrznych
sieci infrastruktury technicznej.
9) Lokalizacja sieci infrastruktury technicznej wymaga uzgodnienia z w³aœciwym organem w zakresie
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz bezkolizyjnego usytuowania sieci z
obiektami budowlanymi.
9. ustalenia dotycz¹ce zagospodarowania tymczasowego i inne ustalenia stanowi¹ce – 9:
1) Wyklucza siê tymczasowe zagospodarowanie terenów.
2) Obowi¹zuje zapewnienie zaopatrzenia wodnego
do gaszenia po¿arów oraz dróg i dojazdów po¿arowych spe³niaj¹cych szczegó³owe wymagania w
zakresie przeciwpo¿arowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego,
ekologicznego lub medycznego oraz warunków,
jakim powinny odpowiadaæ drogi po¿arowe – wed³ug obowi¹zuj¹cych przepisów.
3) W obiektach u¿ytecznoœci publicznej, podziemnych budowlach komunikacyjnych (przejœciach
podziemnych, parkingach, gara¿ach) obowi¹zuje
lokalizacja schronów i ukryæ; w szczególnoœci obowi¹zuje dostosowanie gara¿y podziemnych do wymagañ ukryæ obrony cywilnej.
4) W stosunku do obiektów u¿ytecznoœci publicznej
obowi¹zuje zapewnienie niezbêdnych warunków
do korzystania z tych obiektów przez osoby niepe³nosprawne, a w szczególnoœci poruszaj¹ce siê
na wózkach inwalidzkich.
5) W ci¹gach komunikacyjnych wyklucza siê zagospodarowanie z barierami architektonicznymi dla
osób niepe³nosprawnych.
10. Na obszarze objêtym niniejszym planem miejscowym ustala siê nastêpuj¹ce wysokoœci stawki procentowej s³u¿¹cej naliczaniu op³aty wynikaj¹cej ze
wzrostu wartoœci nieruchomoœci, o której mowa w
przepisach o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym:
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1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego jako KDW–D – 0%;
2) dla pozosta³ych terenów po³o¿onych w granicach
planu miejscowego – 30%.
Rozdzia³ 4. Przepisy koñcowe
§7
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Choczewo do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu
oceny zgodnoœci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na urzêdowej tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy w Choczewie,
4) opublikowania niniejszej uchwa³y na stronie internetowej Gminy Choczewo.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 7 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
H. Domaros
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXII – 258/2005
Rady Gminy Choczewo
z dnia 28 czerwca 2005 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 3/29, 3/74 oraz czêœci dzia³ek
nr 3/19, 3/30, obrêb ewidencyjny Sasino, gmina Choczewo.
ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALE¯¥CYCH DO ZADAÑ W£ASNYCH
GMINY CHOCZEWO ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA
Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 3/29, 3/74 oraz czêœci dzia³ek nr 3/19,
3/30, obrêb ewidencyjny Sasino, gmina Choczewo wynika realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy
Choczewo:
1) zewnêtrzna sieæ wodoci¹gowa obs³uguj¹ca obszar
objêty planem;
2) zewnêtrzna sieæ kanalizacji sanitarnej obs³uguj¹ca
obszar objêty planem;
3) zewnêtrzna sieæ kanalizacji deszczowej obs³uguj¹ca
obszar objêty planem;
4) wewnêtrzny uk³ad drogowy miejscowoœci wraz z
oœwietleniem – teren oznaczony 1.2.KDW–D
Inwestycje te realizowane bêd¹ sukcesywnie i finansowane przy pomocy œrodków bud¿etowych Gminy oraz
pozyskanych ze œrodków zewnêtrznych (obcych).
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UCHWA£A Nr XXII – 259/2005
Rady Gminy Choczewo
z dnia 28 czerwca 2005 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla dzia³ki nr 16/3, obrêb ewidencyjny
Sasino, gmina Choczewo.
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi¹zku z art. 14 –19,
art. 20 ust. 2, art. 23 – 26, art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), w zwi¹zku
z art. 18, ust. 2 pkt 5, art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001
Nr 142, poz. 1591, zm.: 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, Nr 162, poz. 1568)
w celu okreœlenia zasad gospodarki przestrzennej
uwzglêdniaj¹cych politykê przestrzenn¹ pañstwa, interes publiczny wspólnoty samorz¹dowej i interesy w³adaj¹cych gruntami, w wykonaniu Uchwa³y Nr XIV–165/
2004 Rady Gminy Choczewo z dnia 3 czerwca 2004 roku w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
dzia³ki nr 16/3, obrêb ewidencyjny Sasino, gmina Choczewo
Rada Gminy Choczewo po stwierdzeniu zgodnoœci
niniejszego planu miejscowego z ustaleniami studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choczewo uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 16/3, obrêb
ewidencyjny Sasino, gmina Choczewo.
Rozdzia³ 1. Przepisy ogólne
§1
Granice obszaru objêtego niniejsz¹ uchwa³¹ wyznaczaj¹ granice dzia³ki oznaczonej w dniu uchwalenia planu miejscowego w ewidencji gruntów numerem 16/3.
§2
Integralne czêœci niniejszej uchwa³y stanowi¹:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 16/3, obrêb ewidencyjny
Sasino, gmina Choczewo, w skali 1: 1000 – stanowi¹cy wraz z Legend¹ Za³¹cznik nr 1 do niniejszej
uchwa³y; obowi¹zuj¹ce ustalenia planu miejscowego na rysunku planu stanowi¹ oznaczenia okreœlone
w Legendzie jako „Ustalenia”;
2) rozstrzygniêcie dotycz¹ce sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy,
oraz zasad ich finansowania – stanowi¹ce Za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
1. Ustalenia tekstowe planu maj¹ jednolity uk³ad formalny i zawarte s¹ w dziewiêciu grupach ustaleñ,
oznaczonych numerami od 1 do 9. S¹ to:
1) przeznaczenie terenu – grupa oznaczona numerem – 1, w tym zakaz zabudowy,
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2) ustalenia ochrony przyrody i œrodowiska – grupa
oznaczona numerem – 2,
3) ustalenia ochrony dziedzictwa kulturowego – grupa oznaczona numerem – 3, dotycz¹ce zasad
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, krajobrazu kulturowego i dóbr kultury wspó³czesnej,
4) ustalenia kszta³towania ³adu przestrzennego i kompozycji urbanistycznej – grupa oznaczona numerem – 4, w tym ustalenia wynikaj¹ce z potrzeb
kszta³towania przestrzeni publicznych,
5) wskaŸniki kszta³towania zagospodarowania terenu i form zabudowy – grupa oznaczona numerem
– 5, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i
wskaŸniki intensywnoœci zabudowy,
6) ustalenia zasad parcelacji – grupa oznaczona numerem – 6, w tym szczegó³owe zasady i warunki
scalania i podzia³u nieruchomoœci objêtych planem miejscowym,
7) ustalenia dotycz¹ce systemu komunikacyjnego i
obs³ugi komunikacyjnej – grupa oznaczona numerem – 7, w tym zasady modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów komunikacji,
8) ustalenia dotycz¹ce infrastruktury technicznej –
grupa oznaczona numerem – 8, w tym ustalenia
dotycz¹ce zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej,
9) ustalenia dotycz¹ce zagospodarowania tymczasowego i inne ustalenia stanowi¹ce – grupa oznaczona numerem – 9, w tym granice i sposoby
zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podstawie odrêbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak¿e
nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi oraz
zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych.
2. Brak ustaleñ nale¿¹cych do którejœ z grup, o których
mowa w § 5 oznacza, ¿e nie wystêpuj¹ na danym terenie uwarunkowania wymagaj¹ce szczegó³owych
regulacji, o których mowa w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy
o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.).
§4
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej Uchwa³y jest
mowa o:
1) budynkach rekreacji indywidualnej – rozumie siê
przez to przeznaczone do okresowego wypoczynku
budynki rekreacji indywidualnej w rozumieniu przepisów technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki;
2) dachu stromym – rozumie siê przez to formê dachu
budynku, w którym g³ówne po³aci pochylone s¹ pod
k¹tem co najmniej 30 stopni i posiadaj¹ wspóln¹ kalenicê;
3) ekwiwalentnej rekompensacie zasobu zieleni – rozumie siê przez to zast¹pienie zlikwidowanego na
danym terenie zasobu zieleni innym zasobem – niekoniecznie zawieraj¹cym te same elementy i zajmuj¹cym tê sam¹ powierzchniê – którego sposób
oddzia³ywania na œrodowisko i cz³owieka bêdzie podobny; przy wartoœciowaniu drzewostanu pomocne
mog¹ byæ tabele op³at za usuwanie drzew i krzewów;
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4) froncie dzia³ki – czêœæ dzia³ki, która przylega do drogi, z której odbywa siê g³ówny wjazd lub wejœcie na
dzia³kê;
5) funkcjach us³ugowych – rozumie siê przez to funkcje
polegaj¹ce na prowadzeniu dzia³alnoœci:
a) us³ug publicznych – jak: administracja publiczna,
wymiar sprawiedliwoœci, funkcje kultu religijnego
i czynnoœci religijnych, porz¹dku publicznego,
ochrony przeciwpo¿arowej, us³ugi oœwiaty, nauki,
zdrowia, opieki spo³ecznej, rekreacji i kultury fizycznej, sportu (za wyj¹tkiem sportu wyczynowego) i ogólnodostêpne us³ugi kultury, muzea i
biblioteki;
b) us³ug komercyjnych – jak: us³ugi handlu, gastronomii, biura, us³ugi turystyki, ³¹cznoœci, centra konferencyjne i wystawiennicze, us³ugi finansowe,
dzia³alnoœæ gospodarcza zwi¹zana z wykonywaniem wolnych zawodów, hurtownie o powierzchni nie wiêkszej ni¿ 150 m2 powierzchni u¿ytkowej;
c) rzemios³a us³ugowego – jak (np. szewc, krawiec,
fryzjer, zak³ad naprawy sprzêtu RTV, itp.); oraz innej dzia³alnoœci na zasadzie analogii do wymienionych powy¿ej nie powoduj¹cej przekroczeñ
wartoœci normatywnych zanieczyszczeñ powietrza i poziomu dŸwiêku w œrodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej, jak równie¿ powstawania
odorów i niezorganizowanej emisji zanieczyszczeñ.
6) kompozycji obiektu – rozumie siê przez to uk³ad: eksponowanych elewacji, form i pokrycia dachu i zwieñczenia budowli, rozmieszczenia, wielkoœci i proporcji
otworów okiennych i drzwiowych, elementów programu architektoniczno–estetycznego (detale, faktury materia³ów, zasada kolorystyki itp.), kszta³tu i
podzia³ów stolarki, urz¹dzeñ ³¹cz¹cych obiekt z otaczaj¹cym terenem, towarzysz¹cymi obiektami pomocniczymi wspieraj¹cymi kompozycyjnie obiekt
g³ówny;
7) kondygnacji — rozumie siê przez kondygnacjê w rozumieniu przepisów technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki;
8) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy – rozumie siê przez to
liniê wyznaczon¹ w terenie na podstawie rysunku
planu miejscowego, wzd³u¿ której obowi¹zuje lokalizacja zasadniczej d³ugoœci zewnêtrznej œciany budynków o funkcji wskazanej w ustaleniach planu;
zasadniczej d³ugoœci zewnêtrznej œciany budynku
nie stanowi¹ wyodrêbnione z bry³y budynku: w kondygnacji parteru – ganki wejœciowe, wiatro³apy, schody i pochylnie wejœciowe do budynku, w wy¿szych
kondygnacjach – wykusze, loggie, balkony i inne podobne elementy bry³y budynku; obowi¹zuj¹ca linia
zabudowy stanowi nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy
dla innych budynków towarzysz¹cych lokalizowanych na dzia³ce;
9) obs³udze komunikacji – rozumie siê przez to: parkingi dla samochodów ciê¿arowych, zbiorowe parkingi
(o 5 i wiêcej miejscach postojowych, nie stanowi¹ce urz¹dzeñ budowlanych zwi¹zanych z obiektem
budowlanym) stacje paliw,myjnia, serwis samochodowy, diagnostyka, zak³ady obs³ugi samochodów,
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warsztaty samochodowe, lakiernie, myjnie, zespo³y
gara¿owe itp. na zasadzie analogii do dzia³alnoœci
wymienionych powy¿ej lub o analogicznym stopniu
uci¹¿liwoœci;
10) podstawowym przeznaczeniu terenu – rozumie siê
przez to g³ówn¹ (najwa¿niejsz¹) funkcjê terenu, okreœlon¹ w planie w ustaleniach ogólnych i szczegó³owych w sposób bezpoœredni oraz poœrednio –
ustaleniami jakoœciowymi (np. zakaz lokalizacji obiektów obni¿aj¹cych standard warunków mieszkaniowych, zakaz lokalizacji funkcji chronionych); na
terenach dla których ustalono podstawowe przeznaczenie terenu dopuszcza siê lokalizacjê innych funkcji na zasadach okreœlonych w ustaleniach szczegó³owych;
11) powierzchni biologicznie czynnej – rozumie siê przez
to powierzchniê terenu biologicznie czynn¹ w rozumieniu przepisów technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki;
12) powierzchni zabudowanej – rozumie siê przez to sumê powierzchni zabudowy budynków i tymczasowych obiektów budowlanych o terminie lokalizacji
powy¿ej 120 dni zlokalizowanych na dzia³ce budowlanej;
13) przemyœle nieuci¹¿liwym – rozumie siê przez to:
wszelk¹ dzia³alnoœæ produkcyjn¹ wywo³uj¹c¹ nieszkodliwe uci¹¿liwoœci dla œrodowiska w rozumieniu
przepisów o ochronie œrodowiska, tzn. dana produkcja i zastosowane technologie nie s¹ Ÿród³em zagro¿eñ dla jakoœci œrodowiska i zdrowia cz³owieka, a
tak¿e nie powoduj¹ zagro¿eñ œrodowiska w przypadku awarii; do grupy nieuci¹¿liwego przemys³u nale¿¹ dzia³alnoœci typu: sk³ady (poza nieobudowanymi
sk³adami materia³ów sypkich), hurtownie, zak³ady
rzemios³a produkcyjnego, ma³e zak³ady produkcyjne, przemys³ elektroniczny, przemys³ urz¹dzeñ elektrycznych i mechanicznych (poza produkcj¹ œrodków
produkcji i pojazdów), przemys³ spo¿ywczy (poza
zak³adami rybnymi i du¿ymi zak³adami przetwórstwa
miêsnego) oraz inne dzia³alnoœci przemys³owe na
zasadzie analogii do wymienionych powy¿ej lub o
analogicznym stopniu uci¹¿liwoœci, uwzglêdniaj¹ce
powy¿sze ograniczenia; do grupy powy¿szych dzia³alnoœci nie nale¿¹ dzia³alnoœci przemys³owe:
a) wymagaj¹ce sk³adowania materia³ów w stanie sypkim pod go³ym niebem na powierzchni powy¿ej
1000 m2,
b) o znacznej uci¹¿liwoœci wynikaj¹cej z: wielkoœci
produkcji, iloœci przewozów koniecznych do tej
produkcji, generowania ruchu ko³owego, emisji
zanieczyszczeñ, ha³asu, wibracji, promieniowania elektromagnetycznego oraz wytwarzania
znacznej iloœci odpadów poprodukcyjnych;
14) przemyœle uci¹¿liwym – rozumie siê przez to: wszelk¹ dzia³alnoœæ produkcyjn¹ wywo³uj¹c¹ szkodliwe
uci¹¿liwoœci dla œrodowiska w rozumieniu przepisów
o ochronie œrodowiska, tzn. dana produkcja i zastosowane technologie wywo³uj¹ uci¹¿liwoœci zwi¹zane
z du¿ymi przewozami, du¿¹ iloœci¹ odpadów poprodukcyjnych, emisj¹ zanieczyszczeñ, ha³asu, wibracji, znacznych pól elektromagnetycznych itp.;
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uci¹¿liwoœci te mog¹ utrudniaæ ¿ycie albo s¹ dokuczliwe dla œrodowiska w stopniu powoduj¹cym zagro¿enie zdrowia ludzi, uszkodzenie albo zniszczenie
œrodowiska;
15) reklamie wolno stoj¹cej – rozumie siê przez to obiekt
budowlany przeznaczony do ekspozycji reklam, napisów i elementów dekoracyjnych, a tak¿e obiekt budowlany sam bêd¹cy reklam¹;
16) reklamie wbudowanej – rozumie siê przez to miejsce lub element, nie przewidziany pierwotnie, umieszczony na obiekcie budowlanym, wykorzystywany do
ekspozycji reklam, napisów i elementów dekoracyjnych; szyld o powierzchni do 0,3 m2 nie jest reklam¹
wbudowan¹;
17) œcis³ym przeznaczeniu terenu – rozumie siê przez to
funkcjê terenu, okreœlon¹ w planie bezpoœrednio dla
danego terenu elementarnego lub jego czêœci oznaczonej na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne; ustalenie œcis³ego przeznaczenia terenu wyklucza
mo¿liwoœæ lokalizacji na nim innych funkcji;
18) terenie elementarnym – rozumie siê przez to fragment obszaru gminy / miejscowoœci wydzielony na
rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, dla którego
sformu³owane s¹ ustalenia szczegó³owe planu;
19) tymczasowym obiekcie budowlanym – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego u¿ytkowania w
okresie krótszym od jego trwa³oœci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak¿e obiekt budowlany niepo³¹czony trwale
z gruntem, jak np.: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeda¿y ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i pow³oki pneumatyczne, urz¹dzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;
20) wartoœciowym drzewostanie – rozumie siê przez to
pojedyncze drzewa lub ich grupy spe³niaj¹ce jedn¹
z poni¿szych cech:
a) zadrzewienia na terenie o powierzchni min. 0,05 ha
oraz aleje (poza lasami i parkami),
b) drzewa i krzewy objête ochron¹ na postawie ustawy o ochronie przyrody;
c) drzewa i krzewy na usuniecie których zezwolenie
wydaje odpowiedni organ,
d) drzewa i krzewy za usuniecie których pobierana
jest prawem przewidziana op³ata;
21) wskaŸniku zainwestowania – rozumie siê przez to
stosunek wielkoœci powierzchni zabudowanej do powierzchni dzia³ki, wyra¿ony w procentach;
22) wydzieleniu wewnêtrznym – rozumie siê przez to
fragment terenu elementarnego wydzielony na rysunku planu liniami wewnêtrznego podzia³u, dla którego sformu³owano (w tekœcie lub na rysunku planu)
dodatkowe ustalenia szczegó³owe;
23) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej – rozumie
siê przez to budynki mieszkalne:
a) jednorodzinne (wolnostoj¹ce, bliŸniacze, szeregowe) zawieraj¹ce nie wiêcej ni¿ dwa mieszkania, z których ka¿de posiada oddzielne wejœcie z
poziomu terenu,
b) wielorodzinne zawieraj¹cy nie wiêcej ni¿ 2 lokale
mieszkalne, posiadaj¹ce wspólne wejœcie z poziomu terenu, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb
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mieszkaj¹cych w nich rodzin: urz¹dzeniami budowlanymi, ogrodami, budynkami gara¿owymi i
gospodarczymi oraz obiektami ma³ej architektury; w szczególnoœci, w rozumieniu planu, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie stanowi¹
budynki w zabudowie zagrodowej;
24) zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej – rozumie
siê przez to budynki mieszkalne wielorodzinne zawieraj¹cy co najmniej 3 mieszkania wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkaj¹cych w nich rodzin:
urz¹dzeniami budowlanymi, ogrodami, budynkami
gara¿owymi i gospodarczymi; w szczególnoœci, w
rozumieniu planu, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej nie stanowi¹ budynki w zabudowie zagrodowej;
25) zabudowie zagrodowej – rozumie siê przez to budynki mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub
ogrodniczych;
26) zagospodarowaniu tymczasowym – rozumie siê przez
to sposób zagospodarowania, urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów, odmienny ni¿ ustalony w ustaleniach
planu miejscowego dotycz¹cych przeznaczenia terenu, dopuszczony na czas okreœlony; zasady tymczasowego zagospodarowania terenów okreœlaj¹
ustalenia planu miejscowego.
Rozdzia³ 2. Ustalenia
§5
Ustala siê teren elementarny, oznaczony na rysunku
planu miejscowego symbolem literowym „ML” obejmuj¹cy ca³y objêty niniejszym planem miejscowym. Granice
terenu elementarnego „ML” wyznaczaj¹ oznaczone na rysunku planu miejscowego linie rozgraniczaj¹ce. Dla terenów po³o¿onych w granicach terenu elementarnego
„ML” obowi¹zuj¹ ustalenia, o których mowa w § 6.
§6
Dla terenu elementarnego ML uchwala siê ustalenia:
1. przeznaczenie terenu – 1:
1) Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenu: ML
– tereny lokalizacji budynków rekreacji indywidualnej wraz z urz¹dzeniami budowlanymi.
2) Wyklucza siê lokalizacjê:
a) zabudowy zagrodowej;
b) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
c) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
d) funkcji us³ugowych;
e) obs³ugi komunikacji;
f) przemys³u nieuci¹¿liwego;
g) przemys³u uci¹¿liwego;
h) cmentarzy i grzebowisk;
i) obiektów handlowych o powierzchni sprzeda¿owej ponad 1000 m 2.
2. ustalenia ochrony przyrody i œrodowiska – 2:
1) Wyklucza siê lokalizacjê przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko w rozumieniu przepisów o ochronie œrodowiska.
2) Wyklucza siê bez oczyszczenia zrzut wód opadowych z terenów komunikacji drogowej i terenów o
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innym u¿ytkowaniu powoduj¹cym zanieczyszczenie wód opadowych, do gruntu, rowów melioracyjnych i do innych wód powierzchniowych.
3) Wyklucza siê bez oczyszczenia zrzut œcieków sanitarnych, technicznych i innych do gruntu, rowów
melioracyjnych i do innych wód powierzchniowych.
4) Na terenach przeznaczonych pod zabudowê obowi¹zuje zachowanie istniej¹cego zadrzewienia,
za wyj¹tkiem miejsc niezbêdnych dla lokalizacji
budynków i przeprowadzenia dojazdów.
5) Wyklucza siê wycinkê wartoœciowego drzewostanu za wyj¹tkiem ciêæ sanitarnych. Zakaz nie dotyczy przypadku gdy pojedyncze drzewo
uniemo¿liwia spe³nienie innych ustaleñ planu miejscowego. Wycinka wartoœciowego drzewostanu
spowodowana lokalizacj¹ obiektów budowlanych
wymaga ekwiwalentnej rekompensaty zasobu zieleni na terenie inwestycji.
6) Wyklucza siê magazynowanie, sk³adowanie odpadów i substancji niebezpiecznych bez utwardzonego pod³o¿a i izolacji wykluczaj¹cej mo¿liwoœæ
przenikania zanieczyszczeñ do gruntu.
7) Realizacja parkingów naziemnych wiêkszych ni¿
10 miejsc postojowych jest uwarunkowana wprowadzeniem zieleni wysokiej (drzew i krzewów) na
terenie parkingu.
3. ustalenia ochrony dziedzictwa kulturowego – 3:
1) Ze wzglêdu na usytuowanie obszaru objêtego planem miejscowym w bezpoœrednim s¹siedztwie zabytkowego uk³adu ruralistycznego wsi Zielonka
oraz w obszarze ekspozycji tego zespo³u jak równie¿ ochronê krajobrazu kulturowego regionu Pasa Nadmorskiego, wskazane jest w nowej
zabudowie stosowanie form architektonicznych w
dobry sposób kontynuuj¹cych tradycjê budowlan¹ wsi Zielonka, charakteryzuj¹c¹ siê stosowaniem:
a) budownictwa szkieletowego,
b) w budynkach mieszkalnych dachów dwuspadowych i naczó³kowych o nachyleniu po³aci pod
k¹tem 450.
4. ustalenia kszta³towania ³adu przestrzennego i kompozycji urbanistycznej – 4:
1) Obowi¹zuje lokalizacja obiektów oraz kszta³towanie ich kompozycji i zespo³u zabudowy w sposób
umo¿liwiaj¹cy tworzenie przestrzeni o wysokim
standardzie estetycznym.
2) Lokalizacja tymczasowych obiektów budowlanych
wymaga zachowania wszystkich ustaleñ planu
miejscowego.
3) Na terenach dróg i dojazdów lokalizacja u¿ytkowych obiektów ma³ej architektury s³u¿¹cych rekreacji codziennej i utrzymaniu porz¹dku oraz
innych obiektów stanowi¹cych niezbêdne wyposa¿enie terenu takich jak: budki telefoniczne, wiaty przystankowe, kosze na odpady, ³awki
ogrodowe, oœwietlenie ulic wymaga:
a) dostosowania obiektów do istniej¹cego krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy;
b) braku kolizji z sieciami i urz¹dzeniami podziemnymi;
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c) nie powodowania istotnych ograniczeñ w komunikacji ko³owej, rowerowej, pieszej.
5. wskaŸniki kszta³towania zagospodarowania terenu
i form zabudowy – 5:
1) Ustala siê, oznaczon¹ na rysunku planu miejscowego, obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy dla budynków i tymczasowych obiektów budowlanych w
odleg³oœci 4 m. od pó³nocnej granicy dzia³ki.
2) Obowi¹zuje zagospodarowanie minimum 70% powierzchni dzia³ki jako powierzchni terenu biologicznie czynnej.
3) Ustala siê maksymalny wskaŸnik zainwestowania
dla ka¿dej dzia³ki budowlanej – 15%.
4) Ustalenia pkt 2 i 3 nie dotycz¹:
a) wydzielonych dzia³ek stanowi¹cych drogi lub
ulice wewnêtrzne oraz dojazdy do dzia³ek budowlanych;
b) dzia³ek niezbêdnych do realizacji ustaleñ planu miejscowego dotycz¹cych infrastruktury technicznej.
5) Dla budynków ustala siê nastêpuj¹ce wskaŸniki
kszta³towania form zabudowy i kompozycji obiektów:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy jednego
budynku – 100 m2;
b) maksymalna wysokoœæ zabudowy 2 kondygnacje nadziemne i nie wiêcej ni¿ 8,5 m.;
c) maksymalny poziom posadowienia parteru
przed g³ównym wejœciem do budynku – 0,5 m.
nad poziom terenu;
d) dach stromy o k¹cie nachylenia po³aci dachowych 40–450;
e) kolorystyka pokrycia dachowego ograniczona
do naturalnych odcieni dachówki ceramicznej.
6) Zakaz lokalizacji nowych obiektów budowlanych
o wysokoœci powy¿ej 25 m. ponad poziom terenu.
6. ustalenia zasad parcelacji – 6:
1) Zakaz dokonywania podzia³ów i wydzielania nowych dzia³ek wynikaj¹cych z potrzeb lokalizacji
tymczasowych obiektów budowlanych.
2) Zakaz wydzielania jako odrêbnych dzia³ek, terenów
pod budynkami po obrysie tych budynków bez wydzielenia terenu przynale¿nego, niezbêdnego do
racjonalnego korzystania z budynku.
3) Dokonywanie podzia³ów nieruchomoœci wymaga
sporz¹dzenia projektu podzia³u nieruchomoœci w
granicach obejmuj¹cych ca³y teren elementarny.
4) Ustala siê nastêpuj¹ce zasady dokonywania podzia³u nieruchomoœci:
a) minimalna powierzchnia nowych dzia³ek budowlanych – 1000 m2, za wyj¹tkiem dzia³ek niezbêdnych dla lokalizacji budowli i budynków
systemów infrastrukturalnych oraz dzia³ek drogowych;
b) minimalna szerokoœæ frontu nowych dzia³ek –
20 m. za wyj¹tkiem dzia³ek niezbêdnych dla lokalizacji budowli i budynków systemów infrastrukturalnych oraz dzia³ek drogowych;
c) wyklucza siê wydzielanie dzia³ek drogowych do
dzia³ek budowlanych, które posiadaj¹ dostêp
do drogi publicznej;
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d) dla obs³ugi nie wiêcej ni¿ 4 dzia³ek obowi¹zuje
wydzielenie dojazdu jako drogi wewnêtrznej z
zachowaniem szerokoœci pasa drogowego: minimum 5,50 m., maksimum 8 m.;
e) dla obs³ugi 5 i wiêcej dzia³ek obowi¹zuje wydzielenie dojazdu jako drogi wewnêtrznej z zachowaniem szerokoœci pasa drogowego:
minimum 8 m maksimum 10 m.;
f) maksymalna powierzchnia terenu przeznaczona pod drogi wewnêtrzne – 15%.
5) Zakaz wprowadzania podzia³ów geodezyjnych terenów uniemo¿liwiaj¹cych realizacjê innych ustaleñ planu.
7. ustalenia dotycz¹ce systemu komunikacyjnego i obs³ugi komunikacyjnej – 7:
1) Teren objêty planem miejscowym obs³ugiwany jest
przez drogê po³o¿on¹ poza granicami planu, przebiegaj¹c¹ po dzia³ce oznaczon¹ w dniu uchwalenia planu w ewidencji gruntów numerem 20.
2) Tereny przeznaczone pod zabudowê stanowi¹ dzia³ki budowlane pod warunkiem posiadania lub uzyskania dostêpu tych terenów do drogi publicznej.
3) Realizacja ka¿dego nowego obiektu, rozbudowa,
modernizacja lub zmiana sposobu u¿ytkowania
obiektu istniej¹cego, jest uwarunkowana umieszczeniem na terenie inwestycji odpowiedniej dla jego prawid³owego funkcjonowania iloœci miejsc
postojowych. Je¿eli realizacja potrzeb parkingowych jest niemo¿liwa na terenie inwestycji – dopuszcza siê inny sposób rozwi¹zania przez
inwestora potrzeb parkingowych w drodze porozumienia z Wójtem Gminy.
4) Ustala siê wskaŸniki potrzeb parkingowych dla
funkcji rekreacji indywidualnej – nie mniej ni¿
1 miejsce na budynek.
5) Na terenie objêtym planem obowi¹zuje wyposa¿enie wszystkich przejœæ dla pieszych przez ulice
w obni¿one krawê¿niki umo¿liwiaj¹ce p³ynne, bezkolizyjne po³¹czenie powierzchni chodnika i powierzchni jezdni.
8. ustalenia dotycz¹ce infrastruktury technicznej – 8:
1) Tereny dróg i ulic wewnêtrznych oraz dojazdów
do dzia³ek stanowi¹ korytarze infrastruktury technicznej. Prowadzenie sieci in¿ynieryjnych poza tymi korytarzami jest mo¿liwe pod warunkiem
uzgodnienia z ich gestorami i w³adaj¹cymi gruntem.
2) Obowi¹zuje budowa sieci wodoci¹gowej w zakresie niezbêdnym do zaopatrzenia w wodê zabudowy na ca³ym obszarze planu miejscowego.
Obowi¹zuje pod³¹czenie zabudowy do systemu
wodoci¹gowego miejscowoœci.
3) Obowi¹zuje budowa sieci kanalizacji sanitarnej
miejscowoœci i pod³¹czenie zabudowy do systemu kanalizacyjnego. Do czasu budowy sieci kanalizacji sanitarnej, obowi¹zuje odprowadzenie
œcieków bytowo – gospodarczych do bezodp³ywowych zbiorników na nieczystoœci ciek³e. Do unieszkodliwiania œcieków bytowo – gospodarczych
dopuszcza siê stosowanie przydomowych oczyszczalni œcieków pod warunkiem spe³nienia warun-
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ków geotechnicznych i zapewnienia niezbêdnego
terenu w granicach dzia³ki.
4) Obowi¹zuje odprowadzenie wód powierzchniowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnosp³awnej. Do czasu budowy sieci kanalizacji
deszczowej lub ogólnosp³awnej dopuszcza siê odprowadzenie wód powierzchniowych na w³asny
teren nieutwardzony, do do³ów ch³onnych lub do
zbiorników retencyjnych.
5) Obowi¹zuje wyposa¿enie dzia³ki w miejsca przystosowane do czasowego gromadzenia odpadów
i nieczystoœci sta³ych. Obowi¹zuje wywóz i utylizacja odpadów i nieczystoœci sta³ych z obszaru planu miejscowego na zorganizowanym sk³adowisku
odpadów.
6) Obowi¹zuje rozbudowa sieci elektroenergetycznej w zakresie niezbêdnym do zaopatrzenia w
energiê elektryczn¹ zabudowy na ca³ym obszarze planu miejscowego. Obowi¹zuje pod³¹czenie
zabudowy do sieci elektroenergetycznej.
7) Obowi¹zuje zaopatrzenie w ciep³o z indywidualnych Ÿróde³ energii z zastosowaniem paliw nie powoduj¹cych ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza.
8) Wyklucza siê lokalizacjê nowych napowietrznych
sieci infrastruktury technicznej.
9) Lokalizacja sieci infrastruktury technicznej wymaga uzgodnienia z w³aœciwym organem w zakresie
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz bezkolizyjnego usytuowania sieci z
obiektami budowlanymi.
9. ustalenia dotycz¹ce zagospodarowania tymczasowego i inne ustalenia stanowi¹ce – 9:
1) Wyklucza siê tymczasowe zagospodarowanie terenów.
2) Obowi¹zuje zakaz lokalizacji reklam wolno stoj¹cych i wbudowanych emituj¹cych œwiat³o pulsuj¹ce mog¹ce zak³ócaæ warunki mieszkaniowe w
bezpoœrednim s¹siedztwie.
3) Obowi¹zuje zapewnienie zaopatrzenia wodnego
do gaszenia po¿arów oraz dróg i dojazdów po¿arowych spe³niaj¹cych szczegó³owe wymagania w
zakresie przeciwpo¿arowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego,
ekologicznego lub medycznego oraz warunków,
jakim powinny odpowiadaæ drogi po¿arowe – wed³ug obowi¹zuj¹cych przepisów.
4) W ci¹gach komunikacyjnych wyklucza siê zagospodarowanie z barierami architektonicznymi dla
osób niepe³nosprawnych.
10. Na obszarze objêtym niniejszym planem miejscowym ustala siê 30% jako wysokoœæ stawki procentowej s³u¿¹cej naliczaniu op³aty wynikaj¹cej ze
wzrostu wartoœci nieruchomoœci, o której mowa w
przepisach o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozdzia³ 4. Przepisy koñcowe
§7
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Choczewo do:

Poz. 1886 i 1887

— 7361 —

1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu
oceny zgodnoœci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na urzêdowej tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy w Choczewie,
4) opublikowania niniejszej uchwa³y na stronie internetowej Gminy Choczewo.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 7 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
H. Domaros
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXII – 259/2005
Rady Gminy Choczewo
z dnia 28 czerwca 2005 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 16/3, obrêb ewidencyjny Sasino, gmina Choczewo.
ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALE¯¥CYCH DO ZADAÑ W£ASNYCH
GMINY CHOCZEWO ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA
Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr 16/3, obrêb ewidencyjny Sasino, gmina Choczewo wynika realizacja inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy Choczewo:
1) zewnêtrzna sieæ wodoci¹gowa obs³uguj¹ca obszar
objêty planem;
2) zewnêtrzna sieæ kanalizacji sanitarnej obs³uguj¹ca
obszar objêty planem;
3) zewnêtrzna sieæ kanalizacji deszczowej obs³uguj¹ca
obszar objêty planem.
Inwestycje te realizowane bêd¹ sukcesywnie i finansowane przy pomocy œrodków bud¿etowych Gminy oraz
pozyskanych ze œrodków zewnêtrznych (obcych).

1887
UCHWA£A Nr XLII/541/05
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 29 czerwca 2005 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta S³upska dla terenu
pomiêdzy ulicami Ko³³¹taja, Wolnoœci, Kopernika,
Sienkiewicza i Wojska Polskiego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 mar-
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ca 1990 r.o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: 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, Nr162
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203) oraz art. 20 ust. 1 w zwi¹zku z art. 27 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6,
poz. 41 i Nr 141, poz. 1492) w zwi¹zku z uchwa³¹
nr XVII/146/03 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia 29 paŸdziernika 2003 r. w sprawie przyst¹pienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta S³upska dla terenu pomiêdzy ulicami
Ko³³¹taja, Wolnoœci, Kopernika, Sienkiewicza i Wojska
Polskiego, Rada Miejska w S³upsku uchwala co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta S³upska dla terenu pomiêdzy ulicami Ko³³¹taja, Wolnoœci, Kopernika, Sienkiewicza i
Wojska Polskiego, którego ustalenia wyra¿one s¹ w
postaci zasad zagospodarowania terenów okreœlonych niniejsz¹ uchwa³¹ oraz rysunkiem planu
2. Plan nosi nazwê “Mickiewicza”
§2
Integraln¹ czêœci¹ uchwa³y s¹:
1. Rysunek planu – plansza podstawowa w skali 1:1000,
stanowi¹cy za³¹cznik nr 1.
2. Wyrys ze Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta S³upska, stanowi¹cy za³¹cznik nr 2.
§3
Ustalenia planu okreœlonego w § 1 w ust. 1 s¹ zgodne ze Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta S³upska
§4
1. Obszar planu dzieli siê na jednostki planu wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi tereny o ró¿nych sposobach u¿ytkowania i zagospodarowania
2. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jak
i rysunku planu jest mowa o:
1) planie – nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu o którym mowa w § 1 niniejszej uchwa³y
2) granicach opracowania – nale¿y przez to rozumieæ granice opracowania oznaczone na rysunku planu literami od A do E
3) zabudowie – nale¿y przez to rozumieæ kompleks
obiektów budowlanych lub obiekt budowlany trwale zwi¹zany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoc¹ przegród budowlanych oraz posiadaj¹cy
fundamenty i dach, przeznaczony do realizacji
funkcji podstawowych lub funkcji towarzysz¹cych
4) przeznaczeniu podstawowym – nale¿y przez to
rozumieæ przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ
w danej jednostce planu wyznaczonej liniami roz-

graniczaj¹cymi – powy¿ej 50% powierzchni jednostki
5) przeznaczeniu towarzysz¹cym – nale¿y przez to
rozumieæ przeznaczenie uzupe³niaj¹ce przeznaczenie podstawowe
6) jednostce planu – nale¿y przez to rozumieæ obszar wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi zgodnie z rysunkiem planu, któremu przyporz¹dkowany
jest symbol liczbowy i literowy, do którego odnosz¹
siê ustalenia przedstawione na rysunku planu oraz
w czêœci tekstowej niniejszej uchwa³y
7) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy – nale¿y przez to rozumieæ liniê projektowanej zabudowy wszystkich
kondygnacji, przebiegaj¹c¹ zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, obowi¹zek zachowania linii nie dotyczy elementów architektonicznych
zwi¹zanych z wejœciem do budynku (w granicach
dzia³ki), a tak¿e wykuszy, balkonów, ryzalitów i innych elementów kszta³tuj¹cych estetykê budynku
8) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nale¿y przez
to rozumieæ ustalon¹ na rysunku planu lub w przepisach szczególnych (w odniesieniu do granic dzia³ek od których nie ustalono linii zabudowy) liniê
poza któr¹ nie mo¿e wykroczyæ lico projektowanego budynku, obowi¹zek zachowania linii nie dotyczy elementów architektonicznych zwi¹zanych z
wejœciem do budynku (w granicach dzia³ki), a tak¿e wykuszy, balkonów, ryzalitów i innych elementów kszta³tuj¹cych estetykê budynku
9) dzia³ce przydomowej – nale¿y przez to rozumieæ
teren niezabudowany, przylegaj¹cy do budynku
mieszkalnego, niezbêdny do jego prawid³owego
funkcjonowania, tj. realizuj¹cy potrzeby komunikacyjne, rekreacyjne i gospodarcze mieszkañców
10) powierzchni terenu biologicznieczynnej – nale¿y
przez to rozumieæ grunt rodzimy oraz wodê powierzchniow¹ na terenie dzia³ki budowlanej, a tak¿e 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów
o powierzchni nie mniejszej ni¿ 10 m 2 urz¹dzonych jako sta³e trawniki lub kwietniki na pod³o¿u
zapewniaj¹cym im naturalna wegetacjê, zgodnie
z § 3 pkt 22 rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie, z wszelkimi zmianami dokonanymi w czasie obowi¹zywania planu
11) przepisach szczególnych – nale¿y przez to rozumieæ przepisy obowi¹zuj¹cych ustaw wraz z aktami wykonawczymi
12) ustawie – nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia
27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z
2004 r. Nr 6 poz. 41 i Nr 141 poz. 1492)
ROZDZIA£ II
Przedmiot ustaleñ
§5
1. Ustalenia ogólne dla ca³ego obszaru planu:
1) ustalenie przeznaczenia podstawowego i towarzysz¹cego oraz linii rozgraniczaj¹cych terenów,
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2) ustalenie zasad ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego,
3) ustalenie zasad ochrony œrodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego,
4) ustalenie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej,
5) ustalenie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych,
6) ustalenie szczegó³owych zasad i warunków scalania i podzia³u nieruchomoœci,
7) ustalenia dotycz¹ce zasad, parametrów i wskaŸników kszta³towania zabudowy i zagospodarowania terenu
8) ustalenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.
2. Ustalenia szczegó³owe dla poszczególnych terenów
wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi, wyra¿one
w formie kart terenu, w tym:
1) ustalenie parametrów i wskaŸników kszta³towania zabudowy i zagospodarowania terenów,
2) ustalenie sposobów zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegaj¹cych ochronie na podstawie
odrêbnych przepisów,
3) ustalenie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeñ w ich u¿ytkowaniu,
4) ustalenie zasad obs³ugi komunikacyjnej i obs³ugi
w zakresie infrastruktury technicznej,
5) ustalenie szczegó³owych zasad ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
6) ustalenie szczegó³owych zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
wspó³czesnej,
7) ustalenie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania,urz¹dzania i u¿ytkowania terenów,
8) ustalenie sposobów rehabilitacji istniej¹cej zabudowy i infrastruktury technicznej, przekszta³ceñ
lub rekultywacji terenów zdegradowanych,
9) ustalenie stawek procentowych o których mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy.
ROZDZIA£ III
Przeznaczenie podstawowe
i towarzysz¹ce terenów
§6
1. Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami cyfrowymi i literowymi, wydzielonych liniami
rozgraniczaj¹cymi na rysunku planu:
1) MWU – tereny adaptowanej (projektowanej) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z us³ugami wbudowanymi,
2) KDW/P – tereny dróg wewnêtrznych i parkingów,
3) U,MW – tereny zabudowy us³ugowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
4) UH – tereny zabudowy handlowo–us³ugowej,
5) UC – tereny rozmieszczenia obiektów handlowych
o powierzchni sprzeda¿ypowy¿ej 2 000 m 2,
6) U,KP – tereny us³ug centrotwórczych z dopuszczeniem us³ug komunikacji – parking wielopoziomowy,

7) UO – tereny us³ug oœwiaty,
8) UK – tereny us³ug kultury,
9) UA(MWU) – tereny administracji (z alternatyw¹
funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej z us³ugami
wbudowanymi),
10) UA – tereny us³ug administracji,
11) UZ – tereny us³ug zdrowia,
12) UKR – tereny us³ug kultu religijnego,
13) KD(PJ,D,L,Z,G – tereny dróg publicznych (pieszo–jezdnych, dojazdowych, lokalnych, zbiorczych,
g³ównych),
14) ZP – tereny zieleni urz¹dzonej,
15) E– teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka,
16) C– teren infrastruktury technicznej – ciep³ownictwo,
17) G – teren infrastruktury technicznej – gazownictwo.
2. W ramach zagospodarowania funkcji podstawowych
dopuszcza siê w granicach poszczególnych terenów
(jednostek planu) lokalizacjê:
1) funkcji towarzysz¹cych i zwi¹zanych z nimi obiektów i urz¹dzeñ,
2) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej niezbêdnych
do prawid³owego funkcjonowania obiektów i urz¹dzeñ przeznaczenia podstawowego.
ROZDZIA£ IV
Zasady ochrony i kszta³towania
³adu przestrzennego
§7
1. Elementami zagospodarowania przestrzennego
kszta³tuj¹cymi ³ad przestrzenny na obszarze objêtym planem s¹:
1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu,
2) parametry i wskaŸniki zabudowy i zagospodarowania terenu zawarte w ustaleniach szczegó³owych (kartach terenu) dla poszczególnych
jednostek planu,
3) ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony elementów
œrodowiska przyrodniczego oraz kszta³towania terenów zieleni zawarte w kartach terenu.
2. W celu poprawy ³adu przestrzennego na terenie objêtym planem, ustala siê:
1) wyprowadzanie z wnêtrz jednostek planu zabudowy o niskim standardzie technicznym, estetycznym i urbanistycznym, nie oznaczonej na rysunku
planu jako budynki adaptowane,
2) zakaz lokalizacji w granicach jednostek planu zabudowy o funkcjach gara¿owych, rzemieœlniczych
i magazynowo–sk³adowych (np. gara¿y murowanych i blaszanych, komórek gospodarczych,
warsztatów, magazynów, sk³adów itp.). Wyj¹tek
stanowi¹ wbudowane funkcje gara¿owe (postojowe) i magazynowe, uzupe³niaj¹ce przeznaczenie
podstawowe jednostek planu lub stanowi¹ce zasadnicz¹ funkcjê jednostki.
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ROZDZIA£ V
Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony œrodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego
§8
1. Ustala siê zakaz:
1) lokalizowania w granicach planu wszelkich funkcji
zwi¹zanych z u¿ytkowaniem obiektów lub dzia³alnoœci¹ us³ugow¹ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko w myœl obowi¹zuj¹cych
przepisów, ewentualna krótkotrwa³a uci¹¿liwoœæ
powinna zamykaæ siê w granicach dzia³ek,
2) wytwarzania i sk³adowania odpadów niebezpiecznych,
3) wytwarzania wibracji ujemnie wp³ywaj¹cych na
zdrowie cz³owieka i obiekty budowlane,
4) przekraczania dopuszczalnych norm emisji do atmosfery zanieczyszczeñ,
5) stosowania nowych palenisk na paliwa sta³e,
6) wytwarzania i emitowania promieniowania niejonizuj¹cego,
7) zrzutu œcieków, które mog³yby zak³óciæ istniej¹c¹
równowagê systemu ekologicznego, najbli¿szego otoczenia oraz wywo³aæ pogorszenie jakoœci
œrodowiska przyrodniczego.
2. Ustala siê nakaz:
1) maksymalnej ochrony zdrowego drzewostanu oraz
zapewnienia przyrostu zieleni z uwzglêdnieniem
gatunków rodzimych,
2) bezwzglêdnego odprowadzenia œcieków socjalno–bytowych do systemu komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej,
3) sukcesywnej likwidacji istniej¹cych indywidualnych palenisk – Ÿróde³ emisji zanieczyszczeñ i zastêpowania ich nisko–emisyjnymi czynnikami
grzewczymi,
4) selekcji odpadów komunalnych, gromadzenia odpadów sta³ych w kontenerach i pojemnikach i ich
wywóz na wysypisko,
5) przeprowadzenia badañ geologicznych w trybie
Prawa Geologicznego i Górniczego przy projektowaniu obiektów w granicach obowi¹zywania planu,
6) przestrzegania dopuszczalnego poziomu ha³asu na
terenach ustalonych w planie funkcji. W przypadku stwierdzenia przekroczeñ lub niekorzystnych
oddzia³ywañ na s¹siaduj¹ce tereny, zastosowaæ
w granicach jednostek planu lub poszczególnych
nieruchomoœci urz¹dzenia t³umi¹ce ha³as,
7) stosowania na terenach utwardzonych, pieszych
nawierzchni z elementów drobnowymiarowych,
umo¿liwiaj¹cych infiltracjê wód opadowych,
8) stosowania na terenach utwardzonych, dostêpnych dla pojazdów samochodowych nawierzchni
ze spadkami w kierunku wpustów deszczowych i
sprowadzania wód opadowych do kanalizacji deszczowej z zastosowaniem separatorów, zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami,
9) zabezpieczenia przy realizacji obiektów budowlanych, ma³ej architektury i budowli warstwy gleby w
celu jej wykorzystania na terenach zielonych.

3. Ulica Wojska Polskiego znajduje siê w strefie „K”
ochrony krajobrazu, dla której ustala siê nakaz zachowania elementów krajobrazu urz¹dzonego (aleja spacerowa) poprzez jego bie¿¹c¹ konserwacjê i
rekultywacjê elementów zniszczonych.
4. W granicach ulicy Wojska Polskiego znajduje siê pomnik przyrody, oznaczony na rysunku planu, podlegaj¹cy szczególnej ochronie wed³ug ustaleñ
zawartych w art. 45 ust. 1 pkt 1,2,3,4 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92,
poz. 880), ze zmianami dokonanymi w czasie obowi¹zywania planu.
ROZDZIA£ VI
Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
wspó³czesnej
§9
1. Obszar planu znajduje siê w strefie „B” ochrony zachowanych elementów zabytkowych, dla której istnieje obowi¹zek:
1) wykonywania wszelkich prac budowlanych na
obiektach wpisanych do rejestru zabytków na podstawie zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z ustaw¹ z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568),
2) uzgodnienia przez inwestora z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich prac budowlanych przy obiektach bêd¹cych w wojewódzkiej i
gminnej ewidencji zabytków na etapie ustaleñ zakresu robót remontowych,
3) uzyskania pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków koncepcji uzupe³nieñ pierzei
w istniej¹cych kwarta³ach zabudowy,
4) dostosowania nowej zabudowy do istniej¹cej, historycznej kompozycji urbanistycznej, poprzez zastosowanie odpowiedniej skali i formy obiektów
projektowanych, d¹¿¹c do harmonijnego wspó³istnienia elementów nowych i historycznych,
5) projektowania wype³nieñ now¹ zabudow¹ wed³ug
istniej¹cych linii zabudowy (regulacyjnych),
6) d¹¿enia do przestrzennego scalania obszaru miasta objêtego stref¹ poprzez ograniczenie intensywnoœci ruchu ko³owego.
2. W granicach opracowania ustala siê strefê ograniczonej ochrony archeologiczno–konserwatorskiej
„OW” w której ustala siê obowi¹zek przeprowadzenia archeologicznych badañ interwencyjnych o charakterze nadzoru archeologicznego nad pracami
ziemnymi w zakresie okreœlonym inwestorowi pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
ROZDZIA£ VII
Ustalenie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb
kszta³towania przestrzeni publicznych
§ 10
Ustala siê:
1. mo¿liwoœæ realizacji w przestrzeniach publicznych
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jednostek drogowych obiektów ma³ej architektury,
tymczasowych obiektów handlowo–us³ugowych (kiosków kolporta¿u prasy i kiosków typu lotto), urz¹dzeñ technicznych, budek telefonicznych,
parkometrów i zieleni, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w
zakresie ich lokalizacji przepisami, w uzgodnieniu z
zarz¹dc¹ dróg i Plastykiem Miejskim,
2. zakaz lokalizacji w przestrzeniach publicznych jednostek drogowych sta³ych noœników reklamowych,
3. zakaz lokalizacji w przestrzeniach publicznych pasów drogowych schodów zewnêtrznych przy budynkach, z wyj¹tkiem schodów umieszczanych we
wnêkach zabudowy, nie zawê¿aj¹cych zasadniczej
szerokoœci chodnika.
ROZDZIA£ VIII
Ustalenia dotycz¹ce szczegó³owych zasad
i warunków scalania i podzia³u nieruchomoœci
§ 11
Nie ustala siê obowi¹zku wykonania procedury scalania i wtórnego podzia³u nieruchomoœci w granicach obowi¹zywania planu.
ROZDZIA£ IX
Ustalenia dotycz¹ce zasad, parametrów
i wskaŸników kszta³towania zabudowy
i zagospodarowania terenu
§ 12
1. Ustala siê docelow¹ likwidacjê obiektów kubaturowych nie oznaczonych na rysunku planu jako obiekty adaptowane.
2. Parametry kszta³towania zabudowy, maksymalne
wskaŸniki procentowe powierzchni zabudowy do powierzchni dzia³ek i minimalne wskaŸniki procentowe
powierzchni biologicznie czynnych do powierzchni
dzia³ek lub terenów przydomowych okreœlono w kartach terenu dla poszczególnych jednostek planu.
ROZDZIA£ X
Ustalenia dotycz¹ce zasad modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej
§ 13
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady przebudowy i budowy systemów komunikacji:
1) zewnêtrzn¹ obs³ugê komunikacyjn¹ jednostek planu w granicach opracowania stanowi droga klasy
G – ulica Kopernika (01KDG), droga klasy Z – ulica Wojska Polskiego (02KDZ), sieæ dróg lokalnych
miejskich (drogi klasy L) t.j. ulice: B. Prusa
(03KDL), W.S.Reymonta (04KDL), Wileñska
(05KDL), A. Mickiewicza (06KDL), L. Solskiego
(07KDL), S. Staszica (08KDL), S. ¯eromskiego
(09KDL), ci¹g uliczny pó³nocny w ramach Placu
Broniewskiego (10KDL), S. ¯eromskiego od
10KDL do ulicy Mickiewicza (11KDL), S. Wyspiañskiego (12KDL), Z.Krasiñskiego (13KDL), S. Staszica miêdzy ul. Kopernika a 08KDL (14KDL),
M. Niedzia³kowskiego (15KDL) oraz drogi klasy D
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t.j. ulica Wileñska miêdzy ul. Wojska Polskiego a
Placem Broniewskiego (16KDPJ) i ci¹g uliczny
pieszo–jezdny, po³udniowy w ramach Placu Broniewskiego (17KDPJ),
2) wnêtrza kwarta³ów zabudowy projektowaæ nale¿y
w formie dróg wewnêtrznych z parkingami
(KDW/P) w poziomie terenu i ³¹czyæ z przyleg³ymi
ulicami zjazdami indywidualnymi, oznaczonymi
strza³kami na rysunku planu. Szerokoœæ nowo projektowanych zjazdów indywidualnych (bramowych)
min. 4,5 m. Obliczony ogólny wskaŸnik miejsc postojowych dla mieszkañców wszystkich kwarta³ów zabudowy wynosi w planie – 1:2 (jedno miejsce
postojowe na dwa mieszkania = 1169 miejsc postojowych: 2174 mieszkania w granicach planu ³¹cznie). W celu poprawy wskaŸnika miejsc postojowych dla mieszkañców jednostek planu, we wnêtrzach kwarta³ów zabudowy ustala siê alternatywnie mo¿liwoœæ budowy parkingów dwupoziomowych z zieleni¹, zgodnie z ustaleniami zawartymi w karcie terenu dla terenów KDW/P,
3) ustala siê w ulicach lokalnych miejskich zasady
ich przebudowy porz¹dkuj¹ce funkcje w pasach
drogowych oraz umo¿liwiaj¹ce pozyskanie dodatkowych miejsc postojowych:
a) istniej¹ce jezdnie zwê¿aæ do szerokoœci 5,5 m
– 6,5 m i utrzymaæ je jako dwukierunkowe, dwupasowe. Dopuszcza siê równie¿ odcinkow¹
przebudowê ulic z ruchem jednokierunkowym,
b) wzd³u¿ jezdni wykonywaæ wzd³u¿ne zatoki postojowe,
c) miêdzy liniami zabudowy a pasami postojowymi sytuowaæ ci¹gi piesze lub pieszo–rowerowe
o normatywnych parametrach.
4) ustala siê nastêpuj¹ce wskaŸniki parkingowe do
obliczania zapotrzebowania na miejsca postojowe dla samochodów osobowych na nowych terenach inwestycyjnych:
a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z
us³ugami w pierzejach ulic oraz zabudowy us³ugowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – min. 1 miejsce postojowe
/ 1 mieszkanie i nie mniej ni¿ 3 miejsca postojowe / 100 m2 powierzchni us³ug,
b) dla obiektów handlowych – min.25 miejsc postojowych / 1000 m2 powierzchni sprzeda¿y,
c) dla restauracji, kawiarni, barów – min.24 miejsca postojowe / 100 miejsc konsumpcyjnych,
d) dla biur, urzêdów, banków, przychodni, gabinetów lekarskich, kancelarii adwokackich – min.30
miejsc postojowych / 1000 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) dla kin, teatrów – min.22 miejsca postojowe /
100 miejsc siedz¹cych,
f) dla obiektów wystawowych, galerii – min.20
miejsc postojowych / 1000 m2 powierzchni u¿ytkowej,
g) dla obiektów sportu i rekreacji – min.10 miejsc
postojowych / 100 m2 powierzchni u¿ytkowej.
2. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej
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1) Ustala siê wyposa¿enie jednostek planu w podstawowe media: wodê, energiê elektryczn¹, ciep³o i gaz z sieci miejskich oraz odprowadzenie
œcieków i wód opadowych do systemów zbiorczej
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w oparciu o
warunki ustalone przez zarz¹dzaj¹cych sieciami.
2) Ustala siê zakaz stosowania nowych palenisk na
paliwa sta³e oraz nakaz sukcesywnej likwidacji istniej¹cych indywidualnych palenisk – Ÿróde³ emisji
zanieczyszczeñ.
3) W zakresie zaopatrzenia w ciep³o dopuszcza siê
stosowanie alternatywnych nisko–emisyjnych
czynników grzejnych jak: olej opa³owy, gaz, energiê elektryczn¹, biopaliwa, pompy cieplne itp.
ROZDZIA£ XI
Ustalenia szczegó³owe dla obszarów
wyznaczonych liniami rozgraniczaj¹cymi
§ 14
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO “MICKIEWICZA”
Nr EW. PLANU 7322/72
1. KARTA TERENU Nr 001
2. JEDNOSTKA, PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE
Nr JEDNOSTKI
1.1., 1.2.MWU, 2.1.MWU, 3.1., 3.2.MWU, 4.1., 4.2.,
4.3.MWU, 6.1.MWU, 7.1.MWU, 8.1., 8.2., 8.3.MWU,
9.1., 9.2., 9.3.MWU,10.1., 10.2., 10.3., 10.4.MWU,
11.1., 11.2.MWU, 12.1.MWU, 13.1., 13.2., 13.3.,
13.4.MWU
TERENY ADAPTOWANEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ Z US£UGAMI WBUDOWANYMI
US£UGI: HANDLU, GASTRONOMII, ADMINISTRACJI, TURYSTYKI, KULTURY ORAZ INNE NIEUCI¥¯LIWE
3. POWIERZCHNIA odpowiednio:
0,451 ha, 0,377 ha, 0,648 ha, 0,188 ha, 0,295 ha,
0,520 ha, 0,229 ha, 0,107 ha, 0,865 ha, 1,171 ha,
0,285 ha, 0,173 ha, 0,296 ha, 0,547 ha, 0,056 ha,
0,268 ha, 0,095 ha, 0,046 ha, 0,050 ha, 0,802 ha,
0,392 ha, 0,103 ha, 0,365 ha, 0,262 ha, 0,256 ha,
0,439 ha, 0,439 ha
4. FUNKCJE TOWARZYSZ¥CE
1. Zieleñ i rekreacja
2. Funkcja gospodarcza – placyki gospodarcze
2. Komunikacja wewnêtrzna, piesza lub pieszo–jezdna (w formie s³u¿ebnoœci przejazdu)
5. FUNKCJE WY£¥CZONE
1. Wszelkie uci¹¿liwe funkcje rzemieœlnicze i us³ugowe
2. Funkcje gara¿owe i magazynowo–sk³adowe (np.
komórki gospodarcze, sk³ady, magazyny zwi¹zane z us³ugami w pierzejach)
3. Komunikacja ko³owa z wyj¹tkiem ustalonych na
rysunku s³u¿ebnoœci drogowych w zjazdach bramowych istniej¹cej zabudowy
4. Wszelkie funkcje nie zwi¹zane z podstawowym
przeznaczeniem i u¿ytkowaniem terenów lub urz¹-
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dzeñ z nimi zwi¹zanych, mog¹ce utrudniaæ realizacjê funkcji podstawowej lub naruszaæ przepisy
w zakresie ochrony œrodowiska i ustalenia ogólne zapisane w § 8 uchwa³y
6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
1. Adaptacja stanu istniej¹cego, bez mo¿liwoœci nowych wybudowañ
2. Mo¿liwoœæ rozbudowy i nadbudowy istniej¹cych
kubatur wy³¹cznie w zakresie zwi¹zanym z popraw¹ funkcjonowania przeznaczenia podstawowego
3. Wysokoœæ zabudowy przy rozbudowie i nadbudowie: 3 do 4 kondygnacji + poddasze (u¿ytkowe), w
nawi¹zaniu do wysokoœci zabudowy istniej¹cej w
bezpoœrednim s¹siedztwie
4. Linie zabudowy przy rozbudowie i nadbudowie:
a) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy – od strony ulic –
w linii istniej¹cych budynków
b) nieprzekraczalne linie zabudowy – nie ustala
siê, od strony wnêtrz jednostek rozbudowê lub
nadbudowê kszta³towaæ z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych odleg³oœci
i zapewnienia oœwietlenia pomieszczeñ
5. Forma zabudowy przy rozbudowie i nadbudowie –
o wysokich walorach architektonicznych, w nawi¹zaniu do skali i charakteru zabudowy istniej¹cej i
s¹siedniej, z zastosowaniem materia³ów wykoñczeniowych o wysokiej estetyce
6. Forma dachu przy rozbudowie i nadbudowie –
g³ówna kalenica dachu równoleg³a do linii przyleg³ych ulic, spadki dachu w nawi¹zaniu do spadków zabudowy istniej¹cej w s¹siedztwie
7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAŸ NIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Powierzchnia zabudowy – nie ustala siê wskaŸnika dla istniej¹cej, adaptowanej w planie zabudowy, posiadaj¹cej wydzielone ju¿ lub nowo ustalone
w planie dzia³ki przydomowe
2. Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej – min.
50% ³¹cznej powierzchni dzia³ki przydomowej
3. Wtórne podzia³y terenu:
a) zgodnie z rysunkiem planu
b) dopuszcza siê ³¹czenie ustalonych w planie nieruchomoœci w wiêksze jednostki, zawieraj¹ce
wiêcej ni¿ jeden budynek mieszkalny lub mieszkalno–us³ugowy wraz z terenem przydomowym
4. Zagospodarowanie terenów przydomowych poprzedziæ wykonaniem projektów zagospodarowania terenu. Po¿¹dane jest objêcie projektem ca³ych
wnêtrz kwarta³ów zabudowy wraz z terenami
KDW/P lub kilku dzia³ek przydomowych ³¹cznie
8. WARUNKI I ZASADY KSZTA£TOWANIA FUNKCJI
TOWARZYSZ¥CYCH
1. Zieleñ i rekreacja przydomowa
a) zachowaæ w maksymalnym zakresie istniej¹c¹
w granicach funkcji zieleñ wysok¹, usuniêcie
podrostów, egzemplarzy chorych, stwarzaj¹cych zagro¿enie lub wymagaj¹cych wycinki z
innych przyczyn przeprowadziæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi procedurami
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b) tereny przydomowe zagospodarowywaæ maksymalnie zieleni¹ urz¹dzon¹ z elementami „ma³ej architektury”
2. Funkcja gospodarcza – placyki gospodarcze, urz¹dzaæ w formie powierzchni utwardzonych i zadaszonych, wydzielonych trwa³ymi os³onami i
lokalizowaæ w granicach dzia³ek przydomowych,
lub wspólnych terenów komunikacji dojazdowej wewnêtrznej KDW/P, w miejscach ma³o eksponowanych, umo¿liwiaj¹cych dostêp z drogi publicznej
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
10. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA,
ZAGRO¯ENIA ORAZ OGRANICZENIA W U¯YTKOWANIU
Ustala siê:
1. Sukcesywne wyprowadzenie z wnêtrz jednostek
zabudowy mieszkaniowej istniej¹cych, uci¹¿liwych
funkcji wymienionych w punkcie 5
2. Zapewnienie s³u¿ebnoœci przejœcia i przejazdu z
przyleg³ych do jednostek planu dróg do terenów
KDW/P przez oznaczone na rys. planu zjazdy bramowe w budynkach tworz¹cych pierzeje ulic
3. Zapewnienie doraŸnego dostêpu do terenów infrastruktury technicznej E, G, C (stacji transformatorowych, budynków zwi¹zanych z gazownictwem i ciep³ownictwem) w zakresie niezbêdnym,
w celach zwi¹zanych z ich eksploatacj¹ lub remontem
4. Zapewnienie zwi¹zanego z eksploatacj¹, remontem lub rozbudow¹ dostêpu do istniej¹cej w granicach jednostek podziemnej i nadziemnej
infrastruktury technicznej
11. OBS£UGA KOMUNIKACYJNA I PARKOWANIE –
PARAMETRY I WSKAŸ NIKI
Ustala siê:
1. Dostêpnoœæ jednostek z komunikacji publicznej
przyleg³ych ulic oraz poprzez tereny komunikacji
dojazdowej wewnêtrznej i parkingów (KDW/P),
powi¹zane z drogami publicznymi poprzez zjazdy indywidualne (bramowe), w miejscach oznaczonych na rysunku planu,
2. Komunikacja wewnêtrzna – piesza lub pieszo–jezdna (w zakresie niezbêdnym, np. S³u¿ebnoœci przejazdu), powi¹zana z komunikacj¹
publiczn¹ zewnêtrzn¹
3. Parkowanie dla mieszkañców jednostek w granicach terenów KDW/P, zgodnie ze wskaŸnikami zawartymi w ustaleniach dla tych terenów
12. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Ustala siê:
1. Stosowanie dla jednostki planu ustaleñ ogólnych
zawartych w § 13, ust. 2
2. Doprowadzenie mediów dla obs³ugi jednostek planu – z sieci istniej¹cych w drogach publicznych
za pomoc¹ przy³¹czy, lub poprzez rozbudowê sieci istniej¹cych w granicach jednostek, w oparciu
o warunki techniczne ich w³aœcicieli
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13. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
Zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 8
uchwa³y
14. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
Jednostki planu znajduj¹ siê w granicach strefy „B”
zachowanych elementów zabytkowych i strefy obserwacji archeologicznej „OW”, dla których obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w § 9 uchwa³y
15. SPOSOBY I TERMINY ZAGOSPODAROWANIA
TYMCZASOWEGO
Ustala siê tymczasowe zagospodarowanie terenów
we wnêtrzach jednostek przeznaczenia podstawowego pod zastane funkcje gara¿owe i us³ugowe, do
czasu powstania okolicznoœci umo¿liwiaj¹cych ich
likwidacjê
16. USTALENIA DOTYCZ¥CE REHABILITACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, PRZEKSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI
TERENÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
17. STAWKA PROCENTOWA
0%
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO “MICKIEWICZA”
Nr EW. PLANU 7322/72
1. KARTA TERENU Nr 002
2. JEDNOSTKA, PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE
Nr JEDNOSTKI
1.3.MWU, 4.4.MWU, 6.2.MWU, 8.5.MWU, 10.5.MWU
TERENY PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ Z US£UGAMI WBUDOWANYMI
US£UGI: HANDLU, GASTRONOMII, ADMINISTRACJI, TURYSTYKI, KULTURY ORAZ INNE NIEUCI¥¯LIWE
3. POWIERZCHNIA odpowiednio:
0,032 ha, 0,029 ha, 0,015 ha, 0,010 ha, 0,028 ha
4. FUNKCJE TOWARZYSZ¥CE
1. Zieleñ i rekreacja
2. Funkcja gospodarcza – placyki gospodarcze
3. Komunikacja wewnêtrzna, piesza lub pieszo–jezdna
5. FUNKCJE WY£¥CZONE
1. Wszelkie uci¹¿liwe funkcje rzemieœlnicze i us³ugowe
2. Zabudowa gara¿owa i magazynowo–sk³adowa
(np. komórki gospodarcze, sk³ady i magazyny
zwi¹zane z us³ugami w pierzejach)
3. Wszelkie funkcje nie zwi¹zane z podstawowym
przeznaczeniem i u¿ytkowaniem terenów lub urz¹dzeñ z nimi zwi¹zanych, mog¹ce naruszaæ przepisy w zakresie ochrony œrodowiska i ustalenia
ogólne zapisane w § 8 uchwa³y
6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
1. Zabudowa uzupe³niaj¹ca pierzeje w miejscach
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oznaczonych na rysunku planu obowi¹zuj¹cymi
liniami zabudowy
2. Wysokoœæ zabudowy:
a) 3 do 4 kondygnacji + poddasze (u¿ytkowe), w
nawi¹zaniu do wysokoœci zabudowy istniej¹cej
w bezpoœrednim s¹siedztwie
b) dopuszcza siê obni¿enie wysokoœci zabudowy
do 2 kondygnacji + poddasze (u¿ytkowe) dla terenu 10.5.MWU
3. Linie zabudowy
a) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy – od strony ulic –
w linii s¹siaduj¹cych budynków – zgodnie z rysunkiem planu
b) nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku
planu, od strony wnêtrz jednostek now¹ zabudowê kszta³towaæ z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych odleg³oœci i
zapewnienia oœwietlenia pomieszczeñ
c) dopuszcza siê zabudowê z oknami na granicy z
terenami KDW/P i terenami przydomowymi dla
funkcji MWU, wspólnymi dla projektowanej i s¹siaduj¹cej z ni¹ zabudowy (dotyczy jednostek
4.4.MWU, 6.2.MWU, 8.5.MWU) oraz z terenami
infrastruktury technicznej (dotyczy jednostki
10.5.MWU) z zachowaniem obowi¹zuj¹cych w
tym zakresie przepisów
5. Forma zabudowy – o wysokich walorach architektonicznych, w nawi¹zaniu do skali i charakteru s¹siedniej zabudowy, z zastosowaniem materia³ów
wykoñczeniowych o wysokiej estetyce
6. Forma dachu – w nawi¹zaniu do dachów zabudowy istniej¹cej w s¹siedztwie g³ówna kalenica dachu równoleg³a do linii przyleg³ych ulic
7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAŸ NIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Powierzchnia zabudowy
a) nie ustala siê wskaŸnika dla projektowanej zabudowy uzupe³niaj¹cej (plombowej) nie maj¹cej odrêbnego terenu przydomowego (jednostki
4.4.MWU, 6.2.MWU, 8.5.MWU)
b) dla nowo projektowanej zabudowy z odrêbnym
terenem przydomowym – max. 50% ³¹cznej powierzchni dzia³ki
2. Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej
a) dla zabudowy uzupe³niaj¹cej posiadaj¹cej
wspólny teren przydomowy z s¹siedni¹ zabudow¹ – min 50% wspólnego terenu przydomowego
b) dla nowo projektowanej zabudowy z odrêbnym
terenem przydomowym – min. 30% ³¹cznej powierzchni dzia³ki
3. Wtórne podzia³y terenu – zgodnie z rysunkiem planu
4. Zagospodarowanie terenów przydomowych poprzedziæ wykonaniem projektów zagospodarowania terenu. Po¿¹dane jest objêcie projektem ca³ych
wnêtrz kwarta³ów zabudowy wraz z terenami
KDW/P lub kilku dzia³ek przydomowych ³¹cznie
8. WARUNKI I ZASADY KSZTA£TOWANIA FUNKCJI
TOWARZYSZ¥CYCH
1. Zieleñ i rekreacja przydomowa
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a) zachowaæ w maksymalnym zakresie istniej¹c¹
w granicach funkcji zieleñ wysok¹, usuniêcie
podrostów, egzemplarzy chorych, stwarzaj¹cych zagro¿enie lub wymagaj¹cych wycinki z
innych przyczyn przeprowadziæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi procedurami,
b) tereny przydomowe zagospodarowywaæ maksymalnie zieleni¹ urz¹dzon¹ z elementami „ma³ej architektury”
2. Funkcja gospodarcza – placyki gospodarcze, urz¹dzaæ w formie powierzchni utwardzonych i zadaszonych, wydzielonych trwa³ymi os³onami i
lokalizowaæ w granicach terenów przydomowych,
lub wspólnych terenów komunikacji dojazdowej wewnêtrznej KDW/P, w miejscach ma³o eksponowanych, umo¿liwiaj¹cych dostêp z drogi publicznej
3. Ustala siê wspólne tereny przydomowe dla jednostek:
— 4.4.MWU wraz z przyleg³¹ od po³udniowego–zachodu zabudow¹ jednostki 4.1.MWU
— 6.2.MWU wraz z przyleg³¹ od po³udniowego–wschodu zabudow¹ jednostki 6.1.MWU
— 8.5.MWU wraz z przyleg³¹ od pó³nocnego–wschodu zabudow¹ jednostki 8.1.MWU
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
10. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA,
ZAGRO¯ENIA ORAZ OGRANICZENIA W U¯YTKOWANIU
Ustala siê:
1. Wype³nienia pierzei now¹ zabudow¹ realizowaæ
z uwzglêdnieniem lub po zamurowaniu pojedynczych okien w œcianach szczytowych przyleg³ej
zabudowy (dotyczy jednostek 4.4.MWU, 8.5.MWU,
10.5.MWU)
2. Realizacja zabudowy w granicach jednostek wymaga prze³o¿enia lub przebudowy istniej¹cej infrastruktury technicznej:
— tereny 4.4. MWU, 10.5.MWU – kable energetyczne wysokiego i niskiego napiêcia
— teren 6.2. MWU – fragment kanalizacji deszczowej ze studzienk¹
3. Zapewnienie s³u¿ebnoœci przejœcia i przejazdu z
przyleg³ych do jednostek planu dróg do terenów
KDW/P przez oznaczone na rysunku planu bramy
w projektowanej zabudowie uzupe³niaj¹cej
4. Zapewnienie doraŸnego dostêpu do terenów infrastruktury technicznej E, G, C (stacji transformatorowych, budynków zwi¹zanych z gazownictwem i ciep³ownictwem) w zakresie niezbêdnym,
w celach zwi¹zanych z ich eksploatacj¹ lub remontem
5. Zapewnienie zwi¹zanego z eksploatacj¹ lub remontem dostêpu do istniej¹cej i utrzymanej w granicach jednostek podziemnej infrastruktury
technicznej
11. OBS£UGA KOMUNIKACYJNA I PARKOWANIE –
PARAMETRY I WSKAŸ NIKI
Ustala siê:
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1. Dostêpnoœæ jednostek z komunikacji publ. przyleg³ych ulic oraz poprzez tereny komunikacji dojazdowej wewnêtrznej i parkingów (KDW/P),
powi¹zanej z drogami publicznymi poprzez zjazdy indywidualne (bramowe), w miejscach oznaczonych na rysunku planu
2. Komunikacja wewnêtrzna – piesza lub pieszo–jezdna (w zakresie niezbêdnym, np. s³u¿ebnoœci przejazdu), powi¹zana z komunikacj¹ piesz¹
zewnêtrzn¹
3. Parkowanie dla mieszkañców jednostek w granicach terenów KDW/P, zgodnie z ustaleniami dla
tych terenów
12. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Ustala siê:
1. Stosowanie dla jednostek planu ustaleñ ogólnych
zawartych w § 13, ust. 2
2. Doprowadzenie mediów obs³uguj¹cych obszar planu – z sieci istniej¹cych w drogach publicznych
za pomoc¹ przy³¹czy, lub poprzez rozbudowê sieci istniej¹cych w granicach jednostek planu, w
oparciu o warunki techniczne ich w³aœcicieli
13. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
Zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 8
uchwa³y
14. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
Jednostki znajduj¹ siê w granicach strefy „B” zachowanych elementów zabytkowych i strefy obserwacji
archeologicznej „OW”, dla których obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w § 9 uchwa³y
15. SPOSOBY I TERMINY ZAGOSPODAROWANIA
TYMCZASOWEGO
Ustala siê tymczasowe zagospodarowanie terenów
wolnych, przeznaczonych na uzupe³nienie zabudowy funkcji podstawowej pod funkcje nieuci¹¿liwe dla
s¹siedniej zabudowy mieszkaniowej, bez mo¿liwoœci
trwa³ego inwestowania, do czasu wyst¹pienia okolicznoœci umo¿liwiaj¹cych realizacjê funkcji zgodnie z
ustaleniami planu
16. USTALENIA DOTYCZ¥CE REHABILITACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, PRZEKSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI
TERENÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
17. STAWKA PROCENTOWA
0%
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO “MICKIEWICZA”
Nr EW. PLANU 7322/72
1. KARTA TERENU Nr 003
2. JEDNOSTKA, PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE
Nr JEDNOSTKI
8.4.MWU, 13.8.MWU
TERENY PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ Z US£UGAMI WBUDOWANYMI
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US£UGI: HANDLU, GASTRONOMII, ADMINISTRACJI, TURYSTYKI, KULTURY ORAZ INNE NIEUCI¥¯LIWE
3. POWIERZCHNIA odpowiednio: 0,504 ha, 0,199 ha
4. FUNKCJE TOWARZYSZ¥CE
1. Zieleñ i rekreacja
2. Funkcja gospodarcza – placyki gospodarcze
3. Komunikacja wewnêtrzna pieszo–jezdna z parkingami
5. FUNKCJE WY£¥CZONE
1. Wszelkie uci¹¿liwe funkcje rzemieœlnicze i us³ugowe
2. Zabudowa gara¿owa i magazynowo–sk³adowa z
wyj¹tkiem funkcji wbudowanych, opisanych w
§ 7, ust. 2, pkt 3
3. Wszelkie funkcje nie zwi¹zane z podstawowym
przeznaczeniem i u¿ytkowaniem terenów lub urz¹dzeñ z nimi zwi¹zanych, mog¹ce naruszaæ przepisy w zakresie ochrony œrodowiska i ustalenia
ogólne zapisane w § 8 uchwa³y
6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
1. Zabudowa uzupe³niaj¹ca pierzeje w miejscach
oznaczonych na rysunku planu obowi¹zuj¹cymi
liniami zabudowy
2. Wysokoœæ zabudowy – w nawi¹zaniu do wysokoœci zabudowy istniej¹cej w bezpoœrednim s¹siedztwie
— 4 kondygnacje nadziemne + poddasze (u¿ytkowe) – dla jednostki 8.4.MWU
— 3 kondygnacje nadziemne + poddasze (u¿ytkowe) – dla jednostki 13.8.MWU
3. Linie zabudowy
a) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy – od strony ulic –
zgodnie z rysunkiem planu
b) nieprzekraczalne linie zabudowy – nie ustala
siê, zabudowê od strony wnêtrz jednostek
kszta³towaæ z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych
przepisów dotycz¹cych odleg³oœci i zapewnienia oœwietlenia pomieszczeñ
c) dla terenu 13.8.MWU dopuszcza siê zabudowê
na granicy z terenem 13.6.KDW/P oraz 13.9.UK
4. Forma zabudowy – o wysokich walorach architektonicznych, w nawi¹zaniu do skali i charakteru s¹siedniej zabudowy, z zastosowaniem materia³ów
wykoñczeniowych o wysokiej estetyce
5. Forma dachu – w nawi¹zaniu do dachów zabudowy s¹siedniej, g³ówna kalenica dachu równoleg³a
do linii przyleg³ych ulic
6. Koncepcjê programowo–przestrzenn¹ wraz z elewacjami projektowanej zabudowy nale¿y przed³o¿yæ do akceptacji Miejskiej Komisji Urbanistycznej
7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAŸ NIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Powierzchnia zabudowy – max. 40% ³¹cznej powierzchni dzia³ki
2. Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej – min.
30% ³¹cznej powierzchni dzia³ki
3. Wtórne podzia³y terenu – zgodnie z rysunkiem planu, obszar jednostki 8.4.MWU od strony ulicy Rey-
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monta wymaga scalenia istniej¹cych dzia³ek gara¿owych po wyprowadzeniu funkcji
8. WARUNKI I ZASADY KSZTA£TOWANIA FUNKCJI
TOWARZYSZ¥CYCH
1. Zieleñ i rekreacja przydomowa
a) zachowaæ w maksymalnym zakresie istniej¹c¹
w granicach funkcji zieleñ wysok¹, usuniêcie
podrostów, egzemplarzy chorych, stwarzaj¹cych zagro¿enie lub wymagaj¹cych wycinki z
innych przyczyn przeprowadziæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi procedurami
b) tereny przydomowe uzupe³niaæ zieleni¹ urz¹dzon¹ z elementami „ma³ej architektury”
2. Funkcja gospodarcza – placyki gospodarcze, urz¹dzaæ w formie powierzchni utwardzonych i zadaszonych, wydzielonych trwa³ymi os³onami i
lokalizowaæ w granicach w³asnoœci, w miejscach
ma³o eksponowanych, umo¿liwiaj¹cych dostêp z
drogi publicznej
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
10. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA,
ZAGRO¯ENIA ORAZ OGRANICZENIA W U¯YTKOWANIU
1. Realizacja zabudowy w granicach jednostki
8.4.MWU wymaga likwidacji istniej¹cej trafostacji
i prze³o¿enia lub przebudowy istniej¹cej infrastruktury technicznej: kable energetyczne niskiego napiêcia, kanalizacja ze studzienk¹
2. Mo¿liwoœæ realizacji funkcji podstawowej na obszarze jednostki 8.4.MWU od strony ulicy Reymonta, po dokonaniu wyburzeñ i uregulowaniu
stanu prawnego zespo³u dzia³ek gara¿owych i
us³ugowych, bêd¹cych w³asnoœci¹ lub w u¿ytkowaniu wieczystym osób prywatnych
11. OBS£UGA KOMUNIKACYJNA I PARKOWANIE –
PARAMETRY I WSKAŸ NIKI
Ustala siê:
1. Dostêpnoœæ jednostki z komunikacji publicznej
przyleg³ych ulic oraz poprzez tereny komunikacji
pieszo–jezdnej wewnêtrznej powi¹zanej z drogami zewnêtrznymi zjazdami indywidualnymi (bramowymi), w miejscach ustalonych z zarz¹dc¹ dróg
2. Komunikacja wewnêtrzna – pieszo–jezdna z parkingami, powi¹zana z komunikacj¹ zewnêtrzn¹,
uzbrojona w kanalizacjê deszczow¹
3. Zapewnienie parkowania dla mieszkañców jednostki w granicach nieruchomoœci, zgodnie ze
wskaŸnikami zawartymi w § 13, ust. 1, pkt 4
12. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Ustala siê:
1. Stosowanie dla jednostki planu ustaleñ ogólnych
zawartych w § 13, ust. 2
2. Doprowadzenie mediów obs³uguj¹cych jednostki
planu – z sieci istniej¹cych w drogach publicznych,
za pomoc¹ przy³¹czy, lub poprzez rozbudowê sieci istniej¹cych w granicach jednostki, w oparciu o
warunki techniczne ich w³aœcicieli
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13. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
Zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 8
uchwa³y
14. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
Jednostka znajduje siê w granicach strefy „B” zachowanych elementów zabytkowych i strefy obserwacji
archeologicznej „OW”, dla których obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w § 9 uchwa³y
15. SPOSOBY I TERMINY ZAGOSPODAROWANIA
TYMCZASOWEGO
Ustala siê tymczasowe zagospodarowanie terenów
wolnych od zabudowy pod funkcje nieuci¹¿liwe dla
s¹siedniej zabudowy mieszkaniowej, bez mo¿liwoœci
trwa³ego inwestowania oraz terenów zabudowanych
ci¹gami gara¿owymi pod funkcjê zastan¹, do czasu
wyst¹pienia okolicznoœci umo¿liwiaj¹cych realizacjê
funkcji zgodnie z ustaleniami planu
16. USTALENIA DOTYCZ¥CE REHABILITACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, PRZEKSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI
TERENÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
17. STAWKA PROCENTOWA
Ustala siê: dla jednostki 13.8.MWU stawkê procentow¹ w wysokoœci 30% wzrostu wartoœci nieruchomoœci, dla jednostki 8.4.MWU stawkê procentow¹ w
wysokoœci 0%
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO “MICKIEWICZA”
Nr EW. PLANU 7322/72
1. KARTA TERENU Nr 004
2. JEDNOSTKA, PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE
Nr JEDNOSTKI
1.4.KDW/P, 2.2.KDW/P, 3.3.KDW/P, 3.4.KDW/P,
4.5.KDW/P, 5.2.KDW/P, 6.3.KDW/P, 6.4.KDW/P,
7.2.KDW/P, 8.6.KDW/P, 8.7.KDW/P, 9.4.KDW/P,
10.6.KDW/P, 10.8.KDW/P, 10.9.KDW/P, 11.3.KDW/P,
11.4.KDW/P, 12.2.KDW/P, 13.5.KDW/P, 13.6.KDW/P,
13.7.KDW/P
TERENY DRÓG WEWNÊTRZNYCH I PARKINGÓW
3. POWIERZCHNIA odpowiednio:
0,301 ha, 0,181 ha, 0,061 ha, 0,127 ha, 0,329 ha,
0,090 ha, 0,044 ha, 0,078 ha, 0,395 ha, 0,215 ha,
0,039 ha, 0,200 ha, 0,062 ha, 0,342 ha, 0,028 ha,
0,010 ha, 0,111 ha, 0,174 ha, 0,451 ha, 0,024 ha,
0,047 ha
4. FUNKCJE TOWARZYSZ¥CE
1. Zieleñ, rekreacja
2. Funkcja gospodarcza – placyki gospodarcze
5. FUNKCJE WY£¥CZONE
1. Gara¿e naziemne murowane i blaszane
2. Wszelkie funkcje nie zwi¹zane z podstawowym
przeznaczeniem i u¿ytkowaniem terenów lub urz¹dzeñ z nimi zwi¹zanych, mog¹ce utrudniaæ realizacjê funkcji podstawowej lub naruszaæ przepisy
w zakresie ochrony œrodowiska i ustalenia zapisane w § 8 uchwa³y
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6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
1. Ustala siê zakaz lokalizacji w granicach jednostek
wszelkiej zabudowy, z wyj¹tkiem parkingów podziemnych, lub zag³êbionych w gruncie 1/2 kondygnacji, z pokryciem „dachami zielonymi” na min
50% powierzchni i mo¿liwoœci¹ zagospodarowania
pozosta³ej czêœci pod funkcjê podstawow¹
2. Linie zabudowy – nie ustala siê, dopuszcza siê
mo¿liwoœæ realizacji zabudowy opisanej w punkcie
1 ze œcianami bez otworów okiennych lub drzwiowych w odleg³oœci 1,5 m od granic lub bezpoœrednio przy granicach z dzia³kami budowlanymi
7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAŸ NIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Zagospodarowanie jednostek KDW/P poprzedziæ
wykonaniem projektów zagospodarowania terenów. Po¿¹dane jest wykonanie projektów zagospodarowania terenów obejmuj¹cych ca³e wnêtrza
kwarta³ów zabudowy wraz z dzia³kami przydomowymi dla jednostek MWU, które obs³ugiwane bêd¹ z terenów KDW/P
2. Powierzchnia zabudowy – nie ustala siê
3. Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej
a) min.10% dla wariantu parkingów naziemnych
b) min.50% powierzchni dachów dla wariantu z
parkingami podziemnymi i naziemnymi
4. Rozwi¹zania projektu zagospodarowania terenu
5.2.KDW/P winny uwzglêdniaæ ustalenia dotycz¹ce przebudowy terenu 17.KDD(PJ)
5. Wtórne podzia³y terenu – zgodnie z rysunkiem planu
8. WARUNKI I ZASADY KSZTA£TOWANIA FUNKCJI
TOWARZYSZ¥CYCH
1. Zieleñ i rekreacja
a) zachowaæ w maksymalnym zakresie istniej¹c¹
w granicach funkcji zieleñ wysok¹, usuniêcie
podrostów, egzemplarzy chorych, stwarzaj¹cych zagro¿enie lub wymagaj¹cych wycinki z
innych przyczyn przeprowadziæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi procedurami
b) jednostki uzupe³niaæ zieleni¹ urz¹dzon¹
c) mo¿liwoœæ realizacji funkcji rekreacyjnej w wariancie dwupoziomowym, z dachami zielonymi
2. Funkcja gospodarcza – placyki gospodarcze, urz¹dzaæ w formie powierzchni zadaszonych, wydzielonych trwa³ymi os³onami, lokalizowaæ w miejscach
ma³o eksponowanych, umo¿liwiaj¹cych dostêp z
drogi publicznej
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
10. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA,
ZAGRO¯ENIA ORAZ OGRANICZENIA W U¯YTKOWANIU
Ustala siê:
1. Mo¿liwoœæ realizacji funkcji podstawowej po uregulowaniu stanu prawnego dzia³ek gara¿owych
bêd¹cych w³asnoœci¹ lub w u¿ytkowaniu wieczystym osób prywatnych i dokonaniu wyburzeñ bu-

Poz. 1887

dynków gara¿owych i gospodarczych o niskich
walorach technicznych i estetycznych, zlokalizowanych we wnêtrzach kwarta³ów zabudowy
2. Parkowanie w granicach jednostek dla mieszkañców przyleg³ej zabudowy
3. Zapewnienie doraŸnego dostêpu do terenów infrastruktury technicznej E, G, C (stacji transformatorowych, budynków zwi¹zanych z gazownictwem i ciep³ownictwem) w celach zwi¹zanych
z ich eksploatacj¹ lub remontem – w zakresie niezbêdnym
4. zapewnienie dostêpu zwi¹zanego z eksploatacj¹,
rozbudow¹ lub remontem istniej¹cej w granicach
jednostek podziemnej infrastruktury technicznej
– w zakresie niezbêdnym
11. OBS£UGA KOMUNIKACYJNA I PARKOWANIE –
PARAMETRY I WSKAŸ NIKI
1. Ustala siê dostêpnoœæ terenów z komunikacji publicznej przyleg³ych ulic poprzez zjazdy indywidualne (bramowe), oznaczone na rysunku planu, z
ewentualnym zapisem s³u¿ebnoœci gruntowych w
miejscach bram przejazdowych pod budynkami
2. Przewidywana, maksymalna iloœæ miejsc parkingowych w poszczególnych wnêtrzach komunikacyjnych KDW/P ze wskaŸnikami w odniesieniu do
iloœci mieszkañ w kwarta³ach zabudowy, przy parkowaniu naziemnym, jednopoziomowym:
1.4.KDW/P – 118 miejsc parkingowych (1 miejsce
/ 2,4 mieszkania)
2.2.KDW/P – 58 miejsc parkingowych (1 miejsce
/ 3,2 mieszkania)
3.3.,3.4.KDW/P – 58 miejsc parkingowych (1 miejsce / 2,4 mieszkania)
4.5.KDW/P – 98 miejsc parkingowych (1 miejsce
/ 1,9 mieszkania)
5.2.KDW/P – 15 miejsc parkingowych (dla funkcji
us³ugowej 5.1.UC)
6.3,6.4.KDW/P – 40 miejsc parkingowych (1 miejsce / 5,3 mieszkania)
7.2. KDW/P – 149 miejsc parkingowych (1 miejsce / 2,0 mieszkania)
8.6,8.7.KDW/P – 83 miejsc parkingowych (1 miejsce / 2,0 mieszkania)
9.4.KDW/P – 75 miejsc parkingowych (1 miejsce
/ 2,1 mieszkania)
10.6.,10.8.,10.9.KDW/P – 169 miejsc parkingowych (1 miejsce / 0,7 mieszkania)
11.3,11.4.KDW/P – 48 miejsc parkingowych (1
miejsce / 1,8 mieszkania)
12.2.KDW/P – 68 miejsc parkingowych (1 miejsce
/ 1,2 mieszkania)
13.5.,13.6.,13.7.KDW/P – 190 miejsc parkingowych (1 miejsce / 1,2 mieszkania)
3. Mo¿liwoœæ realizacji w granicach terenów KDW/P
parkingów dwupoziomowych, zgodnie z ustaleniami pkt 6
12. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Ustala siê:
1. Stosowanie dla jednostki planu ustaleñ ogólnych
zawartych w § 13, ust. 2
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2. Doprowadzenie mediów obs³uguj¹cych jednostki
planu – z sieci istniej¹cych w drogach publicznych
za pomoc¹ przy³¹czy, lub poprzez rozbudowê sieci istniej¹cych w granicach jednostek planu, w
oparciu o warunki techniczne ich w³aœcicieli
13. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
Zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 8
uchwa³y
14. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
Jednostki znajduj¹ siê w granicach strefy „B” zachowanych elementów zabytkowych i strefy obserwacji
archeologicznej „OW”, dla których obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w § 9 uchwa³y
15. SPOSOBY I TERMINY ZAGOSPODAROWANIA
TYMCZASOWEGO
Ustala siê tymczasowe zagospodarowanie wnêtrz
jednostek zabudowanych ci¹gami gara¿owymi, budynkami us³ugowymi i mieszkalnymi pod istniej¹ce
funkcje komunikacji, us³ug, mieszkalnictwa i zieleni,
bez mo¿liwoœci ich rozwoju (nowego inwestowania),
do czasu wyst¹pienia okolicznoœci umo¿liwiaj¹cych
realizacjê funkcji przeznaczenia podstawowego,
zgodnie z ustaleniami planu
16. USTALENIA DOTYCZ¥CE REHABILITACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, PRZEKSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI
TERENÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
17. STAWKA PROCENTOWA
0%
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO “MICKIEWICZA”
Nr EW. PLANU 7322/72
1. KARTA TERENU Nr 005
2. JEDNOSTKA, PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE
Nr JEDNOSTKI
10.7.KDW, 11.5.KDW
TERENY DRÓG WEWNÊTRZNYCH
3. POWIERZCHNIA odpowiednio:
0,012 ha, 0,021 ha
4. FUNKCJE TOWARZYSZ¥CE
1. Zieleñ
2. Funkcja gospodarcza – placyki gospodarcze
5. FUNKCJE WY£¥CZONE
Wszelkie funkcje nie zwi¹zane z podstawowym przeznaczeniem i u¿ytkowaniem terenów lub urz¹dzeñ
z nimi zwi¹zanych, mog¹ce utrudniaæ realizacjê funkcji podstawowej lub naruszaæ przepisy w zakresie
ochrony œrodowiska i ustalenia zapisane w § 8
uchwa³y
6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
Nie dopuszcza siê lokalizowania zabudowy w granicach jednostek
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7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAŸ NIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Wtórne podzia³y terenu – zgodnie z rysunkiem planu
8. WARUNKI I ZASADY KSZTA£TOWANIA FUNKCJI
TOWARZYSZ¥CYCH
1. Zieleñ – jednostki uzupe³niaæ zieleni¹ urz¹dzon¹
2. Funkcja gospodarcza – placyki gospodarcze, urz¹dzaæ w formie powierzchni zadaszonych, wydzielonych trwa³ymi os³onami, lokalizowaæ w miejscach
ma³o eksponowanych
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
10. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA,
ZAGRO¯ENIA ORAZ OGRANICZENIA W U¯YTKOWANIU
Ustala siê mo¿liwoœæ wykonania zabudowy powy¿ej
parteru czêœci jednostki 11.5.KDW od strony komunikacji pieszo–jezdnej ulicy Wileñskiej, jako kontynuacji projektowanej pierzei w granicach jednostki
11.6.UH, z pozostawieniem zjazdu bramowego w
przyziemiu, pod warunkiem uzyskania zgody wszystkich wspó³w³aœcicieli terenu komunikacyjnego
11. OBS£UGA KOMUNIKACYJNA I PARKOWANIE –
PARAMETRY I WSKAŸ NIKI
1. Ustala siê obs³ugê poprzez jednostki komunikacji
wewnêtrznej przyleg³ych terenów us³ugowych i
mieszkaniowych oraz dostêpnoœæ tych jednostek
z dróg publicznych przyleg³ych ulic:
— 10.7.KDW – obs³uga terenów 10.2.MWU i
10.11.UH, dostêp z ulicy Krasiñskiego
— 11.5.KDW – obs³uga terenów 11.6.,11.7.UH i
11.10.UMW, dostêp z ulicy Wileñskiej (pieszo–jezdnej)
2. Nie ustala siê wskaŸników parkowania, dopuszcza siê czasowe parkowanie wzd³u¿ne w granicach jednostki 11.5.KDW w zakresie zwi¹zanym z
obs³ug¹ przyleg³ych do jednostek us³ug
12. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Ustala siê:
1. Stosowanie dla jednostki planu ustaleñ ogólnych
zawartych w § 13, ust. 2
2. Doprowadzenie mediów obs³uguj¹cych jednostki
planu – z sieci istniej¹cych w drogach publicznych
za pomoc¹ przy³¹czy, lub poprzez rozbudowê sieci istniej¹cych w granicach jednostek planu, w
oparciu o warunki techniczne ich w³aœcicieli
13. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
Zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 8
uchwa³y
14. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
Jednostki znajduj¹ siê w granicach strefy „B” zachowanych elementów zabytkowych i strefy obserwacji
archeologicznej „OW”, dla których obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w § 9 uchwa³y
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15. SPOSOBY I TERMINY ZAGOSPODAROWANIA
TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
16. USTALENIA DOTYCZ¥CE REHABILITACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, PRZEKSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI
TERENÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
17. STAWKA PROCENTOWA
0%
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO “MICKIEWICZA”
Nr EW. PLANU 7322/72
1. KARTA TERENU Nr 006
2. JEDNOSTKA, PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE
Nr JEDNOSTKI
4.8.U,MW; 6.5.U,MW; 11.10.U,MW
TEREN ZABUDOWY US£UGOWEJ Z DOPUSZCZENIEM ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ
3. POWIERZCHNIA odpowiednio: 0,402 ha, 0,107 ha,
0,063 ha
4. FUKCJE TOWARZYSZ¥CE
1. Zieleñ i rekreacja
2. Gospodarcza – placyki gospodarcze
3. Komunikacja wewnêtrzna pieszo–jezdna z parkingami
5. FUKCJE WY£¥CZONE
1. Wszelkie uci¹¿liwe funkcje rzemieœlnicze i us³ugowe
2. Zabudowa gara¿owa i magazynowo–sk³adowa z
wyj¹tkiem funkcji wbudowanych, opisanych w §
7, ust. 2, pkt 3
3. Wszelkie funkcje nie zwi¹zane z podstawowym
przeznaczeniem i u¿ytkowaniem terenów lub urz¹dzeñ z nimi zwi¹zanych, mog¹ce utrudniaæ realizacjê funkcji podstawowej lub naruszaæ przepisy
w zakresie ochrony œrodowiska zapisane w § 8 niniejszej uchwa³y
6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
1. Wprowadzenie nowej zabudowy po wyburzeniu
istniej¹cych kubatur
2. Wysokoœæ zabudowy – 2 do 3 kondygnacji (+ poddasze), w nawi¹zaniu do wysokoœci zabudowy s¹siedniej
3. Linie zabudowy
a) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy – od strony ulic,
zgodnie z rysunkiem planu
b) nieprzekraczalne linie zabudowy – nie ustala
siê, zabudowê we wnêtrzach jednostek kszta³towaæ z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych odleg³oœci i zapewnienia
oœwietlenia pomieszczeñ
c) dopuszcza siê sytuowanie œciany budynku bez
otworów okiennych lub drzwiowych w odleg³oœci 1,5 m od granicy lub bezpoœrednio przy granicy z s¹siedni¹ dzia³k¹ budowlan¹
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4. Forma zabudowy – o wysokich walorach architektonicznych, w nawi¹zaniu do skali i charakteru zabudowy s¹siedniej z zastosowaniem materia³ów
wykoñczeniowych o wysokiej estetyce
5. Forma dachu – kszta³t i spadki dachów w nawi¹zaniu do skali i charakteru s¹siedniej zabudowy
6. Koncepcjê programowo–przestrzenn¹ nowej zabudowy w granicach jednostki 4.8 wraz z elewacjami nale¿y przed³o¿yæ do akceptacji Miejskiej
Komisji Urbanistycznej
7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAŸ NIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Powierzchnia nowo projektowanej zabudowy –
max. 50% ³¹cznej powierzchni dzia³ki
2. Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej
— min.15% ³¹cznej powierzchni dzia³ki dla zabudowy us³ugowej
— min.30% ³¹cznej powierzchni dzia³ki dla zabudowy mieszkaniowej
3. Wtórne podzia³y terenu – zgodnie z rysunkiem planu (dotyczy wydzielenia trójk¹tów widocznoœci
przy w³¹czeniu ulic Solskiego 07.KDL i Staszica
08.KDL w ulicê Wolnoœci)
8. WARUNKI I ZASADY KSZTA£TOWANIA FUNKCJI
TOWARZYSZ¥CYCH
1. Zieleñ i rekreacja
a) zachowaæ w maksymalnym zakresie istniej¹c¹
w granicach funkcji zieleñ wysok¹, usuniêcie
podrostów, egzemplarzy chorych, stwarzaj¹cych zagro¿enie lub wymagaj¹cych wycinki z
innych przyczyn przeprowadziæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi procedurami
b) jednostki uzupe³niaæ zieleni¹ urz¹dzon¹, z elementami „ma³ej architektury”
2. Funkcja gospodarcza – placyki gospodarcze, urz¹dzaæ w formie powierzchni zadaszonych, wydzielonych trwa³ymi os³onami, w miejscach ma³o
eksponowanych, lub wewn¹trz budynku, zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami, z zapewnieniem
dojazdu z drogi publicznej
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
10. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA,
ZAGRO¯ENIA ORAZ OGRANICZENIA W U¯YTKOWANIU
Ustala siê:
1. Mo¿liwoœæ realizacji funkcji podstawowej po wyburzeniu istniej¹cych w granicach jednostki budynków us³ugowych i magazynowo–sk³adowych o
niskich walorach technicznych i estetycznych – nie
oznaczonych w rysunku planu jako adaptowane
2. Zapewnienie zwi¹zanego z eksploatacj¹, remontem lub rozbudow¹ dostêpu do istniej¹cej w granicach jednostek podziemnej i naziemnej
infrastruktury technicznej
11. OBS£UGA KOMUNIKACYJNA I PARKOWANIE –
PARAMETRY I WSKAŸ NIKI
1. Parkowanie w granicach jednostki, zgodnie z usta-
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leniami zawartymi w § 13 ust. 1 pkt 4 niniejszej
uchwa³y
2. Dostêpnoœæ jednostek z komunikacji publicznej i
poprzez tereny komunikacji wewnêtrznej
— dla jednostki 4.8.U,MW z ul. Solskiego i Staszica, w miejscach ustalonych z zarz¹dc¹ dróg
— dla jednostki 6.5.U,MW z ul. Wileñskiej poprzez
teren komunikacji wewnêtrznej 6.3.KDW/P obs³uguj¹cy równie¿ s¹siednie jednostki 6.6.UZ,
6.1.MWU
— dla jednostki 11.10.U,MW z ul. Wileñskiej (ci¹g
pieszo–jezdny), poprzez teren komunikacji wewnêtrznej 11.5.KDW obs³uguj¹cy równie¿ s¹siednie jednostki us³ugowe 11.6. i 11.7.UH
3. Komunikacja piesza – w granicach jednostki, powi¹zana bezpoœrednio z chodnikami przyleg³ych
ulic, lub poprzez komunikacjê wewnêtrzn¹
6.3.KDW/P i 11.5.KDW
12. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Ustala siê:
1. Stosowanie dla jednostki planu ustaleñ ogólnych
zawartych w § 13, ust. 2
2. Doprowadzenie mediów obs³uguj¹cych jednostkê planu – z sieci istniej¹cych w drogach publicznych, za pomoc¹ przy³¹czy, lub poprzez rozbudowê
sieci istniej¹cych w granicach jednostki, w oparciu
o warunki techniczne ich w³aœcicieli
13. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 8 niniejszej
uchwa³y
14. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
Jednostki znajduj¹ siê w granicach strefy „B” zachowanych elementów zabytkowych i strefy obserwacji
archeologicznej „OW”, dla których obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w § 9 uchwa³y
15. SPOSOBY I TERMINY ZAGOSPODAROWANIA
TYMCZASOWEGO
Nie dotyczy
16. USTALENIA DOTYCZ¥CE REHABILITACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, PRZEKSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI
TERENÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
17. STAWKA PROCENTOWA
0%
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO “MICKIEWICZA”
Nr EW. PLANU 7322/72
1. KARTA TERENU Nr 007
2. JEDNOSTKA, PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE
Nr JEDNOSTKI
12.3.UC
TERENY ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW HANDLOWYCH O POWIERZCHNI SPRZEDA¯Y POWY¯EJ
2 000 m2
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3. POWIERZCHNIA
1,006 ha
4. FUNKCJE TOWARZYSZ¥CE
1. Zieleñ i rekreacja
2. Funkcja mieszkaniowa zwi¹zana z obs³ug¹ funkcji podstawowej
3. Funkcja gospodarcza
4. Komunikacja wewnêtrzna i parkingi
5. Komunikacja piesza
5. FUNKCJE WY£¥CZONE
1. Zabudowa gara¿owa i magazynowo–sk³adowa z
wyj¹tkiem funkcji wbudowanych, opisanych w
§ 7, ust. 2, pkt 3
2. Wszelkie funkcje nie zwi¹zane z podstawowym
przeznaczeniem i u¿ytkowaniem terenów lub urz¹dzeñ z nimi zwi¹zanych, mog¹ce utrudniaæ realizacjê funkcji podstawowej lub naruszaæ przepisy
w zakresie ochrony œrodowiska i ustalenia zapisane w § 8 uchwa³y
6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
1. Wysokoœæ zabudowy – 2 do 3 kondygnacji nadziemnych, jednorodna na min. 80% ³¹cznej d³ugoœci projektowanej elewacji, w nawi¹zaniu do
wysokoœci zabudowy kwarta³u w którym znajduje
siê jednostka, bez mo¿liwoœci przekroczenia poziomu gzymsu okapowego zabudowy historycznej
znajduj¹cej siê w bezpoœrednim s¹siedztwie (dla
projektowanej zabudowy z dachami p³askimi max.
ca³kowita wysokoœæ pierzei)
2. Linie zabudowy
a) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy – od strony ulic,
zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu
b) nieprzekraczalne linie zabudowy – nie ustala
siê, zabudowê od wnêtrza jednostki lokalizowaæ z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych odleg³oœci i zapewnienia
oœwietlenia pomieszczeñ
3. Forma zabudowy – zwarta forma zabudowy, o wysokich walorach architektonicznych, ze skal¹, kompozycj¹ i rozwi¹zaniami elewacyjnymi nie
stwarzaj¹cymi dysonansów z charakterem otaczaj¹cej zabudowy œródmiejskiej, z u¿yciem materia³ów wykoñczeniowych o wysokiej jakoœci i
estetyce
4. Forma dachu – nie ustala siê
5. Koncepcjê programowo – przestrzenn¹ projektowanej zabudowy wraz z rozwi¹zaniami elewacyjnymi nale¿y przed³o¿yæ do akceptacji Miejskiej
Komisji Urbanistycznej
7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAŸ NIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Powierzchnia zabudowy – nie ustala siê wskaŸnika powierzchni zabudowy
2. Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej – min.5%
³¹cznej powierzchni dzia³ki
3. Wtórne podzia³y terenu – nie ustala siê
8. WARUNKI I ZASADY KSZTA£TOWANIA FUNKCJI
TOWARZYSZ¥CYCH
1. Zieleñ i rekreacja
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a) zachowaæ w maksymalnym zakresie istniej¹c¹
w granicach funkcji zieleñ wysok¹, usuniêcie
podrostów, egzemplarzy chorych, stwarzaj¹cych zagro¿enie lub wymagaj¹cych wycinki z
innych przyczyn przeprowadziæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi procedurami
b) funkcjê podstawow¹ uzupe³niæ urz¹dzeniami
„ma³ej architektury”, zieleni i rekreacji
2. Funkcja mieszkaniowa – integralnie zwi¹zana z
obs³ug¹ funkcji podstawowej
3. Funkcja gospodarcza – placyki gospodarcze, urz¹dzaæ w formie powierzchni zadaszonych, wydzielonych trwa³ymi os³onami, w miejscach ma³o
eksponowanych, lub wewn¹trz budynku, zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami, z zapewnieniem
dojazdu z drogi publicznej
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
10. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA,
ZAGRO¯ENIA ORAZ OGRANICZENIA W U¯YTKOWANIU
Nie ustala siê
11. OBS£UGA KOMUNIKACYJNA I PARKOWANIE –
PARAMETRY I WSKAŸ NIKI
Ustala siê:
1. Koniecznoœæ wykonania na etapie projektu zabudowy jednostki, analizy komunikacyjnej, obejmuj¹cej obszar wp³ywu nowej inwestycji na ruch w
rejonie jej lokalizacji i przed³o¿enia jej wraz z koncepcj¹ programowo–przestrzenn¹ do akceptacji
Miejskiej Komisji Urbanistycznej
2. Dostêpnoœæ jednostki z komunikacji publicznej –
ulic Mickiewicza i ¯eromskiego w formie zjazdów
indywidualnych i publicznych, w miejscach uzgodnionych z zarz¹dc¹ dróg
3. Teren obs³ugi komunikacyjnej zwi¹zanej z wy³adunkiem i za³adunkiem towarów w granicach nieruchomoœci
4. Parkowanie dla klientów – w granicach w³asnoœci
zgodnie ze wskaŸnikami zawartymi w § 13, ust. 1,
pkt 4
5. Komunikacja piesza – w granicach funkcji przeznaczenia podstawowego, dostêpnoœæ jednostki z
chodników i ci¹gów pieszo–jezdnych ulic przyleg³ych do nieruchomoœci z preferencj¹ dla ci¹gu
pieszo–jezdnego Placu Broniewskiego
12. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Ustala siê:
1. Stosowanie dla jednostki planu ustaleñ ogólnych
zawartych w § 13, ust. 2
2. Doprowadzenie mediów obs³uguj¹cych jednostkê planu – z sieci istniej¹cych w drogach publicznych, za pomoc¹ przy³¹czy, lub poprzez rozbudowê
sieci istniej¹cych w granicach jednostki, w oparciu
o warunki techniczne ich w³aœcicieli
13. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
Zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 8
uchwa³y
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14. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
Jednostka znajduje siê w granicach strefy „B” ochrony zachowanych elementów zabytkowych i strefy obserwacji archeologicznej „OW”, dla których
obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w § 9 uchwa³y
15. SPOSOBY I TERMINY ZAGOSPODAROWANIA
TYMCZASOWEGO
Ustala siê tymczasowe zagospodarowanie terenu
pod funkcje nieuci¹¿liwe dla s¹siedniej zabudowy
mieszkaniowej, bez mo¿liwoœci trwa³ego inwestowania, do czasu wyst¹pienia okolicznoœci umo¿liwiaj¹cych realizacjê funkcji zgodnie z ustaleniami planu
16. USTALENIA DOTYCZ¥CE REHABILITACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, PRZEKSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI
TERENÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
17. STAWKA PROCENTOWA
Ustala siê dla jednostki stawkê procentow¹ w wysokoœci 30% wzrostu wartoœci nieruchomoœci
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO “MICKIEWICZA”
Nr EW. PLANU 7322/72
1. KARTA TERENU Nr 008
2. JEDNOSTKA, PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE
Nr JEDNOSTKI
5.1.UC
TERENY ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW HANDLOWYCH O POWIERZCHNI SPRZEDA¯Y POWY¯EJ
2 000 m2
3. POWIERZCHNIA
0,343 ha
4. FUNKCJE TOWARZYSZ¥CE
1. Zieleñ i rekreacja
2. Funkcja mieszkaniowa zwi¹zana z obs³ug¹ funkcji podstawowej
3. Funkcja gospodarcza
4. Komunikacja wewnêtrzna i parkingi
5. Komunikacja piesza
5. FUNKCJE WY£¥CZONE
1. Zabudowa gara¿owa i magazynowo–sk³adowa z
wyj¹tkiem funkcji wbudowanych, opisanych w
§ 7, ust. 2, pkt 3
2. Wszelkie funkcje nie zwi¹zane z podstawowym
przeznaczeniem i u¿ytkowaniem terenów lub urz¹dzeñ z nimi zwi¹zanych, mog¹ce utrudniaæ realizacjê funkcji podstawowej lub naruszaæ przepisy
w zakresie ochrony œrodowiska i ustalenia zapisane w § 8 uchwa³y
6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
1. Adaptacja stanu istniej¹cego z mo¿liwoœci¹ przebudowy, rozbudowy, lub wprowadzenie nowych
wybudowañ po wyburzeniu istniej¹cej kubatury
2. Wysokoœæ zabudowy – 3 kondygnacje nadziemne, jednorodna na min. 80% ³¹cznej d³ugoœci elewacji
3. Linie zabudowy
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a) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy – ustala siê zachowanie równoleg³oœci elewacji do linii przyleg³ych ulic Kopernika i Staszica
b) nieprzekraczalne linie zabudowy – nie ustala
siê
4. Forma zabudowy i dachu – zwarta forma zabudowy, o wysokich walorach architektonicznych, ze
skal¹, kompozycj¹ i rozwi¹zaniami elewacyjnymi
nie stwarzaj¹cymi dysonansów charakterem otaczaj¹cej zabudowy œródmiejskiej, z u¿yciem materia³ów wykoñczeniowych o wysokiej jakoœci i
estetyce
5. Forma dachu – nie ustala siê
6. Koncepcjê programowo–przestrzenn¹ wraz z elewacjami projektowanej zabudowy nale¿y przed³o¿yæ do akceptacji Miejskiej Komisji Urbanistycznej
7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAŸ NIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Powierzchnia zabudowy – nie ustala siê wskaŸnika powierzchni zabudowy
2. Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej – min.5%
³¹cznej powierzchni jednostki
3. Dopuszcza siê mo¿liwoœæ zagospodarowania dla
potrzeb funkcji przeznaczenia podstawowego terenu zieleni urz¹dzonej 5.4.ZP na zasadach ustalonych z jej w³aœcicielem
4. Wtórne podzia³y terenu – nie ustala siê
8. WARUNKI I ZASADY KSZTA£TOWANIA FUNKCJI
TOWARZYSZ¥CYCH
1. Zieleñ i rekreacja
a) zachowaæ w maksymalnym zakresie istniej¹c¹
w granicach funkcji zieleñ wysok¹, usuniêcie
podrostów, egzemplarzy chorych, stwarzaj¹cych zagro¿enie lub wymagaj¹cych wycinki z
innych przyczyn przeprowadziæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi procedurami
b) funkcjê podstawow¹ uzupe³niæ urz¹dzeniami
„ma³ej architektury”, zieleni i rekreacji
2. Funkcja mieszkaniowa – integralnie zwi¹zana z
obs³ug¹ funkcji podstawowej
3. Funkcja gospodarcza – placyki gospodarcze, urz¹dzaæ w formie powierzchni zadaszonych, wydzielonych trwa³ymi os³onami, w miejscach ma³o
eksponowanych, lub wewn¹trz budynku, zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami, z zapewnieniem
dojazdu z drogi publicznej
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
10. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA,
ZAGRO¯ENIA ORAZ OGRANICZENIA W U¯YTKOWANIU
Nie ustala siê
11. OBS£UGA KOMUNIKACYJNA I PARKOWANIE –
PARAMETRY I WSKAŸ NIKI
Ustala siê:
1. Dostêpnoœæ jednostki z komunikacji publicznej –
ulicy Staszica w formie zjazdów indywidualnych i
publicznych, w miejscach uzgodnionych z zarz¹d-
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c¹ drogi oraz projektowanej drogi wewnêtrznej,
w³¹czonej do ulicy Kopernika
2. Teren obs³ugi komunikacyjnej zwi¹zanej z wy³adunkiem i za³adunkiem towarów w granicach nieruchomoœci
3. Parkowanie dla klientów – w granicach w³asnoœci
– jednostki i terenu 5.2.KDW/P, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 13, ust. 1, pkt 4
4. Komunikacja piesza – w granicach funkcji przeznaczenia podstawowego, dostêpnoœæ jednostki z
chodników ulic przyleg³ych do nieruchomoœci
12. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Ustala siê:
1. Stosowanie dla jednostki planu ustaleñ ogólnych
zawartych w § 13, ust. 2
2. Doprowadzenie mediów obs³uguj¹cych obszar jednostki – z sieci istniej¹cych w drogach publicznych, za pomoc¹ przy³¹czy, lub poprzez rozbudowê
sieci istniej¹cych w granicach jednostki, w oparciu
o warunki techniczne ich w³aœcicieli
13. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
Zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 8
uchwa³y
14. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
Jednostka znajduje siê w granicach strefy „B” zachowanych elementów zabytkowych i strefy obserwacji
archeologicznej „OW”, dla których obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w § 9 uchwa³y
15. SPOSOBY I TERMINY ZAGOSPODAROWANIA
TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
16. USTALENIA DOTYCZ¥CE REHABILITACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, PRZEKSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI
TERENÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
17. STAWKA PROCENTOWA
0%
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO “MICKIEWICZA”
Nr EW. PLANU 7322/72
1. KARTA TERENU Nr 009
2. JEDNOSTKA, PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE
Nr JEDNOSTKI
11.9.U,KP
TEREN US£UG CENTROTWÓRCZYCH Z DOPUSZCZENIEM US£UG KOMUNIKACYJNYCH –
— PARKING WIELOPOZIOMOWY
3. POWIERZCHNIA
0,645 ha
4. FUNKCJE TOWARZYSZ¥CE
1. Zieleñ i rekreacja
2. Funkcja gospodarcza
3. Komunikacja wewnêtrzna i parkingi
4. Komunikacja piesza
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5. FUNKCJE WY£¥CZONE
1. Zabudowa gara¿owa i magazynowo–sk³adowa z
wyj¹tkiem funkcji wbudowanych, opisanych w
§ 7, ust. 2, pkt 3
2. Wszelkie funkcje nie zwi¹zane z podstawowym
przeznaczeniem i u¿ytkowaniem terenów lub urz¹dzeñ z nimi zwi¹zanych, mog¹ce utrudniaæ realizacjê funkcji podstawowej lub naruszaæ przepisy
w zakresie ochrony œrodowiska i ustalenia zapisane w § 8 uchwa³y
6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
1. Wprowadzenie nowej zabudowy po wyburzeniu
istniej¹cych kubatur o niskich walorach estetycznych
2. Wysokoœæ zabudowy – 3 kondygnacje nadziemne, w nawi¹zaniu do wysokoœci zabudowy kwarta³u w którym znajduje siê jednostka, bez mo¿liwoœci
przekroczenia poziomu gzymsu okapowego zabudowy historycznej znajduj¹cej siê w bezpoœrednim s¹siedztwie (dla projektowanej zabudowy z
dachami p³askimi max. ca³kowita wysokoœæ pierzei)
3. Linie zabudowy
a) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy – od strony ulic,
zgodnie z rysunkiem planu
b) nieprzekraczalne linie zabudowy – nie ustala
siê, zabudowê od wnêtrza jednostki dzia³ki lokalizowaæ z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych odleg³oœci i zapewnienia
oœwietlenia
4. Forma zabudowy i dachu – zwarta forma zabudowy, o wysokich walorach architektonicznych, ze
skal¹, kompozycj¹ i rozwi¹zaniami elewacyjnymi
nie stwarzaj¹cymi dysonansów z charakterem otaczaj¹cej zabudowy œródmiejskiej, z u¿yciem materia³ów wykoñczeniowych o wysokiej jakoœci i
estetyce
5. Koncepcjê programowo–przestrzenn¹ wraz z elewacjami projektowanej zabudowy nale¿y przed³o¿yæ do akceptacji Miejskiej Komisji Urbanistycznej
7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAŸ NIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Powierzchnia zabudowy – nie ustala siê wskaŸnika powierzchni zabudowy
2. Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej – min.
15% ³¹cznej powierzchni jednostki
3. Wtórne podzia³y terenu – nie ustala siê
8. WARUNKI I ZASADY KSZTA£TOWANIA FUNKCJI
TOWARZYSZ¥CYCH
1. Zieleñ i rekreacja
a) zachowaæ w maksymalnym zakresie istniej¹c¹
w granicach funkcji zieleñ wysok¹, usuniêcie
podrostów, egzemplarzy chorych, stwarzaj¹cych zagro¿enie lub wymagaj¹cych wycinki z
innych przyczyn przeprowadziæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi procedurami
b) funkcjê podstawow¹ uzupe³niæ urz¹dzeniami
„ma³ej architektury”, zieleni i rekreacji
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2. Funkcja gospodarcza – placyki gospodarcze, urz¹dzaæ w formie powierzchni zadaszonych, wydzielonych trwa³ymi os³onami, w miejscach ma³o
eksponowanych, lub wewn¹trz budynku, zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami, z zapewnieniem
dojazdu z drogi publicznej
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
10. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA,
ZAGRO¯ENIA ORAZ OGRANICZENIA W U¯YTKOWANIU
1. Ustala siê realizacjê funkcji przeznaczenia podstawowego po wyprowadzeniu istniej¹cej funkcji
PKS (relokacja) i uregulowaniu stanu prawnego
nieruchomoœci
2. Realizacja zabudowy w granicach jednostki wymaga prze³o¿enia istniej¹cej kanalizacji ze studzienkami oraz uwzglêdniania przebiegaj¹cego
przez jednostkê ciep³oci¹gu
3. Realizacja zwartej zabudowy w pierzei ulicy Ko³³¹taja wymaga likwidacji okna w œcianie szczytowej budynku Ko³³¹taja 15d
11. OBS£UGA KOMUNIKACYJNA I PARKOWANIE –
PARAMETRY I WSKAŸ NIKI
Ustala siê:
1. Dostêpnoœæ jednostki z komunikacji publicznej –
ulicy Ko³³¹taja w formie zjazdów indywidualnych i
publicznych, w miejscach uzgodnionych z zarz¹dc¹ drogi
2. Teren obs³ugi komunikacyjnej zwi¹zanej z wy³adunkiem i za³adunkiem towarów w granicach nieruchomoœci
3. Komunikacja piesza – dostêpnoœæ jednostki z
chodników ulic przyleg³ych do nieruchomoœci, ze
szczególn¹ preferencj¹ dostêpnoœci od strony ci¹gu pieszo–jezdnego ulic: Wileñskiej i Placu Broniewskiego
4. Parkowanie dla klientów w granicach jednostki –
zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 13, ust. 1,
pkt 4
12. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Ustala siê:
1. Stosowanie dla jednostki planu ustaleñ ogólnych
zawartych w § 13, ust. 2
2. Doprowadzenie mediów obs³uguj¹cych obszar jednostki – z sieci istniej¹cych w drogach publicznych za pomoc¹ przy³¹czy, lub poprzez rozbudowê
sieci istniej¹cych w granicach jednostki, w oparciu
o warunki techniczne ich w³aœcicieli
13. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
Zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 8
uchwa³y
14. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
Jednostka znajduje siê w granicach strefy „B” zachowanych elementów zabytkowych i strefy obserwacji
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archeologicznej „OW”, dla których obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w § 9 uchwa³y
15. SPOSOBY I TERMINY ZAGOSPODAROWANIA
TYMCZASOWEGO
Ustala siê tymczasowe funkcjonowanie jednostki
zgodnie z istniej¹cym przeznaczeniem, do czasu wyst¹pienia okolicznoœci umo¿liwiaj¹cych realizacjê
nowych funkcji zgodnie z ustaleniami planu
16. USTALENIA DOTYCZ¥CE REHABILITACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, PRZEKSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI
TERENÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
17. STAWKA PROCENTOWA
0%
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO “MICKIEWICZA”
Nr EW. PLANU 7322/72
1. KARTA TERENU Nr 010
2. JEDNOSTKA, PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE
Nr JEDNOSTKI
3.6.UH
TERENY US£UG HANDLU Z DOPUSZCZENIEM INNYCH US£UG NIEUCI¥¯LIWYCH
3. POWIERZCHNIA
0,615 ha
4. FUKCJE TOWARZYSZ¥CE
1. Zieleñ i rekreacja
2. Funkcja mieszkaniowa powy¿ej drugiej kondygnacji
3. Funkcja gospodarcza – placyki gospodarcze
4. Wszelkie us³ugi nieuci¹¿liwe (np. gastronomi, administracji, turystyki, kultury)
5. Komunikacja wewnêtrzna piesza i pieszo–jezdna
z parkingami
5. FUKCJE WY£¥CZONE
1. Wszelkie uci¹¿liwe funkcje rzemieœlnicze i us³ugowe
2. Zabudowa gara¿owa i magazynowo–sk³adowa z
wyj¹tkiem funkcji wbudowanych, opisanych w
§ 7, ust. 2, pkt 3
3. Wszelkie funkcje nie zwi¹zane z podstawowym
przeznaczeniem i u¿ytkowaniem terenów lub urz¹dzeñ z nimi zwi¹zanych, mog¹ce utrudniaæ realizacjê funkcji podstawowej lub naruszaæ przepisy
w zakresie ochrony œrodowiska zapisane w § 8 niniejszej uchwa³y
6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
1. Adaptacja stanu istniej¹cego
2. Ustala siê wykonanie w granicach jednostki wype³nieñ pierzei od strony przyleg³ych ulic
3. Dopuszcza siê mo¿liwoœæ nowych wybudowañ po
wyburzeniu istniej¹cych kubatur
4. Wysokoœæ zabudowy pierzei – 3 do 4 kondygnacji
(+ poddasze), w nawi¹zaniu do wysokoœci zabudowy istniej¹cej w bezpoœrednim s¹siedztwie
5. Linie zabudowy
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a) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu
b) nieprzekraczalne linie zabudowy – zabudowê
od strony wnêtrza kwarta³u i granic nieruchomoœci nale¿y kszta³towaæ z uwzglêdnieniem
obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych odleg³oœci i zapewnienia oœwietlenia pomieszczeñ
c) dopuszcza siê sytuowanie œciany budynku bez
otworów okiennych lub drzwiowych w odleg³oœci 1,5 m od granicy lub bezpoœrednio przy granicy z s¹siedni¹ dzia³k¹ budowlan¹ (dotyczy
szczytów zabudowy lokalizowanej w pierzejach
ulic)
6. Forma zabudowy – o wysokich walorach architektonicznych, w nawi¹zaniu do skali i charakteru zabudowy s¹siedniej z zastosowaniem materia³ów
wykoñczeniowych o wysokiej estetyce
7. Forma dachu – kszta³t i spadki dachów w nawi¹zaniu do skali i charakteru s¹siedniej zabudowy
kszta³tuj¹cej pierzeje ulic, g³ówne kalenice dachów równoleg³e do linii ulic
8. Koncepcjê programowo–przestrzenn¹ wraz z elewacjami projektowanej zabudowy nale¿y przed³o¿yæ do akceptacji Miejskiej Komisji Urbanistycznej
7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAŸ NIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Powierzchnia zabudowy – nie ustala siê
2. Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej – min 15%
powierzchni dzia³ki, przy zmianie zagospodarowania terenu
3. Wtórne podzia³y terenu – nie ustala siê
8. WARUNKI I ZASADY KSZTA£TOWANIA FUNKCJI
TOWARZYSZ¥CYCH
1. Zieleñ i rekreacja
a) zachowaæ w maksymalnym zakresie istniej¹c¹
w granicach funkcji zieleñ wysok¹, usuniêcie
podrostów, egzemplarzy chorych, stwarzaj¹cych zagro¿enie lub wymagaj¹cych wycinki z
innych przyczyn przeprowadziæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi procedurami
b) funkcjê podstawow¹ uzupe³niæ urz¹dzeniami
„ma³ej architektury”, zieleni i rekreacji
2. Funkcja gospodarcza – placyki gospodarcze, urz¹dzaæ w formie powierzchni zadaszonych, wydzielonych trwa³ymi os³onami, w miejscach ma³o
eksponowanych, lub wewn¹trz budynku, zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami, z zapewnieniem
dojazdu z drogi publicznej
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
10. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA,
ZAGRO¯ENIA ORAZ OGRANICZENIA W U¯YTKOWANIU
Ustala siê zapewnienie zwi¹zanego z eksploatacj¹,
remontem lub rozbudow¹ dostêpu do istniej¹cej w
granicach jednostki podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 92

— 7379 —

11. OBS£UGA KOMUNIKACYJNA I PARKOWANIE –
PARAMETRY I WSKAŸ NIKI
1. Dostêpnoœæ jednostki z przyleg³ych ulic: Reymonta i Wolnoœci, w miejscach ustalonych z zarz¹dc¹
dróg
2. Funkcja obs³ugi komunikacyjnej zwi¹zanej z wy³adunkiem i za³adunkiem towarów w granicach nieruchomoœci
3. Parkowanie dla klientów organizowaæ w granicach
jednostki, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 13
ust. 1, pkt 4 niniejszej uchwa³y
4. Komunikacja piesza – w granicach jednostki, dostêpnoœæ jednostki z chodników ulic przyleg³ych
do nieruchomoœci
12. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Ustala siê:
1. Stosowanie dla jednostki planu ustaleñ ogólnych
zawartych w § 13, ust. 2
2. Doprowadzenie mediów obs³uguj¹cych obszar jednostki – z sieci istniej¹cych w drogach publicznych za pomoc¹ przy³¹czy, lub poprzez rozbudowê
sieci istniej¹cych w granicach jednostki, w oparciu
o warunki techniczne ich w³aœcicieli
13. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 8 niniejszej
uchwa³y
14. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
Jednostka znajduje siê w granicach strefy „B” ochrony zachowanych elementów zabytkowych i strefy obserwacji archeologicznej „OW”, dla których
obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w § 9 uchwa³y
15. SPOSOBY I TERMINY ZAGOSPODAROWANIA
TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
16. USTALENIA DOTYCZ¥CE REHABILITACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, PRZEKSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI
TERENÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
17. STAWKA PROCENTOWA
0%
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO “MICKIEWICZA”
Nr EW. PLANU 7322/72
1. KARTA TERENU Nr 011
2. JEDNOSTKA, PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE
Nr JEDNOSTKI
10.11.UH; 11.7.UH
TERENY US£UG HANDLU Z DOPUSZCZENIEM INNYCH US£UG NIEUCI¥¯LIWYCH
3. POWIERZCHNIA odpowiednio: 0,085 ha, 0,043 ha
4. FUKCJE TOWARZYSZ¥CE
1. Zieleñ i rekreacja
2. Funkcja mieszkaniowa powy¿ej drugiej kondygnacji
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3. Komunikacja piesza i pieszo–jezdna z parkingami
4. Funkcja gospodarcza – placyki gospodarcze
5. Wszelkie nieuci¹¿liwe us³ugi (np. gastronomi, administracji, turystyki, kultury)
5. FUKCJE WY£¥CZONE
1. Wszelkie uci¹¿liwe funkcje rzemieœlnicze i us³ugowe
2. Zabudowa gara¿owa i magazynowo–sk³adowa z
wyj¹tkiem funkcji wbudowanych, opisanych w
§ 7, ust. 2, pkt 3
3. Wszelkie funkcje nie zwi¹zane z podstawowym
przeznaczeniem i u¿ytkowaniem terenów lub urz¹dzeñ z nimi zwi¹zanych, mog¹ce utrudniaæ realizacjê funkcji podstawowej lub naruszaæ przepisy
w zakresie ochrony œrodowiska zapisane w § 8 niniejszej uchwa³y
6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
1. Ustala siê wyburzenie istniej¹cych kubatur i wprowadzenie nowej zabudowy o wysokiej estetyce,
przystaj¹cej do zabudowy œródmiejskiej
2. Wysokoœæ zabudowy – 2 do 3 kondygnacji (+ poddasze), w nawi¹zaniu do wysokoœci zabudowy istniej¹cej w s¹siedztwie
3. Linie zabudowy
a) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy – nie ustala siê
b) nieprzekraczalne linie zabudowy – nie ustala
siê, zabudowê od wnêtrza i granic jednostek
nale¿y kszta³towaæ z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych odleg³oœci i
zapewnienia oœwietlenia pomieszczeñ
c) dopuszcza siê sytuowanie œciany budynku bez
otworów okiennych lub drzwiowych w odleg³oœci 1,5 m od granicy lub bezpoœrednio przy granicy z s¹siedni¹ dzia³k¹ budowlan¹
4. Forma zabudowy – o wysokich walorach architektonicznych, ze skal¹, kompozycj¹ i rozwi¹zaniami elewacyjnymi nie stwarzaj¹cymi dysonansów
z charakterem otaczaj¹cej zabudowy œródmiejskiej, z u¿yciem materia³ów wykoñczeniowych o
wysokiej jakoœci i estetyce
5. Forma dachu – nie ustala siê
7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAŸ NIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Powierzchnia nowo projektowanej zabudowy –
max. 50% ³¹cznej powierzchni dzia³ki
2. Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej – nie ustala siê
3. Wtórne podzia³y terenu – nie ustala siê
8. WARUNKI I ZASADY KSZTA£TOWANIA FUNKCJI
TOWARZYSZ¥CYCH
1. Zieleñ i rekreacja
a) zachowaæ w maksymalnym zakresie istniej¹c¹
w granicach funkcji zieleñ wysok¹, usuniêcie
podrostów, egzemplarzy chorych, stwarzaj¹cych zagro¿enie lub wymagaj¹cych wycinki z
innych przyczyn przeprowadziæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi procedurami
b) funkcjê podstawow¹ uzupe³niæ urz¹dzeniami
„ma³ej architektury”, zieleni i rekreacji
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2. Funkcja gospodarcza – placyki gospodarcze urz¹dzaæ w formie powierzchni utwardzonych i zadaszonych, wydzielonych trwa³ymi os³onami, w
miejscach ma³o eksponowanych, lub wewn¹trz
budynku, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, z
zapewnieniem dojazdu z drogi publicznej
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
10. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA,
ZAGRO¯ENIA ORAZ OGRANICZENIA W U¯YTKOWANIU
Ustala siê mo¿liwoœæ realizacji funkcji podstawowej
po wyburzeniu istniej¹cych w granicach jednostki
budynków us³ugowych i magazynowo–sk³adowych
o niskich walorach estetycznych i technicznych – nie
oznaczonych w rysunku planu jako adaptowane
11. OBS£UGA KOMUNIKACYJNA I PARKOWANIE –
PARAMETRY I WSKAŸ NIKI
1. Dostêpnoœæ jednostek z komunikacji publicznej
poprzez tereny komunikacji wewnêtrznej
— dla jednostki 10.11.UH z ul. Krasiñskiego poprzez teren komunikacji wewnêtrznej 10.7.KDW
obs³uguj¹cy równie¿ s¹siedni¹ jednostkê
10.2.MWU
— dla jednostki 11.7.UH z ul. Wileñskiej poprzez teren komunikacji wewnêtrznej 11.5.KDW obs³uguj¹cy równie¿ s¹siednie jednostki us³ugowe
2. funkcja obs³ugi komunikacyjnej zwi¹zanej z wy³adunkiem i za³adunkiem towarów w granicach w³asnoœci
3. Parkowanie dla klientów organizowaæ w granicach
jednostki, zgodnie z ustaleniami zawartymi w
§ 13, ust. 1, pkt 4 niniejszej uchwa³y
4. Komunikacja pieszo–jezdna, powi¹zana z komunikacja publiczn¹ poprzez tereny: 10.7.KDW i
11.5.KDW – zgodnie z rysunkiem planu
12. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Ustala siê:
1. Stosowanie dla jednostki planu ustaleñ ogólnych
zawartych w § 13, ust. 2
2. Doprowadzenie mediów obs³uguj¹cych obszar jednostki – z sieci istniej¹cych w drogach publicznych za pomoc¹ przy³¹czy, lub poprzez rozbudowê
sieci istniej¹cych w granicach jednostki, w oparciu
o warunki techniczne ich w³aœcicieli
13. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 8 niniejszej
uchwa³y
14. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
Jednostka znajduje siê w granicach strefy „B” ochrony zachowanych elementów zabytkowych i strefy obserwacji archeologicznej „OW”, dla których
obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w § 9 uchwa³y
15. SPOSOBY I TERMINY ZAGOSPODAROWANIA
TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
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16. USTALENIA DOTYCZ¥CE REHABILITACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, PRZEKSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI
TERENÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
17. STAWKA PROCENTOWA
0%
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO “MICKIEWICZA”
Nr EW. PLANU 7322/72
1. KARTA TERENU Nr 012
2. JEDNOSTKA, PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE
Nr JEDNOSTKI
10.14.UH, 11.6.UH, 11.8.UH
TERENY US£UG HANDLU Z DOPUSZCZENIEM INNYCH US£UG NIEUCI¥¯LIWYCH
3. POWIERZCHNIA odpowiednio:
0,072 ha, 0,073 ha, 0,132 ha
4. FUKCJE TOWARZYSZ¥CE
1. Zieleñ i rekreacja
2. Funkcja mieszkaniowa powy¿ej drugiej kondygnacji
3. Komunikacja piesza i pieszo–jezdna z parkingami
4. Funkcja gospodarcza – placyki gospodarcze
5. Wszelkie nieuci¹¿liwe us³ugi (np. gastronomi, administracji, turystyki, kultury)
5. FUKCJE WY£¥CZONE
1. Wszelkie uci¹¿liwe funkcje rzemieœlnicze i us³ugowe
2. Zabudowa gara¿owa i magazynowo–sk³adowa z
wyj¹tkiem funkcji wbudowanych, opisanych w
§ 7, ust. 2, pkt 3
3. Wszelkie funkcje nie zwi¹zane z podstawowym
przeznaczeniem i u¿ytkowaniem terenów lub urz¹dzeñ z nimi zwi¹zanych, mog¹ce utrudniaæ realizacjê funkcji podstawowej lub naruszaæ przepisy
w zakresie ochrony œrodowiska zapisane w § 8 niniejszej uchwa³y
6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
1. Ustala siê wykonanie w granicach jednostek wype³nieñ pierzei od strony przyleg³ych ulic Kopernika,
Wileñskiej, ¯eromskiego i Placu Broniewskiego,
po wyburzeniu istniej¹cych w granicach jednostek
kubatur o niskich walorach technicznych i estetycznych (dotyczy terenów 11.6.UH i 11.8.UH)
2. Wysokoœæ zabudowy – 3 kondygnacje + poddasze (u¿ytkowe) w nawi¹zaniu do wysokoœci zabudowy historycznej pierzei kwarta³u do której
przylega przedmiotowa jednostka
3. Linie zabudowy
a) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z
rysunkiem planu – dla jednostki 10.4.UH, dla
pozosta³ych jednostek nie ustala siê, zabudowê od wnêtrza i granic jednostek nale¿y kszta³towaæ z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych
przepisów dotycz¹cych odleg³oœci i zapewnienia oœwietlenia pomieszczeñ
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c) dopuszcza siê sytuowanie œciany budynku bez
otworów okiennych lub drzwiowych w odleg³oœci 1,5 m od granicy lub bezpoœrednio przy granicy z s¹siedni¹ dzia³k¹ budowlan¹
4. Forma zabudowy – zwarta forma zabudowy, o wysokich walorach architektonicznych, w nawi¹zaniu do skali i charakteru zabudowy s¹siedniej, z
zastosowaniem materia³ów wykoñczeniowych o
wysokiej estetyce
5. Forma dachu
— dla terenów 10.14.UH i 11.6.UH – kszta³t i spadki dachów w nawi¹zaniu do charakteru s¹siedniej zabudowy kszta³tuj¹cej pierzeje ulic, g³ówne
kalenice dachów równoleg³e do linii przyleg³ych
ulic
— dla terenu 11.8.UH – nie ustala siê
6. Koncepcjê programowo–przestrzenn¹ wraz z elewacjami projektowanej zabudowy nale¿y przed³o¿yæ do akceptacji Miejskiej Komisji Urbanistycznej
7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAŸ NIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Powierzchnia zabudowy – nie ustala siê
2. Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej
— nie ustala siê dla jednostek: 10.14.UH i 11.6.UH
— min.10% powierzchni dla jednostki 11.8.UH
3. Wtórne podzia³y terenu – nie ustala siê
8. WARUNKI I ZASADY KSZTA£TOWANIA FUNKCJI
TOWARZYSZ¥CYCH
1. Zieleñ i rekreacja
a) zachowaæ w maksymalnym zakresie istniej¹c¹
w granicach funkcji zieleñ wysok¹, usuniêcie
podrostów, egzemplarzy chorych, stwarzaj¹cych zagro¿enie lub wymagaj¹cych wycinki z
innych przyczyn przeprowadziæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi procedurami
b) funkcjê podstawow¹ uzupe³niæ urz¹dzeniami
„ma³ej architektury”, zieleni i rekreacji
2. Funkcja gospodarcza – placyki gospodarcze, urz¹dzaæ w formie powierzchni zadaszonych, wydzielonych trwa³ymi os³onami, w miejscach ma³o
eksponowanych, lub wewn¹trz budynku, zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami, z zapewnieniem
dojazdu z drogi publicznej
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
10. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA,
ZAGRO¯ENIA ORAZ OGRANICZENIA W U¯YTKOWANIU
1. Realizacja zabudowy w granicach jednostek wymaga prze³o¿enia lub przebudowy istniej¹cej infrastruktury technicznej:
— na terenach 10.14.UH i 11.8.UH – kabli energetycznych niskiego napiêcia
— na terenie 11.8.UH – przy³¹czy gazowych
2. Ustala siê mo¿liwoœæ kontynuacji zabudowy funkcji przeznaczenia podstawowego 11.6 UH nad czêœci¹ jednostki komunikacyjnej 11.5. KDW od strony
ul. Wileñskiej (z bram¹ przejazdow¹ w przyzie-
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miu) pod warunkiem uzyskania zgody jej wspó³w³aœcicieli
11. OBS£UGA KOMUNIKACYJNA I PARKOWANIE –
PARAMETRY I WSKAŸ NIKI
1. Dostêpnoœæ jednostek z komunikacji publicznej i
poprzez tereny komunikacji wewnêtrznej:
— dla jednostki 10.14.UH z ul. Staszica i poprzez
teren komunikacji wewnêtrznej 10.9.KDW/P, obs³uguj¹cy równie¿ przyleg³e jednostki mieszkaniowe
— dla jednostki 11.6.UH z ul. Wileñskiej i poprzez
teren komunikacji wewnêtrznej 11.5.KDW obs³uguj¹cy równie¿ s¹siednie jednostki us³ugowe
— dla jednostki 11.8.UH z Pl. Broniewskiego i ul.
¯eromskiego w miejscach ustalonych z zarz¹dc¹ dróg
2. Funkcja obs³ugi komunikacyjnej zwi¹zanej z wy³adunkiem i za³adunkiem towarów w granicach nieruchomoœci i z komunikacji dojazdowej wewnêtrznej
3. Parkowanie dla klientów w granicach jednostki,
zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 13, ust. 1
pkt 4 niniejszej uchwa³y
4. Komunikacja piesza – w granicach nieruchomoœci, dostêpnoœæ jednostki z chodników ulic przyleg³ych do nieruchomoœci
12. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Ustala siê:
1. Stosowanie dla jednostki planu ustaleñ ogólnych
zawartych w § 13, ust. 2
2. Doprowadzenie mediów obs³uguj¹cych obszar jednostki – z sieci istniej¹cych w drogach publicznych za pomoc¹ przy³¹czy, lub poprzez rozbudowê
sieci istniej¹cych w granicach jednostki, w oparciu
o warunki techniczne ich w³aœcicieli
13. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 8 niniejszej
uchwa³y
14. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 9 niniejszej
uchwa³y
15. SPOSOBY I TERMINY ZAGOSPODAROWANIA
TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
16. USTALENIA DOTYCZ¥CE REHABILITACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, PRZEKSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI
TERENÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
17. STAWKA PROCENTOWA
0%
KARTA TEREN
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO “MICKIEWICZA”
Nr EW. PLANU 7322/72
1. KARTA TERENU Nr 013
2. JEDNOSTKA, PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE
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Nr JEDNOSTKI
5.3.UH; 10.12.UH; 10.13.UH; 12.4.UH; 12.5.UH;
12.6.UH
TERENY US£UG HANDLU Z DOPUSZCZENIEM INNYCH US£UG NIEUCI¥¯LIWYCH
3. POWIERZCHNIA odpowiednio:
0,016 ha, 0,085 ha, 0,080 ha, 0,069 ha, 0,037 ha,
0,010 ha
4. FUKCJE TOWARZYSZ¥CE
1. Zieleñ i rekreacja
2. Funkcja mieszkaniowa powy¿ej drugiej kondygnacji
3. Funkcja gospodarcza – placyki gospodarcze
4. Wszelkie nieuci¹¿liwe us³ugi (np. gastronomii, administracji, turystyki, kultury)
5. Komunikacja wewnêtrzna piesza i pieszo–jezdna
z parkingami
5. FUKCJE WY£¥CZONE
1. Wszelkie uci¹¿liwe funkcje rzemieœlnicze i us³ugowe
2. Zabudowa gara¿owa i magazynowo–sk³adowa z
wyj¹tkiem funkcji wbudowanych, opisanych w
§ 7, ust. 2, pkt 3
3. Wszelkie funkcje nie zwi¹zane z podstawowym
przeznaczeniem i u¿ytkowaniem terenów lub urz¹dzeñ z nimi zwi¹zanych, mog¹ce utrudniaæ realizacjê funkcji podstawowej lub naruszaæ przepisy
w zakresie ochrony œrodowiska zapisane w § 8 niniejszej uchwa³y
6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
1. Adaptacja stanu istniej¹cego, z mo¿liwoœci¹ rozbudowy, nadbudowy, przebudowy
2. Wysokoœæ zabudowy pierzei – od 2 kondygnacji
+ poddasze (u¿ytkowe) do 3 kondygnacji + poddasze (u¿ytkowe), w nawi¹zaniu do wysokoœci s¹siedniej zabudowy
3. Linie zabudowy
a) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy – adaptowane,
utrzymaæ od strony ulic, wzd³u¿ elewacji istniej¹cych budynków
b) nieprzekraczalne linie zabudowy – nie ustala
siê, zabudowê od wnêtrza jednostek kszta³towaæ z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych odleg³oœci i zapewnienia
oœwietlenia pomieszczeñ
c) dopuszcza siê sytuowanie œciany budynku bez
otworów okiennych lub drzwiowych w odleg³oœci 1,5 m od granicy lub bezpoœrednio przy granicy z s¹siedni¹ dzia³k¹ budowlan¹
4. Forma zabudowy – o wysokich walorach architektonicznych, w nawi¹zaniu do skali i charakteru zabudowy s¹siedniej z zastosowaniem materia³ów
wykoñczeniowych o wysokiej estetyce
5. Forma dachu – kszta³t i spadki dachów w nawi¹zaniu do skali i charakteru s¹siedniej zabudowy
6. Koncepcjê programowo–przestrzenn¹ wraz z elewacjami projektowanej zabudowy nale¿y przed³o¿yæ do akceptacji Miejskiej Komisji Urbanistycznej – dotyczy kompleksowej przebudowy,
nadbudowy i nowych wybudowañ po wyburzeniu
istniej¹cych kubatur

Poz. 1887

7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAŸ NIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Adaptacja stanu istniej¹cego
2. Powierzchnia zabudowy – nie ustala siê
3. Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej – nie ustala siê
4. Wtórne podzia³y terenu – nie ustala siê
8. WARUNKI I ZASADY KSZTA£TOWANIA FUNKCJI
TOWARZYSZ¥CYCH
1. Zieleñ i rekreacja
a) zachowaæ w maksymalnym zakresie istniej¹c¹
w granicach funkcji zieleñ wysok¹, usuniêcie
podrostów, egzemplarzy chorych, stwarzaj¹cych zagro¿enie lub wymagaj¹cych wycinki z
innych przyczyn przeprowadziæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi procedurami
b) funkcjê podstawow¹ uzupe³niæ urz¹dzeniami
„ma³ej architektury”, zieleni i rekreacji
2. Funkcja gospodarcza – placyki gospodarcze, urz¹dzaæ w formie powierzchni zadaszonych, wydzielonych trwa³ymi os³onami, w miejscach ma³o
eksponowanych, lub wewn¹trz budynku, zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami, z zapewnieniem
dojazdu z drogi publicznej
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
10. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA,
ZAGRO¯ENIA ORAZ OGRANICZENIA W U¯YTKOWANIU
Nie ustala siê
11. OBS£UGA KOMUNIKACYJNA I PARKOWANIE –
PARAMETRY I WSKAŸ NIKI
1. Adaptacja stanu istniej¹cego
2. Dostêpnoœæ jednostek z przyleg³ych ulic
3. Teren obs³ugi komunikacyjnej zwi¹zanej z wy³adunkiem i za³adunkiem towarów w granicach nieruchomoœci, z komunikacji wewnêtrznej lub komunikacji
publicznej od strony zaplecza zabudowy
4. Komunikacja piesza – dostêpnoœæ jednostki z
chodników ulic przyleg³ych do nieruchomoœci
12. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Adaptacja stanu istniej¹cego z mo¿liwoœci¹ przebudowy, rozbudowy
13. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 8 niniejszej
uchwa³y
14. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 9 niniejszej
uchwa³y
15. SPOSOBY I TERMINY ZAGOSPODAROWANIA
TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
16. USTALENIA DOTYCZ¥CE REHABILITACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, PRZEKSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI
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TERENÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
17. STAWKA PROCENTOWA
0%
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO “MICKIEWICZA”
Nr EW. PLANU 7322/72
1. KARTA TERENU Nr 014
2. JEDNOSTKA, PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE
Nr JEDNOSTKI
1.5.UA(MWU)
TERENY US£UG ADMINISTRACJI
(Z ALTERNATYW¥ FUNKCJI MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ Z US£UGAMI WBUDOWANYMI)
3. POWIERZCHNIA
0,085 ha
4. FUKCJE TOWARZYSZ¥CE
1. Zieleñ i rekreacja
2. Gospodarcza – placyki gospodarcze
3. Komunikacja wewnêtrzna pieszo–jezdna z parkingami
5. FUKCJE WY£¥CZONE
1. Wszelkie uci¹¿liwe funkcje rzemieœlnicze i us³ugowe
2. Zabudowa gara¿owa i magazynowo–sk³adowa z
wyj¹tkiem funkcji wbudowanych, opisanych w
§ 7, ust. 2, pkt 3
3. Wszelkie funkcje nie zwi¹zane z podstawowym
przeznaczeniem i u¿ytkowaniem terenów lub urz¹dzeñ z nimi zwi¹zanych, mog¹ce utrudniaæ realizacjê funkcji podstawowej lub naruszaæ przepisy
w zakresie ochrony œrodowiska zapisane w § 8 niniejszej uchwa³y
6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
1. Adaptacja stanu istniej¹cego
2. Dopuszcza siê mo¿liwoœæ realizacji funkcji alternatywnych po wyburzeniu istniej¹cych kubatur
3. Mo¿liwoœæ rozbudowy i nadbudowy istniej¹cych kubatur wy³¹cznie w zakresie zwi¹zanym z popraw¹
funkcjonowania przeznaczenia podstawowego
4. Ustala siê uzupe³nienie pierzei ul. Prusa przy zmianie zagospodarowania terenu z nowymi wybudowaniami
5. Wysokoœæ zabudowy – 3 kondygnacje + poddasze (u¿ytkowe) w nawi¹zaniu do wysokoœci zabudowy pierzei ul. Prusa istniej¹cej w s¹siedztwie
6. Linie zabudowy
a) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu
b) nieprzekraczalne linie zabudowy – nie ustala
siê, zabudowê we wnêtrzu jednostki nale¿y
kszta³towaæ z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych
przepisów dotycz¹cych odleg³oœci i zapewnienia oœwietlenia pomieszczeñ
c) dopuszcza siê sytuowanie œciany budynku bez
otworów okiennych lub drzwiowych w odleg³oœci 1,5 m od granicy, lub bezpoœrednio przy granicy z s¹siedni¹ dzia³k¹ budowlan¹
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7. Forma zabudowy – o wysokich walorach architektonicznych, w nawi¹zaniu do skali i charakteru zabudowy s¹siedniej z zastosowaniem materia³ów
wykoñczeniowych o wysokiej estetyce
8. Forma dachu – dwuspadowy z g³ówn¹ kalenic¹
równoleg³¹ do linii ulicy Prusa
7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAŸ NIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Adaptacja stanu istniej¹cego
2. Powierzchnia zabudowy dla nowych wybudowañ
– max. 40% ³¹cznej powierzchni dzia³ki
3. Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej – min.25%
³¹cznej powierzchni dzia³ki, przy zmianie zagospodarowania terenu dla funkcji alternatywnej
4. Wtórne podzia³y terenu – nie ustala siê
8. WARUNKI I ZASADY KSZTA£TOWANIA FUNKCJI
TOWARZYSZ¥CYCH
1. Zieleñ i rekreacja – funkcjê podstawow¹ uzupe³niæ
urz¹dzeniami „ma³ej architektury”, zieleni i rekreacji
2. Funkcja gospodarcza – placyki gospodarcze, urz¹dzaæ w formie powierzchni zadaszonych, wydzielonych trwa³ymi os³onami, w miejscach ma³o
eksponowanych, lub wewn¹trz budynku, zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami, z zapewnieniem
dojazdu z drogi publicznej
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
10. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA,
ZAGRO¯ENIA ORAZ OGRANICZENIA W U¯YTKOWANIU
Realizacja zabudowy plombowej w pierzei ul. Prusa
wymaga likwidacji lub uwzglêdnienia pojedynczych
okien w szczycie budynku Prusa 5
11. OBS£UGA KOMUNIKACYJNA I PARKOWANIE –
PARAMETRY I WSKAŸ NIKI
1. Parkowanie organizowaæ w granicach jednostki,
zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 13 ust. 1
pkt 4 niniejszej uchwa³y
2. Dostêpnoœæ jednostki z przyleg³ej ulicy Prusa w
miejscu oznaczonym na rysunku planu
3. Komunikacja piesza – w granicach jednostki, dostêpnoœæ jednostki z chodników ulicy Prusa
12. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Ustala siê:
1. Stosowanie dla jednostki planu ustaleñ ogólnych
zawartych w § 13 ust. 2
2. Doprowadzenie mediów obs³uguj¹cych jednostkê planu – z sieci istniej¹cych w drogach publicznych za pomoc¹ przy³¹czy, lub poprzez rozbudowê
sieci istniej¹cych w granicach jednostki, w oparciu
o warunki techniczne ich w³aœcicieli
13. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 8 niniejszej
uchwa³y
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14. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
Jednostka znajduje siê w granicach strefy „B” ochrony zachowanych elementów zabytkowych i strefy obserwacji archeologicznej „OW”, dla których obowi¹zuj¹
ustalenia zawarte w § 9 niniejszej uchwa³y
15. SPOSOBY I TERMINY ZAGOSPODAROWANIA
TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
16. USTALENIA DOTYCZ¥CE REHABILITACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, PRZEKSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI
TERENÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
17. STAWKA PROCENTOWA
0%
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO “MICKIEWICZA”
Nr EW. PLANU 7322/72
1. KARTA TERENU Nr 015
2. JEDNOSTKA, PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE
Nr JEDNOSTKI
3.5.UA;
TERENY US£UG ADMINISTRACJI
3. POWIERZCHNIA
0,282 ha
4. FUKCJE TOWARZYSZ¥CE
1. Zieleñ i rekreacja
2. Gospodarcza – placyki gospodarcze
3. Komunikacja pieszo–jezdna z parkingami
4. Gara¿owa
5. FUKCJE WY£¥CZONE
Wszelkie funkcje nie zwi¹zane z podstawowym przeznaczeniem i u¿ytkowaniem terenów lub urz¹dzeñ z
nimi zwi¹zanych, mog¹ce utrudniaæ realizacjê funkcji
podstawowej lub naruszaæ przepisy w zakresie ochrony œrodowiska zapisane w § 8 niniejszej uchwa³y
6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
1. Adaptacja stanu istniej¹cego z mo¿liwoœci¹ nowych wybudowañ
2. Mo¿liwoœæ wybudowañ nowych kubatur z uwzglêdnieniem zabudowy uzupe³niaj¹cej pierzejê ulicy
Mickiewicza
3. Wysokoœæ zabudowy:
a) dla zabudowy uzupe³niaj¹cej pierzeje – 3 kondygnacje + poddasze (u¿ytkowe) – w nawi¹zaniu do wysokoœci istniej¹cej w s¹siedztwie
zabudowy pierzei ul. Mickiewicza
b) dla zabudowy na zapleczu dzia³ki – 1do3 kondygnacji + poddasze (u¿ytkowe)
4. Linie zabudowy
a) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu
b) nieprzekraczalne linie zabudowy – nie ustala
sie, zabudowê wewn¹trz jednostki nale¿y kszta³towaæ z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych odleg³oœci i zapewnienia
oœwietlenia pomieszczeñ
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c) dopuszcza siê sytuowanie œciany budynku bez
otworów okiennych lub drzwiowych w odleg³oœci 1,5 m od granicy, lub bezpoœrednio przy granicy z s¹siedni¹ dzia³k¹ budowlan¹
5. Forma zabudowy uzupe³niaj¹cej pierzeje – o wysokich walorach architektonicznych, w nawi¹zaniu do skali i charakteru zabudowy s¹siedniej z
zastosowaniem materia³ów wykoñczeniowych o
wysokiej estetyce
6. Forma dachu zabudowy uzupe³niaj¹cej pierzeje –
kszta³t i spadki dachów w nawi¹zaniu do skali i
charakteru s¹siedniej zabudowy, g³ówna kalenica dachu równoleg³a do linii ulicy Mickiewicza
7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAŸ NIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Powierzchnia zabudowy – nie ustala siê
2. Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej – min.
10% ³¹cznej powierzchni dzia³ki
3. Wtórne podzia³y terenu – nie ustala siê
8. WARUNKI I ZASADY KSZTA£TOWANIA FUNKCJI
TOWARZYSZ¥CYCH
1. Zieleñ i rekreacja – funkcjê podstawow¹ uzupe³niæ
urz¹dzeniami „ma³ej architektury”, zieleni i rekreacji
2. Funkcja gospodarcza – placyki gospodarcze, urz¹dzaæ w formie powierzchni zadaszonych, wydzielonych trwa³ymi os³onami, w miejscach ma³o
eksponowanych, lub wewn¹trz budynku, zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami, z zapewnieniem
dojazdu z drogi publicznej
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
10. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA,
ZAGRO¯ENIA ORAZ OGRANICZENIA W U¯YTKOWANIU
Nie ustala siê
11. OBS£UGA KOMUNIKACYJNA I PARKOWANIE –
PARAMETRY I WSKAŸ NIKI
1. Parkowanie organizowaæ w granicach jednostki,
zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 13 ust. 1
pkt 4 niniejszej uchwa³y
2. Dostêpnoœæ jednostki z przyleg³ych ulic Reymonta i Mickiewicza, nowe zjazdy lokalizowaæ w miejscach ustalonych z zarz¹dc¹ dróg
3. Komunikacja piesza – w granicach jednostki, dostêpnoœæ jednostki z chodników ulic przyleg³ych
do nieruchomoœci
12. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Ustala siê:
1. Stosowanie dla jednostki planu ustaleñ ogólnych
zawartych w § 13 ust. 2
2. Doprowadzenie mediów obs³uguj¹cych jednostkê planu – z sieci istniej¹cych w drogach publicznych za pomoc¹ przy³¹czy, lub poprzez rozbudowê
sieci istniej¹cych w granicach jednostki, w oparciu
o warunki techniczne ich w³aœcicieli
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13. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 8 niniejszej
uchwa³y
14. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
Jednostka znajduje siê w granicach strefy „B” ochrony zachowanych elementów zabytkowych i strefy obserwacji archeologicznej „OW”, dla których obowi¹zuj¹
ustalenia zawarte w § 9 niniejszej uchwa³y
15. SPOSOBY I TERMINY ZAGOSPODAROWANIA
TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
16. USTALENIA DOTYCZ¥CE REHABILITACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, PRZEKSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI
TERENÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
17. STAWKA PROCENTOWA
0%
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO “MICKIEWICZA”
Nr EW. PLANU 7322/72
1. KARTA TERENU Nr 016
2. JEDNOSTKA, PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE
Nr JEDNOSTKI
13.9.UK
TERENY US£UG KULTURY
3. POWIERZCHNIA
0,096 ha
4. FUKCJE TOWARZYSZ¥CE
1. Zieleñ i rekreacja
2. Gospodarcza – placyki gospodarcze
3. Komunikacja wewnêtrzna pieszo–jezdna z funkcj¹ parkowania
5. FUKCJE WY£¥CZONE
1. Zabudowa gara¿owa i magazynowa z wyj¹tkiem
funkcji wbudowanych, opisanych w § 7, ust. 2, pkt 3
2. Wszelkie funkcje nie zwi¹zane z podstawowym
przeznaczeniem i u¿ytkowaniem terenów lub urz¹dzeñ z nimi zwi¹zanych, mog¹ce utrudniaæ realizacjê funkcji podstawowej lub naruszaæ przepisy
w zakresie ochrony œrodowiska zapisane w § 8 niniejszej uchwa³y
6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
1. Adaptacja stanu istniej¹cego z mo¿liwoœci¹ rozbudowy istniej¹cych kubatur
2. Nowe wybudowania nie mog¹ ograniczyæ dostêpu
pieszo–jezdnego do jednostki 13.5.KDW/P – zapewnienie przejazdu o szerokoœci min. 4,5 m.
3. Wysokoœæ zabudowy w nawi¹zaniu do wysokoœci
istniej¹cych kubatur historycznych
4. Linie zabudowy
a) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu
b) nieprzekraczalne linie zabudowy – nie ustala
siê, zabudowê od wnêtrza jednostki nale¿y
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kszta³towaæ z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych
przepisów dotycz¹cych odleg³oœci i zapewnienia oœwietlenia pomieszczeñ
c) dopuszcza siê sytuowanie œciany budynku bez
otworów okiennych lub drzwiowych w odleg³oœci 1,5 m od granicy, lub bezpoœrednio przy granicy z s¹siedni¹ dzia³k¹ budowlan¹
5. Forma zabudowy – o wysokich walorach architektonicznych, w nawi¹zaniu do skali i charakteru zabudowy istniej¹cej z zastosowaniem materia³ów
wykoñczeniowych o wysokiej estetyce
6. Forma dachu – kszta³t i spadki dachów w nawi¹zaniu do skali i charakteru istniej¹cej zabudowy
7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAŸ NIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Powierzchnia zabudowy – nie ustala siê
2. Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej – min. 5%
³¹cznej powierzchni dzia³ki
3. Wtórne podzia³y terenu – nie ustala siê
8. WARUNKI I ZASADY KSZTA£TOWANIA FUNKCJI
TOWARZYSZ¥CYCH
1. Zieleñ i rekreacja
a) zachowaæ w maksymalnym zakresie istniej¹c¹
w granicach funkcji zieleñ wysok¹, usuniêcie
podrostów, egzemplarzy chorych, stwarzaj¹cych zagro¿enie, lub wymagaj¹cych wycinki z innych przyczyn przeprowadziæ zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi procedurami
b) funkcjê podstawow¹ uzupe³niæ urz¹dzeniami
„ma³ej architektury”, zieleni i rekreacji
2. Funkcja gospodarcza – placyki gospodarcze, urz¹dzaæ w formie powierzchni zadaszonych, wydzielonych trwa³ymi os³onami, w miejscach ma³o
eksponowanych, lub wewn¹trz budynku, zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami, z zapewnieniem
dojazdu z drogi publicznej
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
10. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA,
ZAGRO¯ENIA ORAZ OGRANICZENIA W U¯YTKOWANIU
Ustala siê zapewnienie s³u¿ebnoœci przejœcia i przejazdu do jednostki planu 13.5. KDW/P poprzez oznaczon¹ w rysunku planu bramê przejazdow¹
szerokoœci nie mniejszej ni¿ 4,5 m liczonej w œwietle
otworu
11. OBS£UGA KOMUNIKACYJNA I PARKOWANIE –
PARAMETRY I WSKAŸ NIKI
1. Dostêpnoœæ jednostki przez teren komunikacji wewnêtrznej (13.6.KDW/P) obs³uguj¹cy tak¿e przyleg³¹ zabudowê wielorodzinn¹
2. Parkowanie organizowaæ w granicach jednostki,
oraz na terenie 13.6.KDW/P
12. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Ustala siê:
1. Stosowanie dla jednostki planu ustaleñ ogólnych
zawartych w § 13 ust. 2
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2. Doprowadzenie mediów obs³uguj¹cych jednostkê planu – z sieci istniej¹cych w drogach publicznych za pomoc¹ przy³¹czy, lub poprzez rozbudowê
sieci istniej¹cych w granicach jednostki, w oparciu
o warunki techniczne ich w³aœcicieli
13. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 8 niniejszej
uchwa³y
14. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
Budynek znajduj¹cy siê w obrêbie jednostki – Koœció³ ewang., ob. Teatr „RONDO”, mur., pocz. XX w.
znajduje siê w ewidencji konserwatorskiej. Jednostka znajduje siê w granicach strefy „B” ochrony zachowanych elementów zabytkowych i strefy
obserwacji archeologicznej „OW”, dla których obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w § 9 niniejszej uchwa³y
15. SPOSOBY I TERMINY ZAGOSPODAROWANIA
TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
16. USTALENIA DOTYCZ¥CE REHABILITACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, PRZEKSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI
TERENÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
17. STAWKA PROCENTOWA
0%
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO “MICKIEWICZA”
Nr EW. PLANU 7322/72
1. KARTA TERENU Nr 017
2. JEDNOSTKA, PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE
Nr JEDNOSTKI
2.3.UO; 10.10.UO
TERENY US£UG OŒWIATY
3. POWIERZCHNIA
Odpowiednio:
0,732 ha; 0,894 ha
4. FUKCJE TOWARZYSZ¥CE
1. Zieleñ i rekreacja
2. Gospodarcza – placyki gospodarcze
3. Komunikacja wewnêtrzna pieszo–jezdna z parkingami
5. FUKCJE WY£¥CZONE
1. Zabudowa gara¿owa, rzemieœlnicza i magazynowa
2. Wszelkie funkcje nie zwi¹zane z podstawowym
przeznaczeniem i u¿ytkowaniem terenów lub urz¹dzeñ z nimi zwi¹zanych, mog¹ce utrudniaæ realizacjê funkcji podstawowej lub naruszaæ przepisy
w zakresie ochrony œrodowiska zapisane w § 8 niniejszej uchwa³y
6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
1. Adaptacja stanu istniej¹cego z likwidacj¹ zabudowy gara¿owo–warsztatowej na zapleczu jednostki 10.10.UO, mo¿liwoœci¹ rozbudowy i nadbudowy
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istniej¹cych kubatur i wprowadzenia nowych wybudowañ w zakresie zwi¹zanym z popraw¹ funkcjonowania przeznaczenia podstawowego
2. Wysokoœæ zabudowy przy rozbudowie:
a) w pierzei – w nawi¹zaniu do wysokoœci zabudowy s¹siedniej, tworz¹cej pierzeje ulic
b) na zapleczu jednostki – jedna do trzech kondygnacji, nie przekraczaj¹ca wysokoœci zabudowy
pierzei
3. Linie zabudowy:
a) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy – adaptowane,
utrzymaæ od strony ulic wzd³u¿ linii elewacji istniej¹cych budynków
b) nieprzekraczalne linie zabudowy – nie ustala
siê, zabudowê od wnêtrza dzia³ki lokalizowaæ
z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych przepisów
dotycz¹cych odleg³oœci i zapewnienia oœwietlenia pomieszczeñ
4. Forma zabudowy – o wysokich walorach architektonicznych, w nawi¹zaniu do skali i charakteru zabudowy istniej¹cej z zastosowaniem materia³ów
wykoñczeniowych o wysokiej estetyce
5. Forma dachu – kszta³t i spadki dachów w nawi¹zaniu do skali i charakteru istniej¹cej zabudowy
7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAŸ NIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Powierzchnia zabudowy – nie ustala siê
2. Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej – min.
20% ³¹cznej powierzchni dzia³ki
3. Wtórne podzia³y terenu – nie ustala siê
8. WARUNKI I ZASADY KSZTA£TOWANIA FUNKCJI
TOWARZYSZ¥CYCH
1. Zieleñ i rekreacja
a) zachowaæ w maksymalnym zakresie istniej¹c¹
w granicach funkcji zieleñ wysok¹, usuniêcie
podrostów, egzemplarzy chorych, stwarzaj¹cych zagro¿enie, lub wymagaj¹cych wycinki z innych przyczyn przeprowadziæ zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi procedurami
b) funkcjê podstawow¹ uzupe³niæ urz¹dzeniami
„ma³ej architektury”, zieleni i rekreacji
2. Funkcja gospodarcza – placyki gospodarcze, urz¹dzaæ w formie powierzchni zadaszonych, wydzielonych trwa³ymi os³onami, w miejscach ma³o
eksponowanych, lub wewn¹trz budynku, zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami, z zapewnieniem
dojazdu z drogi publicznej
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
10. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA,
ZAGRO¯ENIA ORAZ OGRANICZENIA W U¯YTKOWANIU
Ustala siê zapewnienie zwi¹zanego z eksploatacj¹,
remontem lub rozbudow¹ dostêpu do istniej¹cej w
granicach jednostek podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej
11. OBS£UGA KOMUNIKACYJNA I PARKOWANIE –
PARAMETRY I WSKAŸ NIKI
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1. W miarê mo¿liwoœci parkowanie organizowaæ w
granicach jednostek, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 13 ust. 1 pkt 4 niniejszej uchwa³y
2. Dostêpnoœæ terenów – z przyleg³ych ulic Mickiewicza, Prusa, Niedzia³kowskiego i Krasiñskiego
3. Komunikacja piesza – w granicach jednostki, dostêpnoœæ jednostki z chodników ulic przyleg³ych
do nieruchomoœci
12. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Ustala siê:
1. Stosowanie dla jednostek planu ustaleñ ogólnych
zawartych w § 13 ust. 2
2. Doprowadzenie mediów obs³uguj¹cych jednostkê planu – z sieci istniej¹cych w drogach publicznych za pomoc¹ przy³¹czy, lub poprzez rozbudowê
sieci istniej¹cych w granicach jednostki, w oparciu
o warunki techniczne ich w³aœcicieli
13. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 8 niniejszej
uchwa³y
14. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
Jednostki znajduj¹ siê w granicach strefy „B” ochrony zachowanych elementów zabytkowych i strefy obserwacji archeologicznej „OW”, dla których
obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w § 9 niniejszej uchwa³y
15. SPOSOBY I TERMINY ZAGOSPODAROWANIA
TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
16. USTALENIA DOTYCZ¥CE REHABILITACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, PRZEKSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI
TERENÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
17. STAWKA PROCENTOWA
0%
KARTA TEREN
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO “MICKIEWICZA”
Nr EW. PLANU 7322/72
1. KARTA TERENU Nr 018
2. JEDNOSTKA, PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE
Nr JEDNOSTKI
9.5.UKR
TERENY US£UG KULTU RELIGIJNEGO
3. POWIERZCHNIA
0,064 ha
4. FUKCJE TOWARZYSZ¥CE
1. Zieleñ i rekreacja
2. Gospodarcza – placyki gospodarcze
3. Komunikacja wewnêtrzna pieszo–jezdna z parkingami
5. FUKCJE WY£¥CZONE
1. Zabudowa gara¿owa i magazynowa z wyj¹tkiem
funkcji wbudowanych, opisanych w § 7, ust. 2, pkt 3

Poz. 1887

2. Wszelkie funkcje nie zwi¹zane z podstawowym
przeznaczeniem i u¿ytkowaniem terenów lub urz¹dzeñ z nimi zwi¹zanych, mog¹ce utrudniaæ realizacjê funkcji podstawowej lub naruszaæ przepisy
w zakresie ochrony œrodowiska zapisane w § 8 niniejszej uchwa³y
6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
1. Adaptacja stanu istniej¹cego bez mo¿liwoœci nowych wybudowañ
2. Mo¿liwoœæ rozbudowy i nadbudowy istniej¹cych kubatur wy³¹cznie w zakresie zwi¹zanym z popraw¹
funkcjonowania przeznaczenia podstawowego
3. Wysokoœæ zabudowy przy rozbudowie – w nawi¹zaniu do wysokoœci zabudowy s¹siedniej, istniej¹cej w pierzei ul. Krasiñskiego
4. Linie zabudowy
a) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy – adaptowane,
utrzymaæ od strony ulic, wzd³u¿ elewacji istniej¹cych budynków
b) nieprzekraczalne linie zabudowy – nie ustala
siê, rozbudowê lub nadbudowê od wnêtrza jednostki lokalizowaæ z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych odleg³oœci i
zapewnienia oœwietlenia
5. Forma zabudowy – o wysokich walorach architektonicznych, w nawi¹zaniu do skali i charakteru zabudowy s¹siedniej z zastosowaniem materia³ów
wykoñczeniowych o wysokiej estetyce
6. Forma dachu – kszta³t i spadki dachów w nawi¹zaniu do skali i charakteru s¹siedniej zabudowy
7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAŸ NIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Powierzchnia zabudowy – nie ustala siê
2. Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej – min.
15% ³¹cznej powierzchni dzia³ki
3. Wtórne podzia³y terenu – nie ustala siê
8. WARUNKI I ZASADY KSZTA£TOWANIA FUNKCJI
TOWARZYSZ¥CYCH
1. Zieleñ i rekreacja
a) zachowaæ w maksymalnym zakresie istniej¹c¹
w granicach funkcji zieleñ wysok¹, usuniêcie
podrostów, egzemplarzy chorych, stwarzaj¹cych zagro¿enie, lub wymagaj¹cych wycinki z innych przyczyn przeprowadziæ zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi procedurami
b) funkcjê podstawow¹ uzupe³niæ urz¹dzeniami
„ma³ej architektury”, zieleni i rekreacji
2. Funkcja gospodarcza – placyki gospodarcze, urz¹dzaæ w formie powierzchni zadaszonych, wydzielonych trwa³ymi os³onami, w miejscach ma³o
eksponowanych, lub wewn¹trz budynku, zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami, z zapewnieniem
dojazdu z drogi publicznej
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
10. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA,
ZAGRO¯ENIA ORAZ OGRANICZENIA W U¯YTKOWANIU
Nie ustala siê
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11. OBS£UGA KOMUNIKACYJNA I PARKOWANIE –
PARAMETRY I WSKAŸ NIKI
1. Parkowanie organizowaæ w granicach jednostki
zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 13 ust. 1
pkt 4 niniejszej uchwa³y
2. Dostêpnoœæ terenu – bezpoœrednio z przyleg³ej
ulicy Krasiñskiego
3. Komunikacja piesza – w granicach jednostki, dostêpnoœæ jednostki z chodników ulic przyleg³ych
do nieruchomoœci
12. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Ustala siê:
1. Stosowanie dla jednostki planu ustaleñ ogólnych
zawartych w § 13 ust. 2
2. Doprowadzenie mediów obs³uguj¹cych jednostkê planu – z sieci istniej¹cych w drogach publicznych za pomoc¹ przy³¹czy, lub poprzez rozbudowê
sieci istniej¹cych w granicach jednostki, w oparciu
o warunki techniczne ich w³aœcicieli
13. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 8 niniejszej
uchwa³y
14. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
Jednostka znajduje siê w granicach strefy „B” ochrony zachowanych elementów zabytkowych i strefy obserwacji archeologicznej „OW”, dla których obowi¹zuj¹
ustalenia zawarte w § 9 niniejszej uchwa³y
15. SPOSOBY I TERMINY ZAGOSPODAROWANIA
TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
16. USTALENIA DOTYCZ¥CE REHABILITACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, PRZEKSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI
TERENÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
17. STAWKA PROCENTOWA
0%
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO “MICKIEWICZA”
Nr EW. PLANU 7322/72
1. KARTA TERENU Nr 019
2. JEDNOSTKA, PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE
Nr JEDNOSTKI
6.6.UZ
TERENY US£UG ZDROWIA
3. POWIERZCHNIA
0,199 ha
4. FUKCJE TOWARZYSZ¥CE
1. Zieleñ i rekreacja
2. Gospodarcza – placyki gospodarcze
3. Komunikacja wewnêtrzna pieszo–jezdna z parkingami
5. FUKCJE WY£¥CZONE
1. Zabudowa gara¿owa i magazynowa z wyj¹tkiem
funkcji wbudowanych, opisanych w § 7, ust. 2, pkt 3

Poz. 1887

2. Wszelkie funkcje nie zwi¹zane z podstawowym przeznaczeniem i u¿ytkowaniem terenów lub urz¹dzeñ z
nimi zwi¹zanych, mog¹ce utrudniaæ realizacjê funkcji
podstawowej lub naruszaæ przepisy w zakresie ochrony œrodowiska zapisane w § 8 niniejszej uchwa³y
6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
1. Adaptacja stanu istniej¹cego bez mo¿liwoœci nowych wybudowañ
2. Mo¿liwoœæ rozbudowy istniej¹cej kubatury wy³¹cznie w zakresie zwi¹zanym z popraw¹ funkcjonowania przeznaczenia podstawowego
3. Wysokoœæ zabudowy przy rozbudowie – w nawi¹zaniu do wysokoœci istniej¹cej zabudowy
4. Linie zabudowy
a) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy – adaptowane,
utrzymaæ od strony ulic, wzd³u¿ elewacji istniej¹cych budynków
b) nieprzekraczalne linie zabudowy – nie ustala
siê, rozbudowê od wnêtrza jednostki lokalizowaæ z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych odleg³oœci i zapewnienia
oœwietlenia
5. Forma zabudowy przy rozbudowie – o wysokich
walorach architektonicznych, w nawi¹zaniu do
skali i charakteru zabudowy s¹siedniej z zastosowaniem materia³ów wykoñczeniowych o wysokiej
estetyce
6. Forma dachu – kszta³t i spadki dachów w nawi¹zaniu do skali i charakteru s¹siedniej zabudowy
7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAŸ NIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Powierzchnia zabudowy – nie ustala siê
2. Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej – min.
15% ³¹cznej powierzchni dzia³ki
3. Wtórne podzia³y terenu – nie ustala siê
8. WARUNKI I ZASADY KSZTA£TOWANIA FUNKCJI
TOWARZYSZ¥CYCH
1. Zieleñ i rekreacja
a) zachowaæ w maksymalnym zakresie istniej¹c¹
w granicach funkcji zieleñ wysok¹, usuniêcie
podrostów, egzemplarzy chorych, stwarzaj¹cych zagro¿enie, lub wymagaj¹cych wycinki z innych przyczyn przeprowadziæ zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi procedurami,
b) funkcjê podstawow¹ uzupe³niæ urz¹dzeniami
„ma³ej architektury”, zieleni i rekreacji
2. Funkcja gospodarcza – placyki gospodarcze, urz¹dzaæ w formie powierzchni zadaszonych, wydzielonych trwa³ymi os³onami, w miejscach ma³o
eksponowanych, lub wewn¹trz budynku, zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami, z zapewnieniem
dojazdu z drogi publicznej
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
10. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA,
ZAGRO¯ENIA ORAZ OGRANICZENIA W U¯YTKOWANIU
Ustala siê zapewnienie zwi¹zanego z eksploatacj¹,
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remontem lub rozbudow¹ dostêpu do istniej¹cej w
granicach jednostki podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej
11. OBS£UGA KOMUNIKACYJNA I PARKOWANIE –
PARAMETRY I WSKAŸ NIKI
1. Parkowanie organizowaæ w granicach jednostki
zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 13 ust. 1
pkt 4 niniejszej uchwa³y
2. Dostêpnoœæ terenu poprzez teren komunikacji wewnêtrznej 6.3.KDW wspólny dla przyleg³ych do
niego funkcji – zgodnie z rysunkiem planu
3. Komunikacja piesza – w granicach jednostki, dostêpnoœæ jednostki z chodników ulic przyleg³ych
do nieruchomoœci
12. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Ustala siê:
1. Stosowanie dla jednostki planu ustaleñ ogólnych
zawartych w § 13 ust. 2
2. Doprowadzenie mediów obs³uguj¹cych jednostkê planu – z sieci istniej¹cych w drogach publicznych za pomoc¹ przy³¹czy, lub poprzez rozbudowê
sieci istniej¹cych w granicach jednostki, w oparciu
o warunki techniczne ich w³aœcicieli
13. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 8 niniejszej
uchwa³y
14. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
Jednostka znajduje siê w granicach strefy „B” ochrony zachowanych elementów zabytkowych i strefy obserwacji archeologicznej „OW”, dla których obowi¹zuj¹
ustalenia zawarte w § 9 niniejszej uchwa³y
15. SPOSOBY I TERMINY ZAGOSPODAROWANIA
TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
16. USTALENIA DOTYCZ¥CE REHABILITACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, PRZEKSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI
TERENÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
17. STAWKA PROCENTOWA
0%
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO “MICKIEWICZA”
Nr EW. PLANU 7322/72
1. KARTA TERENU Nr 020
2. JEDNOSTKA, PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE
Nr JEDNOSTKI
5.4.ZP; 12.7.ZP
TERENY ZIELENI URZ¥DZONEJ
3. POWIERZCHNIA
Odpowiednio:
0,124 ha; 0,375 ha
4. FUKCJE TOWARZYSZ¥CE
komunikacja wewnêtrzna piesza

Poz. 1887

5. FUKCJE WY£¥CZONE
Wszelkie funkcje nie zwi¹zane z podstawowym przeznaczeniem i u¿ytkowaniem terenów lub urz¹dzeñ
z nimi zwi¹zanych
6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
Zakaz sytuowania obiektów kubaturowych z wyj¹tkiem obiektów ma³ej architektury, pojedynczych, wolnostoj¹cych, parterowych punktów handlowych
zwi¹zanych z kolporta¿em prasy, typu lotto, budek
telefonicznych, nie zwi¹zanych na sta³e z gruntem,
o wysokich walorach estetycznych – lokalizowane
na obrze¿ach jednostki
7. ZASADY, PARAMETRY I WSKAŸ NIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Powierzchnia zabudowy – nie ustala siê, ³¹czna
powierzchnia zabudowy tymczasowej do 25 m 2
2. Zachowaæ w maksymalnym zakresie istniej¹c¹ w
granicach funkcji zieleñ wysok¹
3. Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej – adaptacja stanu istniej¹cego z mo¿liwoœci¹ pomniejszenia terenów biologicznych na rzecz powierzchni
utwardzonych z elementami ma³ej architektury o
max. 5%
4. Obszary powi¹zaæ funkcjonalnie z s¹siednimi jednostkami rozmieszczenia obiektów handlowych o
pow. sprzeda¿y powy¿ej 2000 m 2 (5.1.UC i
12.3.UC)
5. Wtórne podzia³y terenu – dopuszcza siê korektê
kszta³tu pierwotnych dzia³ek zieleni poprawiaj¹c¹
geometriê przyleg³ych ulic do kszta³tów ustalonych rysunkiem planu:
— pó³nocny ³uk ulicy Pl. Broniewskiego (10.KDL)
— trójk¹t widocznoœci przy w³¹czeniu ul. Staszica
(08.KDL) do ul. Wolnoœci
— pó³nocno – wschodnia czêœæ dzia³ki przy ul. Kopernika – w³¹czenie do terenu 5.2.KDW/P (projektowany zjazd)
8. WARUNKI I ZASADY KSZTA£TOWANIA FUNKCJI
TOWARZYSZ¥CYCH
Komunikacja piesza z elementami ma³ej architektury o wysokiej estetyce, nawierzchnie z elementów
drobnowymiarowych
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
10. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA,
ZAGRO¯ENIA ORAZ OGRANICZENIA W U¯YTKOWANIU
Nie ustala siê
11. OBS£UGA KOMUNIKACYJNA I PARKOWANIE –
PARAMETRY I WSKAŸ NIKI
Ustala siê dostêpnoœæ terenu z komunikacji publicznej przyleg³ych ulic Kopernika, Staszica, placu Broniewskiego, ze szczególn¹ preferencj¹ dostêpu od
strony komunikacji pieszo–jezdnej placu Broniewskiego (dla jednostki 12.7.ZP)
12. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Doprowadzenie mediów obs³uguj¹cych jednostkê
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planu – z sieci istniej¹cych w drogach publicznych
za pomoc¹ przy³¹czy, lub poprzez rozbudowê sieci
istniej¹cych w granicach jednostki, w oparciu o warunki techniczne ich w³aœcicieli
13. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
1. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 8 niniejszej
uchwa³y
2. Uzupe³niæ nasadzenia, stosuj¹c rozwi¹zania zapewniaj¹ce stworzenie trwa³ej zieleni parkowej
izoluj¹cej od ha³asu i wp³ywaj¹cej na w³aœciwe parametry powietrza. Zieleñ ró¿nicowaæ gatunkowo,
zapewniaj¹c wegetacjê ca³osezonow¹ z uwzglêdnieniem gatunków zimozielonych i zieleni iglastej
3. Usuniêcie podrostów, egzemplarzy chorych, stwarzaj¹cych zagro¿enie, lub wymagaj¹cych wycinki
z innych przyczyn przeprowadziæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi procedurami
14. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
Jednostka znajduje siê w granicach strefy obserwacji archeologicznej „OW”, dla której obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w § 9 ust. 2 niniejszej uchwa³y
15. SPOSOBY I TERMINY ZAGOSPODAROWANIA
TYMCZASOWEGO
Nie ustala siê
16. USTALENIA DOTYCZ¥CE REHABILITACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, PRZEKSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI
TERENÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê.
17. STAWKA PROCENTOWA
0%
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO “MICKIEWICZA”
Nr EW. PLANU 7322/72
1. KARTA TERENU Nr 021
2. JEDNOSTKA, PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE
Nr JEDNOSTKI
1.6.E, 4.6.E, 7.3.E, 8.8.E, 10.15.E, 11.11.E, 13.10.E;
4.7.C; 7.4.C; 6.7.G
TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ –
ELEKTROENERGETYKA; CIEP£OWNICTWO; GAZOWNICTWO
3. POWIERZCHNIA
Odpowiednio:
0,006 ha, 0,005 ha, 0,004 ha, 0,003 ha, 0,005 ha,
0,011 ha, 0,008 ha; 0,021 ha, 0,040 ha; 0,023 ha
4. FUKCJE TOWARZYSZ¥CE
komunikacja wewnêtrzna
5. FUKCJE WY£¥CZONE
Wszelkie funkcje nie zwi¹zane z podstawowym przeznaczeniem i u¿ytkowaniem terenów lub urz¹dzeñ
z nimi zwi¹zanych
6. ZASADY, PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY
1. Adaptacja stanu istniej¹cego

Poz. 1887

2. Dopuszcza siê mo¿liwoœæ wyburzeñ istniej¹cych
budynków, zmiany funkcji jednostek oraz przy³¹czenia i przystosowania ich dla potrzeb przyleg³ych terenów
7. PARAMETRY I WSKA Ÿ NIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Powierzchnia zabudowy – nie ustala siê, adaptacja stanu istniej¹cego
2. Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej – nie ustala siê
3. Wtórne podzia³y terenu – adaptacja stanu istniej¹cego, lub podzia³ zgodnie z rysunkiem planu
8. WARUNKI I ZASADY KSZTA£TOWANIA FUNKCJI
TOWARZYSZ¥CYCH
Nie ustala siê
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH
Nie ustala siê
10. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA,
ZAGRO¯ENIA ORAZ OGRANICZENIA W U¯YTKOWANIU
Strefa potencjalnego ha³asu, promieniowania niejonizuj¹cego oraz wibracji o natê¿eniu oddzia³uj¹cym
szkodliwie na œrodowisko, a zw³aszcza na zdrowie
ludzi i s¹siaduj¹ce ob. budowl.
11. OBS£UGA KOMUNIKACYJNA I PARKOWANIE –
PARAMETRY I WSKAŸ NIKI
Ustala siê dostêpnoœæ terenów z jednostek komunikacji wewnêtrznej KDW/P i w formie s³u¿ebnoœci
przez tereny MWU
12. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Adaptacja stanu istniej¹cego, z mo¿liwoœci¹ przebudowy lub rozbudowy istniej¹cej infrastruktury
13. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
Ustala siê ograniczenie do obszaru dzia³ek potencjalnych uci¹¿liwoœci zwi¹zanych z eksploatacj¹ terenów
infrastruktury
technicznej
poprzez
zastosowanie technologii poch³aniaj¹cych lub t³umi¹cych ha³as i wibracje o natê¿eniu ponadnormatywnym
14. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
Jednostki znajduj¹ siê w granicach strefy „B” ochrony
zachowanych elementów zabytkowych i strefy obserwacji archeologicznej „OW”, dla których obowi¹zuj¹
ustalenia zawarte w § 9 niniejszej uchwa³y
15. SPOSOBY I TERMINY ZAGOSPODAROWANIA
TYMCZASOWEGO
Nie dotyczy
16. USTALENIA DOTYCZ¥CE REHABILITACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, PRZEKSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI
TERENÓW ZDEGRADOWANYCH
Nie ustala siê
17. STAWKA PROCENTOWA
0%
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KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO “MICKIEWICZA”
Nr EW. PLANU 7322/72
1. KARTA TERENU Nr 022
2. JEDNOSTKA, KLASA I NAZWA ULICY
Nr JEDNOSTKI
01.KDG
01.KDG – czêœæ drogi g³ównej – ulicy Kopernika
3. SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Szerokoœæ pasa drogowego – zgodnie z rysunkiem
planu 13 – 23 m
4. ORGANIZACJA RUCHU, PARAMETRY TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
a) jezdnia jednokierunkowa, 2 i 3 pasowa o szerokoœci min.6,5 m
b) od strony zabudowy ci¹g pieszy o normatywnych
parametrach
c) dopuszcza siê przebudowê sieci uzbrojenia podziemnego oraz lokalizacjê nowych sieci
5. PARKOWANIE w zale¿noœci od potrzeb
6. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
a) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej
b) przy przebudowie ulicy maksymalnie chroniæ istniej¹cy, zdrowy drzewostan
7. ZASADY I PARAMETRY ZABUDOWY, PRZEBUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 10
b) wtórne podzia³y terenu – nie ustala siê
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO “MICKIEWICZA”
Nr EW. PLANU 7322/72
1. KARTA TERENU Nr 023
2. JEDNOSTKA, KLASA I NAZWA ULICY
Nr JEDNOSTKI
02.KDZ
02.KDZ – droga zbiorcza – ulica Wojska
Polskiego od ul. H. Ko³³¹taja do Placu Jednoœci Narodowej
3. SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Szerokoœæ pasa drogowego zgodnie z rysunkiem
planu 33,0 – 35,0 m
4. ORGANIZACJA RUCHU, PARAMETRY TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
a) jedna jezdnia (po³udniowa) dwupasowa o szerokoœci 6,0 – 7,0 m
b) wzd³u¿ pó³nocnej linii zabudowy, ci¹g pieszo–jezdny o szerokoœci 18 – 22,0 m z wkomponowan¹ w
jego powierzchniê œcie¿k¹ rowerow¹ o szerokoœci 2,0 m
c) wzd³u¿ po³udniowej linii zabudowy chodnik o szerokoœci 2,5 – 8,5 m
d) dopuszcza siê przebudowê sieci uzbrojenia podziemnego oraz lokalizacjê nowych sieci
5. PARKOWANIE
a) wzd³u¿ jezdni pasy postojowe do ukoœnego i pod³u¿nego parkowania samochodów osobowych
b) ulica le¿y w Strefie P³atnego Parkowania (SPP)

Poz. 1887

6. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
a) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej, przy przebudowie ulicy uporz¹dkowaæ system odwodnienia pasa drogowego oraz
przyleg³ych posesji
b) przy przebudowie ulicy maksymalnie chroniæ istniej¹cy, zdrowy drzewostan
7. ZASADY I PARAMETRY ZABUDOWY, PRZEBUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w
§ 10 i rysunkiem planu
b) wtórne podzia³y terenu – nie ustala siê
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO “MICKIEWICZA”
Nr EW. PLANU 7322/72
1. KARTA TERENU Nr 024
2. JEDNOSTKA, KLASA I NAZWA ULICY
Nr JEDNOSTKI
03.KDL, 04.KDL,
05.KDL, 06.KDL,
07.KDL, 08.KDL,
09.KDL, 12.KDL
03.KDL – droga lokalna – ulica B. Prusa od ul. H.
Ko³³¹taja do ul. A. Mickiewicza
04.KDL – droga lokalna – ulica W.S. Reymonta od
ul. A. Mickiewicza do ul. L. Solskiego
05.KDL – droga lokalna – ulica Wileñska w dwóch
odcinkach:
a) od placu W. Broniewskiego do ul. B. Prusa
b) od ul. B. Prusa do ul. Wolnoœci
06.KDL – droga lokalna – ulica A. Mickiewicza od
ul. Wojska Polskiego do ul. Wolnoœci
07.KDL – droga lokalna – ulica L. Solskiego od
ul. Z. Krasiñskiego do ul. Wolnoœci
08.KDL – droga lokalna – ulica S. Staszica od
ul. Z Krasiñskiego i ul. Staszica 14.KDL/P do ul. Wolnoœci
09.KDL – droga lokalna – ulica S. ¯eromskiego od
ul. H. Ko³³¹taja do 10.KDL
12. KDL – droga lokalna – ulica S. Wyspiañskiego
od ul. A. Mickiewicza do ul. Solskiego
3. SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Szerokoœæ pasów drogowych zgodnie z rysunkiem
planu min 14,5 m
4. ORGANIZACJA RUCHU, PARAMETRY TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
a) ulice dwupasowe o szer. jezdni po przebudowie
5,5 – 6,5 m
b) miêdzy liniami zabudowy a pasami postojowymi
lokalizowaæ ci¹gi piesze o normatywnych parametrach
c) dopuszcza siê przebudowê sieci uzbrojenia podziemnego oraz lokalizacjê nowych sieci
5. PARKOWANIE
a) przy przebudowie ulicy, przy jezdni wydzielaæ pasy postojowe do parkowania samochodów osobowych
b) dopuszcza siê wprowadzenie Strefy P³atnego Parkowania
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6. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
a) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej, przy przebudowie ulic uporz¹dkowaæ
system odwodnienia pasów drogowych i przyleg³ych posesji
b) przy przebudowie maksymalnie ochraniaæ istniej¹cy, zdrowy drzewostan
c) przy przebudowie ulic zmniejszyæ ha³as odkomunikacyjny poprzez zmianê nawierzchni jezdni z
kostki kamiennej na nawierzchniê bitumiczn¹
7. ZASADY I PARAMETRY ZABUDOWY, PRZEBUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 10;
§ 13, ust. 1, pkt 3
b) wtórne podzia³y terenu – zgodnie z rysunkiem planu (dotyczy trójk¹tów widocznoœci przy w³¹czeniu
ulic Solskiego 07.KDL i Staszica 08.KDL w ulicê
Wolnoœci)
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO “MICKIEWICZA”
Nr EW. PLANU 7322/72
1. KARTA TERENU Nr 025
2. JEDNOSTKA, KLASA I NAZWA ULICY
Nr JEDNOSTKI
10.KDL
10.KDL – droga lokalna – pó³nocny ci¹g uliczny Placu Broniewskiego
3. SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Szerokoœæ pasa drogowego zgodnie z rysunkiem
planu min 11,0 m
4. ORGANIZACJA RUCHU, PARAMETRY TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
a) jezdnia dwupasowa o szerokoœci po przebudowie
5,5 – 6,5 m
b) po stronie zabudowy ci¹g pieszy o szerokoœci
min.2,0 m
c) dopuszcza siê przebudowê sieci uzbrojenia podziemnego oraz lokalizacjê nowych sieci
5. PARKOWANIE
Dopuszcza siê przy przebudowie ulicy wykonanie
wzd³u¿ jezdni pasów postojowych do parkowania samochodów osobowych
6. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
a) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej, przy przebudowie ulic uporz¹dkowaæ
system odwodnienia pasów drogowych oraz przyleg³ych posesji
b) przy przebudowie maksymalnie ochraniaæ istniej¹cy, zdrowy drzewostan
c) przy przebudowie ulicy zmniejszyæ ha³as odkomunikacyjny poprzez zmianê nawierzchni jezdni z
kostki kamiennej na nawierzchniê bitumiczn¹
7. ZASADY I PARAMETRY ZABUDOWY, PRZEBUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 10;
§ 13, ust. 1, pkt 3
b) wtórne podzia³y terenu – zgodnie z rysunkiem planu

Poz. 1887

KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO “MICKIEWICZA”
Nr EW. PLANU 7322/72
1. KARTA TERENU Nr 026
2. JEDNOSTKA, KLASA I NAZWA ULICY
Nr JEDNOSTKI
11.KDL
11.KDL – droga lokalna – ulica ¯eromskiego od ul. A.
Mickiewicza do pó³nocnego ci¹gu ulicznego Placu
Broniewskiego
3. SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Szerokoœæ pasa drogowego zgodnie z rysunkiem
planu min.14,5 m
4. ORGANIZACJA RUCHU, PARAMETRY TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
a) jezdnia dwupasowa o szerokoœci po przebudowie
6,0 – 6,5 m, dopuszcza siê jezdniê trzypasmow¹
o ³¹cznej szerokoœci 9,0 – 9,75 m
b) na styku z lini¹ zabudowy obustronne chodniki o
min. szerokoœci 2,0 m
c) dopuszcza siê przebudowê sieci uzbrojenia podziemnego oraz lokalizacjê nowych sieci
5. PARKOWANIE
Dopuszcza siê przy przebudowie ulicy wykonanie
wzd³u¿ jezdni pasów postojowych do parkowania samochodów osobowych
6. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROW.
a) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej, przy przebudowie ulic uporz¹dkowaæ
system odwodnienia pasów drogowych i przyleg³ych posesji
b) przy przebudowie ulicy maksymalnie ochraniaæ
istniej¹cy, zdrowy drzewostan
c) przy przebudowie ulicy zmniejszyæ ha³as odkomunikacyjny poprzez zmianê nawierzchni jezdni z
kostki kamiennej na nawierzchniê bitumiczn¹
7. ZASADY I PARAMETRY ZABUDOWY, PRZEBUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 10;
§ 13, ust. 1, pkt 3
b) wtórne podzia³y terenu – nie ustala siê
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO “MICKIEWICZA”
Nr EW. PLANU 7322/72
1. KARTA TERENU Nr 027
2. JEDNOSTKA, KLASA I NAZWA ULICY
Nr JEDNOSTKI
13.KDL
13.KDL – droga lokalna – ulica Z. Krasiñskiego od
ul. A. Mickiewicza do ul. S. Staszica
3. SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Szerokoœæ pasa drogowego zgodnie z rysunkiem
planu min.12,0 m
4. ORGANIZACJA RUCHU, PARAMETRY TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
a) jezdnia dwupasowa o szerokoœci po przebudowie
5,5 – 6,0 m
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b) na styku z lini¹ zabudowy lokalizowaæ obustronne
ci¹gi piesze o normatywnych parametrach
c) dopuszcza siê przebudowê sieci uzbrojenia podziemnego oraz lokalizacjê nowych sieci
5. PARKOWANIE
a) przy przebudowie ulicy, przy jezdni wydzielaæ obustronne pasy postojowe do wzd³u¿nego parkowania samochodów osobowych
b) dopuszcza siê wprowadzenie Strefy P³atnego Parkowania
6. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
a) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej, przy przebudowie ulicy uporz¹dkowaæ system odwodnienia pasów drogowych i przyleg³ych posesji
b) przy przebudowie ulicy maksymalnie ochraniaæ
istniej¹cy, zdrowy drzewostan
c) przy przebudowie ulicy zmniejszyæ ha³as odkomunikacyjny poprzez zmianê nawierzchni jezdni z
kostki kamiennej na nawierzchniê bitumiczn¹
7. ZASADY I PARAMETRY ZABUDOWY, PRZEBUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 10;
§ 13, ust. 1, pkt 3
b) wtórne podzia³y terenu – nie ustala siê
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO “MICKIEWICZA”
Nr EW. PLANU 7322/72
1. KARTA TERENU Nr 028
2. JEDNOSTKA, KLASA I NAZWA ULICY
Nr JEDNOSTKI
14.KDL
14.KDL – droga lokalna – ulica Niedzia³kowskiego
od Al. H. Sienkiewicza do ul. Z. Krasiñskiego
3. SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Szerokoœæ pasa drogowego zgodnie z rysunkiem
planu od 11,0 do 14,0 m
4. ORGANIZACJA RUCHU, PARAMETRY TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
a) jezdnia dwupasowa o szerokoœci po przebudowie
5,5 – 6,0 m
b) wzd³u¿ linii zabudowy lokalizowaæ obustronne ci¹gi piesze o normatywnych parametrach
c) dopuszcza siê przebudowê sieci uzbrojenia podziemnego oraz lokalizacjê nowych sieci
5. PARKOWANIE
a) przy przebudowie ulicy, na odcinku o szerokoœci
pasa drogowego min.12,0 m, lokalizowaæ jednostronny pas postojowy do wzd³u¿nego parkowania samochodów osobowych
b) dopuszcza siê wprowadzenie Strefy P³atnego Parkowania
6. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
a) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej
b) przy przebudowie ulicy zmniejszyæ ha³as odkomunikacyjny poprzez zmianê nawierzchni z kostki kamiennej na nawierzchniê bitumiczn¹

Poz. 1887

c) przy przebudowie ulicy uporz¹dkowaæ system odwodnienia pasa drogowego oraz przyleg³ych posesji
7. ZASADY I PARAMETRY ZABUDOWY, PRZEBUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 10;
§ 13, ust. 1, pkt 3
b) wtórne podzia³y terenu – nie ustala siê
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO “MICKIEWICZA”
Nr EW. PLANU 7322/72
1. KARTA TERENU Nr 029
2. JEDNOSTKA, KLASA I NAZWA ULICY
Nr JEDNOSTKI
15.KDPJ
15.KDPJ – droga pieszo–jezdna – ulica Wileñska od
ul. Wojska Polskiego do 17KDPJ
3. SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Szerokoœæ pasa drogowego jak na rysunku planu
14,5 – 15,0 m
4. ORGANIZACJA RUCHU, PARAMETRY TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
a) ulica o parametrach ci¹gu pieszo–jezdnego, o szerokoœci pasa jezdnego 5,5 – 6,0 m
b) ulica zamkniêta dla ruchu pojazdów od strony
ul. Wojska Polskiego
c) wzd³u¿ linii zabudowy obustronne, szerokie ci¹gi
piesze bez progów wysokoœciowych na stykach z
ci¹giem jezdnym
d) dopuszcza siê na ci¹gach pieszych nasadzenia
zieleni
e) dopuszcza siê przebudowê sieci uzbrojenia podziemnego oraz lokalizacjê nowych sieci
5. PARKOWANIE
W zale¿noœci od potrzeb
6. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
a) odprowadzenie wód opadowych do kolektora deszczowego
b) przy przebudowie ulicy uporz¹dkowaæ system odwodnienia pasa drogowego oraz przyleg³ych posesji
7. ZASADY I PARAMETRY ZABUDOWY, PRZEBUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 10;
§ 13, ust. 1, pkt 3
b) wtórne podzia³y terenu – nie ustala siê
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO “MICKIEWICZA”
Nr EW. PLANU 7322/72
1. KARTA TERENU Nr 030
2. JEDNOSTKA, KLASA I NAZWA ULICY
Nr JEDNOSTKI
16.KDPJ
16.KDPJ – droga pieszo–jezdna – po³udniowy ci¹g
uliczny Placu Broniewskiego
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3. SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Szerokoœæ ci¹gu ulicznego zgodnie z rysunkiem planu 10,5 – 11,5 m
4. ORGANIZACJA RUCHU, PARAMETRY TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
a) ulica o parametrach ci¹gu pieszo–jezdnego, o szerokoœci pasa jezdnego 5,5 – 6,0 m
b) na styku z lini¹ zabudowy, szeroki pasa¿ chodnikowy szerokoœci 4,5 – 5,5 m, bez progu wysokoœciowego na styku z ci¹giem jezdnym
c) dopuszcza siê przebudowê sieci uzbrojenia podziemnego oraz lokalizacjê nowych sieci
5. PARKOWANIE
W zale¿noœci od potrzeb
6. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
a) odprowadzenie wód opadowych do kolektora deszczowego
b) przy przebudowie ulicy uporz¹dkowaæ system odwodnienia pasa drogowego oraz przyleg³ych posesji
7. ZASADY I PARAMETRY ZABUDOWY, PRZEBUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 10;
§ 13, ust. 1, pkt 3
b) wtórne podzia³y terenu – zgodnie z rysunkiem planu
KARTA TERENU
DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO “MICKIEWICZA”
Nr EW. PLANU 7322/72
1. KARTA TERENU Nr 031
2. JEDNOSTKA, KLASA I NAZWA ULICY
Nr JEDNOSTKI
17.KDD(PJ)
17.KDD(PJ) – droga dojazdowa (pieszo–jezdna) –
po³udniowo–wschodnia czêœæ ul. S. Staszica
3. SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH
Szerokoœæ pasa drogowego zgodnie z rysunkiem
planu min.11 m
4. ORGANIZACJA RUCHU, PARAMETRY TECHNICZNE I WYPOSA¯ENIE
a) jezdnia dwupasowa o szerokoœci po przebudowie
5,0 – 6,0 m, bez koniecznoœci rozgraniczania krawê¿nikami drogowymi (bez ró¿nic wysokoœciowych)
b) wzd³u¿ linii zabudowy lokalizowaæ ci¹gi piesze
c) dopuszcza siê przebudowê sieci uzbrojenia podziemnego oraz lokalizacjê nowych sieci
5. PARKOWANIE
a) przy przebudowie ulicy, wzd³u¿ pasa jezdnego lokalizowaæ zatoki postojowe do poprzecznego lub
pod³u¿nego parkowania samochodów osobowych
b) dopuszcza siê wprowadzenie Strefy P³atnego Parkowania
6. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
a) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej

b) przy przebudowie i budowie ulicy uporz¹dkowaæ
system odwodnienia pasa drogowego i przyleg³ych
posesji
c) przy przebudowie ulicy maksymalnie ochraniaæ
istniej¹cy, zdrowy drzewostan
d) przy parkingu publicznym zastosowaæ separator
7. ZASADY I PARAMETRY ZABUDOWY, PRZEBUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 10
b) wtórne podzia³y terenu – zgodnie z rysunkiem planu
ROZDZIA£ XII
Ustalenia koñcowe
§ 15
W granicach obowi¹zywania planu nie wystêpuj¹ grunty rolne wymagaj¹ce przekszta³cenia na cele nierolnicze.
§ 16
Ustalenia niniejszego planu nie przewiduj¹ koniecznoœci realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy.
§ 17
Do projektu niniejszego planu nie wniesiono uwag.
§ 18
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta
S³upska.
§ 19
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w S³upsku
A. Bogucka–Skowroñska

1888
UCHWA£A Nr XLII/542/05
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 29 czerwca 2005 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Westerplatte–Górna”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: 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 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203)
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41 i Nr 141
poz. 1492), Rada Miejska w S³upsku uchwala co nastêpuje:
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Rozdzia³ I
Przepisy ogólne
§1
Stosownie do uchwa³y Nr XXVII/309/04 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie
przyst¹pienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta S³upska dla terenu pomiêdzy ulicami Westerplatte, Hubalczyków i
Górn¹ uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego „Westerplatte–Górna”.
§2
Ustalenia planu wymienionego w § 1 s¹ zgodne z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta S³upska.
§3
Do projektu niniejszego planu nie wniesiono uwag.
§4
Integraln¹ czêœæ uchwa³y stanowi¹:
1. za³¹cznik nr 1 – rysunek planu, wyrys ze Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
2. za³¹cznik nr 2 – rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych
gminy oraz zasadach ich finansowania.
§5
1. Obszar planu dzieli siê na tereny wydzielone liniami
rozgraniczaj¹cymi, o ró¿nych sposobach u¿ytkowania i zagospodarowania, zgodnie z rysunkiem planu.
2. Wszystkie okreœlenia zdefiniowane w planie nale¿y rozumieæ zgodnie z podan¹ definicj¹, niezale¿nie od
miejsca zastosowania w ustaleniach planu. W przypadku pozosta³ych okreœleñ u¿ytych, a nie zdefiniowanych w planie, obowi¹zuj¹ definicje z aktów
prawnych obowi¹zuj¹cych w chwili uchwalania planu.
3. Wyjaœnienie okreœleñ i pojêæ u¿ytych w niniejszym
planie:
1) Plan – ustalenia planu o którym mowa w § 1 niniejszej uchwa³y,
2) Rysunek planu – rysunek planu na mapie w skali
1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej
uchwa³y,
3) Granice opracowania – granice opracowania pokazane na rysunku planu,
4) Teren – obszar wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, którego przeznaczenie zosta³o okreœlone w
odpowiedniej karcie terenu, przeznaczony tak¿e
pod sieci i urz¹dzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w tym drogi i stacje przekaŸnikowe telefonii komórkowej) oraz zieleñ urz¹dzon¹ b¹dŸ
krajobrazowo – ekologiczn¹,
5) Przeznaczenie podstawowe – przeznaczenie, które winno przewa¿aæ w danej jednostce planu wyznaczonej liniami rozgraniczaj¹cymi,
6) Przeznaczenie towarzysz¹ce – przeznaczenie towarzysz¹ce przeznaczeniu podstawowemu, uzupe³niaj¹ce i wystêpuj¹ce w zwi¹zku z przeznacze-
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niem podstawowym nie zaœ jako odrêbne mog¹ce
wystêpowaæ samodzielnie na danym terenie,
7) Funkcja chroniona – mieszkalnictwo, za wyj¹tkiem
mieszkañ funkcyjnych, oœwiata i wychowanie,
ochrona zdrowia i opieka spo³eczna,
8) Mieszkanie funkcyjne – mieszkanie s³u¿bowe niezbêdne dla prawid³owego funkcjonowania terenu
lub obiektu, zlokalizowane w obiekcie niemieszkalnym,
9) Nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczaj¹ca obszar, na którym dopuszcza siê wznoszenie budynków zgodnie z ustaleniami planu.
Linia ta nie dotyczy w szczególnoœci: balkonów,
wykuszy, logii, gzymsów, okapów, zadaszeñ nad
wejœciami, czêœci podziemnych obiektów budowlanych,
10) Powierzchnia biologicznie czynna – powierzchnia
terenu czynna biologicznie w rozumieniu § 3 pkt 22
rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich
usytuowanie,
11) Przepisy szczególne – przepisy obowi¹zuj¹cych
ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
12) Us³ugi nieuci¹¿liwe – us³ugi których funkcjonowanie nie powoduje przekroczenia ¿adnego z parametrów dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub
uci¹¿liwych oddzia³ywañ na œrodowisko poza zajmowanym obiektem; nie jest Ÿród³em uci¹¿liwych
lub szkodliwych odpadów; nie powoduje nieodwracalnych zmian w œrodowisku przyrodniczym w
obrêbie zajmowanej dzia³ki; w ¿aden inny znacz¹cy sposób nie pogarsza warunków u¿ytkowania
terenów s¹siaduj¹cych; w szczególnoœci nie przekracza dopuszczalnego poziomu ha³asu zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczegó³owymi; nie
powoduje wibracji o natê¿eniu oddzia³uj¹cym szkodliwie na œrodowisko a zw³aszcza na zdrowie ludzi
oraz otaczaj¹ce obiekty budowlane; nie powoduje powstawania promieniowania niejonizuj¹cego,
stwarzaj¹cego zagro¿enie zdrowia i ¿ycia ludzi,
uszkodzenie albo zniszczenie œrodowiska; nie powoduje emisji substancji zanieczyszczaj¹cych powietrze atmosferyczne lub emisji nieprzyjemnych
zapachów w iloœciach ponadnormatywnych:
a) us³ugi w zakresie ogólnie przyjêtego handlu detalicznego, z wyj¹tkiem handlu samochodami i
motocyklami,
b) us³ugi rzemios³a poza warsztatami obs³ugi samochodów, myjniami i stacjami paliw,
c) us³ugi gastronomiczne,
d) us³ugi ³¹cznoœci, informacji i pocztowe,
e) us³ugi biurowe, poœrednictwa finansowego,
prawne, administracyjne, z wyj¹tkiem us³ug pogrzebowych.
f) us³ugi ochrony zdrowia i opieki spo³ecznej, medyczne poza szpitalami i obiektami lecznictwa
zamkniêtego,
g) us³ugi zwi¹zane z rekreacj¹ i wypoczynkiem,
turystyk¹ i sportem oraz us³ugi w zakresie obs³ugi ruchu turystycznego,
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h) us³ugi kultu religijnego, kultury i rozrywki,
i) us³ugi w zakresie prania, czyszczenia, sprz¹tania budynków, fryzjerskie, kosmetyczne,
j) us³ugi z zakresu administracji i bezpieczeñstwa
publicznego,
k) us³ugi nauki i oœwiaty,
l) inne us³ugi nieuci¹¿liwe,
13) Ustawa – ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41
i Nr 141 poz. 1492).

3) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej niezbêdnych
do prawid³owego funkcjonowania obiektów przeznaczenia podstawowego.
§8

Rozdzia³ II
Przedmiot ustaleñ

Elementami kszta³tuj¹cymi ³ad przestrzenny na obszarze objêtym przedmiotowym planem s¹:
1. linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
2. nieprzekraczalne linie zabudowy,
3. ustalenia w zakresie struktury funkcjonalno–przestrzennej obszaru planu zawarte na rysunku planu,
4. ustalenia dla poszczególnych terenów zawarte w
kartach terenów.

§6

§9

1. Ustalenia ogólne dla ca³ego obszaru planu obejmuj¹:
1) przeznaczenie podstawowe i towarzysz¹ce terenu,
2) ochronê i kszta³towanie ³adu przestrzennego,
3) ochronê œrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
4) ochronê dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury wspó³czesnej,
5) zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci,
6) obs³ugê w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej,
7) zasady tymczasowego zagospodarowania.
2. Ustalenia, o których mowa w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy,
dla poszczególnych terenów wyra¿one w formie kart
terenu.

1. Na terenie opracowania znajduje siê fragment powierzchni leœnej podlegaj¹cy ochronie zgodnie z
ustaw¹ o lasach oraz ustaw¹ o ochronie gruntów rolnych i leœnych.
2. Nale¿y zachowaæ oraz odpowiednio wzbogaciæ roœlinnoœæ utrwalaj¹c¹ skarpê przy ul. Westerplatte.
3. Zakazuje siê lokalizowania na obszarze planu inwestycji mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, dla których, zgodnie z § 2.1. Rozporz¹dzenia
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreœlenia przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko oraz szczegó³owych uwarunkowañ zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêcia do sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu
na œrodowisko, wymagane jest sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko. Ewentualna uci¹¿liwoœæ prowadzonej dzia³alnoœci winna zamykaæ siê
w granicach terenów.
4. Wody opadowe z parkingów nale¿y odprowadziæ do
kanalizacji deszczowej po oczyszczeniu z substancji ropopochodnych.
5. Dla obiektów wielkokubaturowych nale¿y opracowaæ
dokumentacjê geologiczno–in¿ynierskich warunków
ich posadowienia.
6. Ustala siê, ¿e ustalone przedmiotowym planem funkcje i sposób ich realizacji w terenie nie spowoduje:
1) przekroczenia dopuszczalnego poziomu ha³asu,
2) emisji substancji zanieczyszczaj¹cych powietrze
atmosferyczne w iloœciach ponadnormatywnych,
3) wyst¹pienia wibracji o natê¿eniu oddzia³uj¹cym
szkodliwie na œrodowisko, a zw³aszcza na zdrowie ludzi oraz otaczaj¹ce obiekty budowlane,
4) wyst¹pienia promieniowania niejonizuj¹cego, stwarzaj¹cego zagro¿enie zdrowia i ¿ycia ludzi, b¹dŸ
uszkodzenia albo zniszczenia œrodowiska,
5) zrzutu œcieków, które mog³yby zak³óciæ istniej¹c¹
równowagê systemu ekologicznego najbli¿szego
otoczenia oraz wywo³aæ pogorszenie jakoœci œrodowiska przyrodniczego.

Rozdzia³ III
Ustalenia ogólne dla terenów objêtych
granicami planu
§7
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczone na rysunku planu:
1) numerami od 01 do 10 dla terenów funkcjonalnych
2) symbolami literowymi oznaczaj¹cymi ich przeznaczenie podstawowe zgodnie z poni¿sz¹ klasyfikacj¹:
a) U – tereny zabudowy us³ugowej,
b) ZP – tereny zieleni parkowej,
c) ZL – tereny zieleni leœnej,
d) KP–U – tereny urz¹dzeñ komunikacji z mo¿liwoœci¹ przekszta³cenia w tereny zabudowy us³ugowej,
e) KDG – tereny komunikacji – pas drogi g³ównej,
f) KDL – tereny komunikacji – pas drogi lokalnej,
g) E – tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka,
2. W ramach zagospodarowania wy¿ej wymienionych
terenów dopuszcza siê ponadto lokalizacjê:
1) obiektów i urz¹dzeñ o przeznaczeniu towarzysz¹cym przeznaczeniu podstawowemu,
2) wyodrêbnionych terenów zieleni urz¹dzonej w pasach drogowych,

§ 10
1. Na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹ obiekty
znajduj¹ce siê w wojewódzkiej i gminnej ewidencji
zabytków, w zwi¹zku z czym nie ustala siê zasad
ochrony konserwatorskiej.
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2. Nale¿y zastosowaæ siê do ustaleñ zawartych w
art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jeœli w trakcie
prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkryto przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, i¿ jest on zabytkiem.
§ 11
1. Przebieg linii rozgraniczaj¹cych tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania mo¿e byæ zmieniony w celu dostosowania go do aktualnego stanu w³asnoœci lub
u¿ytkowania pod warunkiem, ¿e odleg³oœæ linii nowopoprowadzonej od ustalonej na rysunku planu nie
przekroczy 5 m oraz, ¿e powierzchnia ¿adnego z obszarów z podstawowym przeznaczeniem nie bêdzie
pomniejszona o wiêcej ni¿ 15% powierzchni ustalonej na rysunku planu.
2. Dozwala siê wydzielanie nowych dzia³ek wed³ug zasad okreœlonych w kartach terenu. Na nowo wydzielonych dzia³kach bilansowaæ przestrzeñ niezbêdn¹
dla prawid³owego funkcjonowania zabudowy bior¹c
pod uwagê niezbêdne przeznaczenie towarzysz¹ce
(miêdzy innymi miejsce gromadzenia odpadów sta³ych, komunikacjê wewnêtrzn¹ wraz z niezbêdn¹ iloœci¹ miejsc parkingowych).
3. Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomoœci objêtych planem okreœla siê w kartach terenów.
§ 12
1. Ustalenia w zakresie komunikacji:
1) powi¹zanie komunikacyjne obszaru planu z uk³adem zewnêtrznym w oparciu o istniej¹c¹ drogê
wojewódzk¹ nr 210 (ul. Westerplatte), drogê zbiorcz¹ (ul. Hubalczyków) oraz drogê lokaln¹ (ul. Górna),
2) wskaŸniki w zakresie komunikacji i zasad organizacji miejsc parkingowych zgodnie z ustaleniami
w kartach terenów.
2. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodê:
1) adaptuje siê istniej¹c¹ sieæ wodoci¹gow¹ w terenie objêtym opracowaniem,
2) zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej, na zasadach okreœlonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹.
3. Ustalenia w zakresie odprowadzenia œcieków:
1) adaptuje siê istniej¹cy system kanalizacji sanitarnej w terenie objêtym opracowaniem,
2) odprowadzenie œcieków sanitarnych z terenu objêtego planem istniej¹cym systemem zbiorczej kanalizacji sanitarnej do istniej¹cej miejskiej
oczyszczalni na zasadach okreœlonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹.
4. Ustalenia w zakresie odprowadzenia wód opadowych:
1) adaptuje siê istniej¹ca kanalizacjê deszczow¹ w terenie objêtym opracowaniem,
2) odprowadzenie wód opadowych do istniej¹cego
systemu zbiorczej kanalizacji deszczowej na zasadach okreœlonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,

3) wody opadowe z parkingów nale¿y odprowadziæ do
kanalizacji deszczowej po oczyszczeniu z substancji ropopochodnych.
5. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w ciep³o:
1) adaptuje siê istniej¹cy centralny system grzewczy oparty o produkcjê ciep³a przez jednostki wyspecjalizowane,
2) zakaz stosowania paliw sta³ych; dozwala siê stosowanie rozwi¹zañ indywidualnych w oparciu o
ekologiczne nisko emisyjne czynniki grzejne np.
olej opa³owy, gaz, energia elektryczna, biopaliwa,
pompy cieplne.
6. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energiê elektryczn¹:
1) adaptuje siê istniej¹cy system uzbrojenia elektroenergetycznego, który realizuje zapotrzebowanie
na energiê elektryczn¹ zabudowy w terenie objêtym opracowaniem,
2) nowo wznoszone obiekty realizuj¹ce funkcje ustalone planem zasilaæ liniami kablowymi niskiego
napiêcia przez zintegrowane z³¹cza kablowe z
uk³adem pomiarowym.
7. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w gaz:
1) adaptuje siê istniej¹c¹ sieæ gazow¹ w terenie objêtym opracowaniem,
2) zaopatrzenie w gaz z istniej¹cej sieci gazowniczej, na zasadach ustalonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹.
8. Ustalenia w zakresie gospodarki odpadami:
1) wprowadza siê bezwzglêdny obowi¹zek selektywnego postêpowania z odpadami komunalnymi.
Ustala siê gromadzenie i selektywn¹ zbiórkê odpadów sta³ych, ich wywóz przez specjalistyczne
s³u¿by na wysypisko komunalne,
2) ustala siê zakaz wytwarzania odpadów niebezpiecznych w terenie objêtym opracowaniem.
§ 13
1. Dopuszcza siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania
terenu do czasu realizacji ustaleñ planu.
2. Zakazuje siê tymczasowego u¿ytkowania, zagospodarowania i urz¹dzania terenu w sposób niezgodny
z ustalonym w planie.
Rozdzia³ IV
Karty terenów
§ 14
karta terenu numer: 001
01 PRZEZNACZENIE:
01.U tereny zabudowy us³ugowej
POWIERZCHNIA: 3,58ha
02 ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO:
— teren niezagospodarowany,
— elementy zagospodarowania przestrzennego, które wymagaj¹ ochrony – nie ustala siê
— cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które wymagaj¹ ukszta³towania – nie ustala siê
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— cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które wymagaj¹ rewaloryzacji – nie ustala siê
— okreœlenie nakazów, zakazów, dopuszczeñ i ograniczeñ w zagospodarowaniu terenów
— zakazuje siê lokalizacji obiektów funkcji chronionej,
— dopuszcza siê lokalizacjê obiektów handlowych
o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 2000 m 2,
— dopuszcza siê lokalizacjê wy³¹cznie us³ug nieuci¹¿liwych.
ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
— istniej¹cy drzewostan – do zachowania i pielêgnacji,
— wprowadza siê od ul.: Górnej i Hubalczyków pas
zieleni o charakterze izolacyjnym i szerokoœci
10 m.
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ:
— nie ustala siê
WYMAGANIA WYNIKAJ¥CE Z POTRZEB KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
— zasady umieszczania obiektów ma³ej architektury
– nie ustala siê
— zasady umieszczania noœników reklamowych –
nie ustala siê
— zasady umieszczania tymczasowych obiektów
us³ugowo–handlowych – nie ustala siê
— zasady umieszczania urz¹dzeñ technicznych –
nie ustala siê
— zasady umieszczania zieleni – nie ustala siê
— okreœlenie nakazów, zakazów, dopuszczeñ i ograniczeñ w zagospodarowaniu terenów – nie ustala
siê
PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
— linia zabudowy – ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê
zabudowy od strony ul. Bohaterów Westerplatte
ul. Hubalczyków oraz ul. Górnej – zgodnie z rysunkiem planu.
— wielkoœci powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki lub terenu, – nie ustala siê
— powierzchnia biologicznie czynna, – ustala siê
min. 10%.
— gabaryty i wysokoœci projektowanej zabudowy, –
maksymalnie 12 m powy¿ej wysokoœci 59 mn.p.m.
— geometria dachu, – nie ustala siê
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH
OCHRONIE, A TAK¯E NARA¯ONYCH NA NIEBEZPIECZEÑSTWO POWODZI ORAZ ZAGRO¯ONYCH
OSUWANIEM SIÊ MAS ZIEMNYCH
— nie ustala siê
SZCZEGÓ£OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA
I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI OBJÊTYCH PLANEM MIEJSCOWYM
— dopuszcza siê podzia³y i scalenia dzia³ek,
— dopuszcza siê scalenie z terenem 04.KP–U i 08.E
— minimalna/maksymalna szerokoœæ frontów dzia³ek – min. 50 m.
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— minimalna/maksymalna powierzchnia dzia³ek –
min. 0,5ha.
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa
drogowego – 80–100 0.
09 SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY
— ze wzglêdu na szczególn¹ lokalizacjê dla elewacji od strony ulic: Bohaterów Westerplatte i Hubalczyków przyj¹æ rozwi¹zania projektowanej
zabudowy wyró¿niaj¹ce siê wysokimi walorami
estetycznymi. Stosowaæ materia³y wysokiej jakoœci,
— dopuszcza siê lokalizacjê reklam wielkogabarytowych do 12 m powy¿ej wysokoœci 59 mn.p.m.
10 ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
— uk³ad komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej, parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych
— ustala siê dostêpnoœæ terenu z ulic: Bohaterów
Westerplatte i Hubalczyków,
— istniej¹ca infrastruktura w terenie: sieæ cieplna,
sieæ elektroenergetyczna, sieæ wodoci¹gowa
w500, sieæ telekomunikacyjna.
— warunki powi¹zañ uk³adu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej z uk³adem zewnêtrznym
— w przypadku podzia³u terenu obs³uga drog¹ wewnêtrzn¹ zapewniaj¹c¹ dostêp do wszystkich
wydzielonych dzia³ek,
— przed przyst¹pieniem do dzia³añ inwestycyjnych nale¿y wykonaæ badania natê¿enia ruchu
dla s¹siaduj¹cych terenów dróg 08.KDG i
09.KDZ,
— zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej,
— odprowadzenie œcieków komunalnych – do kanalizacji sanitarnej,
— odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej,
— zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z sieci
elektroenergetycznej,
— zaopatrzenie w ciep³o – z ogólnomiejskiej sieci
ciep³owniczej lub niskoemisyjnych Ÿróde³ lokalnych,
— gospodarka odpadami – po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
— wskaŸniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury technicznej
wymagania parkingowe: do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych:
— dla obiektów handlowych – min. 1 miejsce postojowe na 100 m 2 powierzchni us³ug, dla
obiektów handlowych o powierzchni sprzeda¿y do 2000 m 2 – min.25 miejsc postojowych
na 1000 m 2 powierzchni sprzeda¿y,
— dla restauracji, kawiarni, barów – min.24 miejsca postojowe na 100 miejsc konsumpcyjnych,
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— dla biur, urzêdów, banków, kancelarii adwokackich – min.30 miejsc postojowych na 1000 m 2
powierzchni u¿ytkowej,
— dla kin, teatrów – min.22 miejsca postojowe na
100 miejsc siedz¹cych,
— dla obiektów wystawowych, galerii – min.20
miejsc postojowych na 1000 m 2 powierzchni
u¿ytkowej,
— dla obiektów sportu i rekreacji – min.10 miejsc
postojowych na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej.
11 SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ¥DZANIA I U¯YTKOWANIA TERENÓW
— nie ustala siê
12 STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIÊ OP£ATÊ, O KTÓREJ MOWA W
ART. 36 UST. 4.
— ustala siê 0% w odniesieniu do gruntów, których jedynym w³aœcicielem jest Skarb Pañstwa – Prezydent Miasta S³upsk,
— ustala siê 30% dla pozosta³ych gruntów.
karta terenu numer: 002
01 PRZEZNACZENIE:
02.U tereny zabudowy us³ugowej
POWIERZCHNIA: 0,2ha
02 ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO:
— teren niezagospodarowany,
— elementy zagospodarowania przestrzennego, które wymagaj¹ ochrony – nie ustala siê
— cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które wymagaj¹ ukszta³towania – nie ustala siê
— cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które wymagaj¹ rewaloryzacji – nie ustala siê
— okreœlenie nakazów, zakazów, dopuszczeñ i ograniczeñ w zagospodarowaniu terenów
— zakazuje siê lokalizacji obiektów funkcji chronionej,
— dopuszcza siê lokalizacjê wy³¹cznie us³ug nieuci¹¿liwych.
03 ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
— istniej¹cy drzewostan – do zachowania i pielêgnacji,
— istniej¹ca skarpa – do zachowania.
04 ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ:
— nie ustala siê
05 WYMAGANIA WYNIKAJ¥CE Z POTRZEB KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
— zasady umieszczania obiektów ma³ej architektury
– nie ustala siê
— zasady umieszczania noœników reklamowych –
nie ustala siê
— zasady umieszczania tymczasowych obiektów
us³ugowo–handlowych – nie ustala siê
— zasady umieszczania urz¹dzeñ technicznych –
nie ustala siê
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— zasady umieszczania zieleni – nie ustala siê
— okreœlenie nakazów, zakazów, dopuszczeñ i ograniczeñ w zagospodarowaniu terenów – nie ustala
siê
PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
— linia zabudowy – ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê
zabudowy od strony ul.: Bohaterów Westerplatte
– zgodnie z rysunkiem planu.
— wielkoœci powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki lub terenu, – nie ustala siê
— powierzchnia biologicznie czynna, – ustala siê
min. 10%.
— gabaryty i wysokoœci projektowanej zabudowy, –
maksymalnie 12 m powy¿ej wysokoœci 51 mn.p.m.
— geometria dachu, – nie ustala siê
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH
OCHRONIE, A TAK¯E NARA¯ONYCH NA NIEBEZPIECZEÑSTWO POWODZI ORAZ ZAGRO¯ONYCH
OSUWANIEM SIÊ MAS ZIEMNYCH
— nie ustala siê
SZCZEGÓ£OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA
I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI OBJÊTYCH PLANEM MIEJSCOWYM
— dopuszcza siê scalenia dzia³ek w tym terenie,
— nie dopuszcza siê podzia³ów.
— minimalna/maksymalna szerokoœæ frontów dzia³ek – nie ustala siê
— minimalna/maksymalna powierzchnia dzia³ek –
nie ustala siê
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa
drogowego – nie ustala siê
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY
— ze wzglêdu na szczególn¹ lokalizacjê dla elewacji od strony ulicy Bohaterów Westerplatte przyj¹æ rozwi¹zania projektowanej zabudowy
wyró¿niaj¹ce siê wysokimi walorami estetycznymi.
Stosowaæ materia³y wysokiej jakoœci,
— dopuszcza siê lokalizacjê reklam wielkogabarytowych do 12 m powy¿ej wysokoœci 51 mn.p.m.
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
— uk³ad komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej, parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych
— ustala siê dostêpnoœæ terenu z ulicy Bohaterów
Westerplatte,
— ustala siê przebieg ogólnodostêpnego ci¹gu
pieszego wzd³u¿ wschodniej granicy terenu,
— istniej¹ca infrastruktura w terenie: sieæ cieplna,
sieæ wodoci¹gowa w500, sieæ telekomunikacyjna.
— warunki powi¹zañ uk³adu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej z uk³adem zewnêtrznym
— zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej,
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— odprowadzenie œcieków komunalnych – do kanalizacji sanitarnej,
— odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej,
— zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z sieci
elektroenergetycznej,
— zaopatrzenie w ciep³o – z ogólnomiejskiej sieci
ciep³owniczej lub niskoemisyjnych Ÿróde³ lokalnych,
— gospodarka odpadami – po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
— wskaŸniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury technicznej
wymagania parkingowe: do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych:
— 1 miejsce postojowe na 100 m 2 powierzchni
us³ug,
— dla restauracji, kawiarni, barów – min.24 miejsca postojowe na 100 miejsc konsumpcyjnych
dla biur, urzêdów, banków, kancelarii adwokackich – min.30 miejsc postojowych na 1000 m 2
powierzchni u¿ytkowej,
— dla kin, teatrów – min.22 miejsca postojowe na
100 miejsc siedz¹cych,
— dla obiektów wystawowych, galerii – min.20
miejsc postojowych na 1000 m 2 powierzchni
u¿ytkowej,
— dla obiektów sportu i rekreacji – min.10 miejsc
postojowych na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej.
11 SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ¥DZANIA I U¯YTKOWANIA TERENÓW
— nie ustala siê
12 STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIÊ OP£ATÊ, O KTÓREJ MOWA W
ART. 36 UST. 4.
— ustala siê 0%.
karta terenu numer: 003
01 PRZEZNACZENIE:
03.U tereny zabudowy us³ugowej
POWIERZCHNIA: 0,46ha
02 ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO:
— teren niezagospodarowany.
— elementy zagospodarowania przestrzennego, które wymagaj¹ ochrony – nie ustala siê
— cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które wymagaj¹ ukszta³towania – nie ustala siê
— cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które wymagaj¹ rewaloryzacji – nie ustala siê
— okreœlenie nakazów, zakazów, dopuszczeñ i ograniczeñ w zagospodarowaniu terenów
— zakazuje siê lokalizacji obiektów funkcji chronionej,
— dopuszcza siê lokalizacjê wy³¹cznie us³ug nieuci¹¿liwych.
03 ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
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— istniej¹cy drzewostan – do zachowania i pielêgnacji.
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ:
— nie ustala siê
WYMAGANIA WYNIKAJ¥CE Z POTRZEB KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
— zasady umieszczania obiektów ma³ej architektury
– nie ustala siê
— zasady umieszczania noœników reklamowych –
nie ustala siê
— zasady umieszczania tymczasowych obiektów
us³ugowo–handlowych – nie ustala siê
— zasady umieszczania urz¹dzeñ technicznych –
nie ustala siê
— zasady umieszczania zieleni – nie ustala siê
— okreœlenie nakazów, zakazów, dopuszczeñ i ograniczeñ w zagospodarowaniu terenów – nie ustala siê
PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
— linia zabudowy – ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê
zabudowy od strony ul. Górnej – zgodnie z rysunkiem planu.
— wielkoœci powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki lub terenu, – nie ustala siê
— powierzchnia biologicznie czynna, – ustala siê
min. 10%.
— gabaryty i wysokoœci projektowanej zabudowy, –
maksymalnie 12 m powy¿ej wysokoœci 56 mn.p.m.
— geometria dachu, – nie ustala siê
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH
OCHRONIE, A TAK¯E NARA¯ONYCH NA NIEBEZPIECZEÑSTWO POWODZI ORAZ ZAGRO¯ONYCH
OSUWANIEM SIÊ MAS ZIEMNYCH
— nie ustala siê
SZCZEGÓ£OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA
I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI OBJÊTYCH PLANEM MIEJSCOWYM
— nie ustala siê
— minimalna/maksymalna szerokoœæ frontów dzia³ek – nie ustala siê
— minimalna/maksymalna powierzchnia dzia³ek –
nie ustala siê
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa
drogowego – nie ustala siê
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY
— nie ustala siê
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
— uk³ad komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej, parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych
— ustala siê dostêpnoœæ terenu z ulicy Górnej,
— istniej¹ca infrastruktura w terenie: sieæ elektroenergetyczna.
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— warunki powi¹zañ uk³adu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej z uk³adem zewnêtrznym
— zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej,
— odprowadzenie œcieków komunalnych – do kanalizacji sanitarnej,
— odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej,
— zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z sieci
elektroenergetycznej,
— zaopatrzenie w ciep³o – z ogólnomiejskiej sieci
ciep³owniczej lub niskoemisyjnych Ÿróde³ lokalnych,
— gospodarka odpadami – po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
— wskaŸniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury technicznej
wymagania parkingowe: do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych:
— 1 miejsce postojowe na 100 m 2 powierzchni
us³ug,
— dla restauracji, kawiarni, barów – min.24 miejsca postojowe na 100 miejsc konsumpcyjnych
dla biur, urzêdów, banków, kancelarii adwokackich – min.30 miejsc postojowych na 1000 m 2
powierzchni u¿ytkowej,
— dla kin, teatrów – min.22 miejsca postojowe na
100 miejsc siedz¹cych,
— dla obiektów wystawowych, galerii – min.20
miejsc postojowych na 1000 m 2 powierzchni
u¿ytkowej,
— dla obiektów sportu i rekreacji – min.10 miejsc
postojowych na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej.
11 SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ¥DZANIA I U¯YTKOWANIA TERENÓW
— nie ustala siê
12 STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIÊ OP£ATÊ, O KTÓREJ MOWA W
ART. 36 UST. 4.
— ustala siê 0%.
karta terenu numer: 004
01 PRZEZNACZENIE:
04.KP–U tereny urz¹dzeñ komunikacji z mo¿liwoœci¹ przekszta³cenia w tereny zabudowy us³ugowej
POWIERZCHNIA: 0,1ha
02 ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO:
— teren zagospodarowany, istniej¹ce trzy szeregi
gara¿y murowanych.
— elementy zagospodarowania przestrzennego, które wymagaj¹ ochrony – nie ustala siê
— cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które wymagaj¹ ukszta³towania – nie ustala siê
— cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które wymagaj¹ rewaloryzacji – nie ustala siê
— okreœlenie nakazów, zakazów, dopuszczeñ i ograniczeñ w zagospodarowaniu terenów
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— zakazuje siê lokalizacji obiektów funkcji chronionej,
— pod warunkiem scalenia wszystkich dzia³ek dopuszcza siê przekszta³cenie terenu urz¹dzeñ
komunikacji na teren zabudowy us³ugowej.
ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
— wprowadza siê od ul. Górnej pas zieleni o charakterze izolacyjnym.
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ:
— nie ustala siê
WYMAGANIA WYNIKAJ¥CE Z POTRZEB KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
— zasady umieszczania obiektów ma³ej architektury
– nie ustala siê
— zasady umieszczania noœników reklamowych –
nie ustala siê
— zasady umieszczania tymczasowych obiektów
us³ugowo–handlowych – nie ustala siê
— zasady umieszczania urz¹dzeñ technicznych –
nie ustala siê
— zasady umieszczania zieleni – nie ustala siê
— okreœlenie nakazów, zakazów, dopuszczeñ i ograniczeñ w zagospodarowaniu terenów – nie ustala siê
PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
— linia zabudowy – ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê
zabudowy od strony ul. Górnej – zgodnie z rysunkiem planu.
— wielkoœci powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki lub terenu, – nie ustala siê
— powierzchnia biologicznie czynna, – ustala siê
min. 10%.
— gabaryty i wysokoœci projektowanej zabudowy, –
maksymalnie 12 m powy¿ej wysokoœci 59 mn.p.m.
— geometria dachu, – nie ustala siê
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH
OCHRONIE, A TAK¯E NARA¯ONYCH NA NIEBEZPIECZEÑSTWO POWODZI ORAZ ZAGRO¯ONYCH
OSUWANIEM SIÊ MAS ZIEMNYCH
— nie ustala siê
SZCZEGÓ£OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA
I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI OBJÊTYCH PLANEM MIEJSCOWYM
— dopuszcza siê scalenia dzia³ek,
— dopuszcza siê scalenie z terenem 01.U.
— minimalna/maksymalna szerokoœæ frontów dzia³ek – nie ustala siê
— minimalna/maksymalna powierzchnia dzia³ek –
nie ustala siê
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa
drogowego – nie ustala siê
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY
— dopuszcza siê lokalizacjê reklam wielkogabarytowych do 12 m powy¿ej wysokoœci 59 mn.p.m.
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10 ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
— uk³ad komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej, parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych
— ustala siê dostêpnoœæ terenu z ulicy Górnej,
— istniej¹ca infrastruktura w terenie: sieæ elektroenergetyczna.
— warunki powi¹zañ uk³adu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej z uk³adem zewnêtrznym
— zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej,
— odprowadzenie œcieków komunalnych – do kanalizacji sanitarnej,
— odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej,
— zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z sieci
elektroenergetycznej,
— zaopatrzenie w ciep³o – z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej lub niskoemisyjnych Ÿróde³ lokalnych,
— gospodarka odpadami – po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
— wskaŸniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury technicznej
wymagania parkingowe: do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych:
— 1 miejsce postojowe na 100 m 2 powierzchni
us³ug,
— dla restauracji, kawiarni, barów – min.24 miejsca postojowe na 100 miejsc konsumpcyjnych
dla biur, urzêdów, banków, kancelarii adwokackich – min.30 miejsc postojowych na 1000 m 2
powierzchni u¿ytkowej,
— dla kin, teatrów – min.22 miejsca postojowe na
100 miejsc siedz¹cych,
— dla obiektów wystawowych, galerii – min.20
miejsc postojowych na 1000 m 2 powierzchni
u¿ytkowej,
— dla obiektów sportu i rekreacji – min.10 miejsc
postojowych na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej.
11 SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ¥DZANIA I U¯YTKOWANIA TERENÓW
— ustala siê mo¿liwoœæ u¿ytkowania budynków gara¿owych do czasu przekszta³cenia w funkcjê us³ug.
12 STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIÊ OP£ATÊ, O KTÓREJ MOWA W
ART. 36 UST. 4.
— ustala siê 0%.
karta terenu numer: 005
01 PRZEZNACZENIE:
05.ZL tereny leœne
POWIERZCHNIA:0,37ha
02 ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO:
— teren niezagospodarowany – las, w granicach
opracowania le¿y fragment wiêkszego obszaru leœnego.
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— elementy zagospodarowania przestrzennego, które wymagaj¹ ochrony – nie ustala siê
— cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które wymagaj¹ ukszta³towania – ustala siê
przebieg ci¹gu pieszego, zgodnie z rysunkiem planu.
— cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które wymagaj¹ rewaloryzacji – nie ustala siê
— okreœlenie nakazów, zakazów, dopuszczeñ i ograniczeñ w zagospodarowaniu terenów – nie ustala
siê
ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
— tereny leœne podlegaj¹ ochronie zgodnie z ustaw¹
o lasach z 1991 roku i z ustaw¹ o ochronie gruntów rolnych i leœnych z 1995 roku.
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ:
— nie ustala siê
WYMAGANIA WYNIKAJ¥CE Z POTRZEB KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
— zasady umieszczania obiektów ma³ej architektury
– nie ustala siê
— zasady umieszczania noœników reklamowych –
nie ustala siê
— zasady umieszczania tymczasowych obiektów
us³ugowo–handlowych – nie ustala siê
— zasady umieszczania urz¹dzeñ technicznych –
nie ustala siê
— zasady umieszczania zieleni – nie ustala siê
— okreœlenie nakazów, zakazów, dopuszczeñ i ograniczeñ w zagospodarowaniu terenów
— zakaz umieszczania noœników reklamowych,
— zakaz umieszczania tymczasowych obiektów
us³ugowo–handlowych.
PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
— linia zabudowy – nie ustala siê
— wielkoœci powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki lub terenu, – nie ustala siê
— powierzchnia biologicznie czynna, – ustala siê
min. 90%.
— gabaryty i wysokoœci projektowanej zabudowy, –
nie ustala siê
— geometria dachu, – nie ustala siê
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH
OCHRONIE, A TAK¯E NARA¯ONYCH NA NIEBEZPIECZEÑSTWO POWODZI ORAZ ZAGRO¯ONYCH
OSUWANIEM SIÊ MAS ZIEMNYCH
— nie ustala siê
SZCZEGÓ£OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA
I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI OBJÊTYCH PLANEM MIEJSCOWYM
— nie ustala siê
— minimalna/maksymalna szerokoœæ frontów dzia³ek – nie ustala siê
— minimalna/maksymalna powierzchnia dzia³ek –
nie ustala siê
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— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa
drogowego – nie ustala siê
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY
— nie ustala siê
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
— uk³ad komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej, parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych – istniej¹ca infrastruktura
w terenie: sieæ elektroenergetyczna.
— warunki powi¹zañ uk³adu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej z uk³adem zewnêtrznym – nie ustala siê
— wskaŸniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury technicznej – nie ustala siê
SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ¥DZANIA I U¯YTKOWANIA TERENÓW
— nie ustala siê
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIÊ OP£ATÊ, O KTÓREJ MOWA W
ART. 36 UST. 4.
— ustala siê 0%.

karta terenu numer: 006
01 PRZEZNACZENIE:
06.ZP tereny zieleni parkowej
POWIERZCHNIA: 0,01ha
02 ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO:
— teren niezagospodarowany.
— elementy zagospodarowania przestrzennego, które wymagaj¹ ochrony – nie ustala siê
— cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które wymagaj¹ ukszta³towania – ustala siê przebieg ci¹gu pieszego, zgodnie z rysunkiem planu.
— cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które wymagaj¹ rewaloryzacji – nie ustala siê
— okreœlenie nakazów, zakazów, dopuszczeñ i ograniczeñ w zagospodarowaniu terenów – nie ustala
siê
03 ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
— nie ustala siê
04 ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ:
— nie ustala siê
05 WYMAGANIA WYNIKAJ¥CE Z POTRZEB KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
— zasady umieszczania obiektów ma³ej architektury
– nie ustala siê
— zasady umieszczania noœników reklamowych –
nie ustala siê
— zasady umieszczania tymczasowych obiektów
us³ugowo–handlowych – nie ustala siê
— zasady umieszczania urz¹dzeñ technicznych –
nie ustala siê
— zasady umieszczania zieleni – nie ustala siê
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— okreœlenie nakazów, zakazów, dopuszczeñ i ograniczeñ w zagospodarowaniu terenów
— zakaz umieszczania noœników reklamowych,
— zakaz umieszczania tymczasowych obiektów
us³ugowo–handlowych.
PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
— linia zabudowy – nie ustala siê
— wielkoœci powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki lub terenu, – nie ustala siê
— powierzchnia biologicznie czynna, – nie ustala siê
— gabaryty i wysokoœci projektowanej zabudowy, –
nie ustala siê
— geometria dachu, – nie ustala siê
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH
OCHRONIE, A TAK¯E NARA¯ONYCH NA NIEBEZPIECZEÑSTWO POWODZI ORAZ ZAGRO¯ONYCH
OSUWANIEM SIÊ MAS ZIEMNYCH
— nie ustala siê
SZCZEGÓ£OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA
I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI OBJÊTYCH PLANEM MIEJSCOWYM
— dopuszcza siê scalenie z terenem 05.ZL/ZP.
— minimalna/maksymalna szerokoœæ frontów dzia³ek – nie ustala siê
— minimalna/maksymalna powierzchnia dzia³ek –
nie ustala siê
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa
drogowego – nie ustala siê
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY
— nie ustala siê
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
— uk³ad komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej, parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych – ustala siê dostêpnoœæ
terenu z ulicy Górnej.
— warunki powi¹zañ uk³adu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej z uk³adem zewnêtrznym – nie ustala siê
— wskaŸniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury technicznej – nie ustala siê
SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ¥DZANIA I U¯YTKOWANIA TERENÓW
— nie ustala siê
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIÊ OP£ATÊ, O KTÓREJ MOWA W
ART. 36 UST. 4.
— ustala siê 0%.

karta terenu numer: 007
01 PRZEZNACZENIE:
07.E tereny infrastruktury technicznej–elektroenergetyka
POWIERZCHNIA: 0,02ha
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02 ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO:
— teren zagospodarowany, istniej¹ca stacja transformatorowa.
— elementy zagospodarowania przestrzennego, które wymagaj¹ ochrony – nie ustala siê
— cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które wymagaj¹ ukszta³towania – nie ustala siê
— cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które wymagaj¹ rewaloryzacji – nie ustala siê
— okreœlenie nakazów, zakazów, dopuszczeñ i ograniczeñ w zagospodarowaniu terenów – dopuszcza siê relokacjê stacji trafo, a nastêpnie zmianê
przeznaczenia pod warunkiem w³¹czenia terenu
do 01.U.
03 ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
— nie ustala siê
04 ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ:
— nie ustala siê
05 WYMAGANIA WYNIKAJ¥CE Z POTRZEB KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
— zasady umieszczania obiektów ma³ej architektury
– nie ustala siê
— zasady umieszczania noœników reklamowych –
nie ustala siê
— zasady umieszczania tymczasowych obiektów
us³ugowo–handlowych – nie ustala siê
— zasady umieszczania urz¹dzeñ technicznych –
nie ustala siê
— zasady umieszczania zieleni – nie ustala siê
— okreœlenie nakazów, zakazów, dopuszczeñ i ograniczeñ w zagospodarowaniu terenów – nie ustala
siê
06 PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
— istniej¹ca zabudowa nie podlega przekszta³ceniom, dopuszcza siê bie¿¹ce remonty i konserwacje, poni¿sze ustalenia dotycz¹ funkcji us³ug (po
relokacji stacji trafo).
— linia zabudowy – ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê
zabudowy od strony ul. Górnej – zgodnie z rysunkiem planu.
— wielkoœci powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki lub terenu, – nie ustala siê
— powierzchnia biologicznie czynna, – ustala siê
min. 10%.
— gabaryty i wysokoœci projektowanej zabudowy, –
maksymalnie 12 m powy¿ej wysokoœci 59 mn.p.m.
— geometria dachu, – nie ustala siê
07 GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH
OCHRONIE, A TAK¯E NARA¯ONYCH NA NIEBEZPIECZEÑSTWO POWODZI ORAZ ZAGRO¯ONYCH
OSUWANIEM SIÊ MAS ZIEMNYCH
— nie ustala siê
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08 SZCZEGÓ£OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA
I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI OBJÊTYCH PLANEM MIEJSCOWYM
— ustala siê wydzielenie terenu pod funkcjê infrastruktury technicznej – elektroenergetyka – zgodnie z rysunkiem planu,
— dopuszcza siê scalenie z terenem 01.U.
— minimalna/maksymalna szerokoœæ frontów dzia³ek – nie ustala siê
— minimalna/maksymalna powierzchnia dzia³ek –
nie ustala siê
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa
drogowego – nie ustala siê
09 SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY
— nie ustala siê
10 ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
— uk³ad komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej, parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych
— ustala siê dostêpnoœæ terenu z ulicy Górnej.
— istniej¹ca infrastruktura w terenie: sieæ elektroenergetyczna.
— warunki powi¹zañ uk³adu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej z uk³adem zewnêtrznym
— zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej,
— odprowadzenie œcieków komunalnych – do kanalizacji sanitarnej,
— odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej,
— zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z sieci
elektroenergetycznej,
— zaopatrzenie w ciep³o – z ogólnomiejskiej sieci
ciep³owniczej lub niskoemisyjnych Ÿróde³ lokalnych,
— gospodarka odpadami – po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
— wskaŸniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury technicznej
wymagania parkingowe: do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych:
— 1 miejsce postojowe na 100 m 2 powierzchni
us³ug,
— dla restauracji, kawiarni, barów – min.24 miejsca postojowe na 100 miejsc konsumpcyjnych
dla biur, urzêdów, banków, kancelarii adwokackich – min.30 miejsc postojowych na 1000 m 2
powierzchni u¿ytkowej,
— dla kin, teatrów – min.22 miejsca postojowe na
100 miejsc siedz¹cych,
— dla obiektów wystawowych, galerii – min.20
miejsc postojowych na 1000 m 2 powierzchni
u¿ytkowe,j
— dla obiektów sportu i rekreacji – min.10 miejsc
postojowych na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej.
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11 SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ¥DZANIA I U¯YTKOWANIA TERENÓW
— nie ustala siê
12 STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIÊ OP£ATÊ, O KTÓREJ MOWA W
ART. 36 UST. 4.
— ustala siê 0%.
karta terenu numer: 008
01 PRZEZNACZENIE:
08.KDG tereny dróg publicznych droga g³ówna
POWIERZCHNIA: 0,68ha
02 ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO:
— teren czêœciowo zagospodarowany – ulica Bohaterów Westerplatte – droga g³ówna le¿¹ca w ci¹gu drogi wojewódzkiej nr 210.
— elementy zagospodarowania przestrzennego, które wymagaj¹ ochrony – nie ustala siê
— cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które wymagaj¹ ukszta³towania – nie ustala siê
— cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które wymagaj¹ rewaloryzacji – nie ustala siê
— okreœlenie nakazów, zakazów, dopuszczeñ i ograniczeñ w zagospodarowaniu terenów – nie ustala siê
03 ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
— przy przebudowie ulicy maksymalnie chroniæ istniej¹cy, zdrowy drzewostan,
— odprowadzenie wód opadowych do kolektora deszczowego.
04 ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ:
— nie ustala siê
05 WYMAGANIA WYNIKAJ¥CE Z POTRZEB KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
— zasady umieszczania obiektów ma³ej architektury
– obiekty ma³ej architektury zwi¹zane z ruchem
ko³owym, pieszym i rowerowym.
— zasady umieszczania noœników reklamowych –
nie ustala siê
— zasady umieszczania tymczasowych obiektów
us³ugowo–handlowych – nie ustala siê
— zasady umieszczania urz¹dzeñ technicznych – lokalizacja nowych sieci i urz¹dzeñ technicznych w
pasie drogowym z wy³¹czeniem jezdni.
— zasady umieszczania zieleni – nie ustala siê
— okreœlenie nakazów, zakazów, dopuszczeñ i ograniczeñ w zagospodarowaniu terenów
— dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury,
— zakazuje siê umieszczania reklam wielkogabarytowych,
— zakazuje siê lokalizacji tymczasowych budynków us³ugowych,
— zakazuje siê umieszczania nowych sieci pod
jezdniami, nie dotyczy przejœæ sieci w poprzek
jezdni,
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— dopuszcza siê lokalizacjê pasów zieleni izolacyjnej.
PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
— linia zabudowy – nie ustala siê
— wielkoœci powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki lub terenu, – nie ustala siê
— powierzchnia biologicznie czynna, – nie ustala siê
— gabaryty i wysokoœci projektowanej zabudowy, –
nie ustala siê
— geometria dachu, – nie ustala siê
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH
OCHRONIE, A TAK¯E NARA¯ONYCH NA NIEBEZPIECZEÑSTWO POWODZI ORAZ ZAGRO¯ONYCH
OSUWANIEM SIÊ MAS ZIEMNYCH
— nie ustala siê
SZCZEGÓ£OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA
I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI OBJÊTYCH PLANEM MIEJSCOWYM
— obszary podzia³ów i scaleñ – dopuszcza siê scalanie dzia³ek.
— minimalna/maksymalna szerokoœæ frontów dzia³ek – nie ustala siê
— minimalna/maksymalna powierzchnia dzia³ek –
nie ustala siê
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa
drogowego – nie ustala siê
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY
— wskazane jest wykonanie pasa rozdzia³u ruchu, niezbêdne azyle dla pieszych w obrêbie skrzy¿owañ.
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
— uk³ad komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej, parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych
— istniej¹ca infrastruktura w terenie: sieæ cieplna, sieæ gazowa, sieæ telekomunikacyjna.
— ustala siê:
— szerokoœæ pasa drogowego min.25 m,
— dwie jezdnie o zmiennej iloœci pasów ruchu,
— minimalna szerokoœæ pasa ruchu 3,25 m,
— od strony linii zabudowy ci¹gi piesze lub pieszo – rowerowe o normatywnych parametrach,
— dopuszcza siê przebudowê sieci uzbrojenia
podziemnego oraz lokalizacjê nowych sieci.
— warunki powi¹zañ uk³adu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej z uk³adem zewnêtrznym
— zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej,
— odprowadzenie œcieków komunalnych – nie
ustala siê,
— odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej,
— zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z sieci
elektroenergetycznej,
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— zaopatrzenie w ciep³o – z ogólnomiejskiej sieci,
— gospodarka odpadami – po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
— wskaŸniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury technicznej – wymagania parkingowe: nie dopuszcza siê parkowania w pasie drogowym.
11 SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ¥DZANIA I U¯YTKOWANIA TERENÓW
— nie ustala siê
12 STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIÊ OP£ATÊ, O KTÓREJ MOWA W
ART. 36 UST. 4.
— ustala siê 0%.
karta terenu numer: 009
01 PRZEZNACZENIE:
09.KDZ tereny dróg publicznych droga zbiorcza
POWIERZCHNIA: 0,49ha
02 ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO:
— teren zagospodarowany – ulica Hubalczyków –
droga zbiorcza w kategorii drogi gminnej.
— elementy zagospodarowania przestrzennego, które wymagaj¹ ochrony – nie ustala siê
— cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które wymagaj¹ ukszta³towania – nie ustala siê
— cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które wymagaj¹ rewaloryzacji – nie ustala siê
— okreœlenie nakazów, zakazów, dopuszczeñ i ograniczeñ w zagospodarowaniu terenów – nie ustala
siê
03 ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
— przy przebudowie ulicy maksymalnie chroniæ istniej¹cy, zdrowy drzewostan,
— odprowadzenie wód opadowych do kolektora deszczowego.
04 ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ:
— nie ustala siê
05 WYMAGANIA WYNIKAJ¥CE Z POTRZEB KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
— zasady umieszczania obiektów ma³ej architektury
– obiekty ma³ej architektury zwi¹zane z ruchem
ko³owym, pieszym i rowerowym.
— zasady umieszczania noœników reklamowych –
nie ustala siê
— zasady umieszczania tymczasowych obiektów
us³ugowo–handlowych – nie ustala siê
— zasady umieszczania urz¹dzeñ technicznych – lokalizacja nowych sieci i urz¹dzeñ technicznych w
pasie drogowym z wy³¹czeniem jezdni.
— zasady umieszczania zieleni – dopuszcza siê lokalizacjê pasów zieleni izolacyjnej.
— okreœlenie nakazów, zakazów, dopuszczeñ i ograniczeñ w zagospodarowaniu terenów
— dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury,

06

07

08

09

10

Poz. 1888

— zakazuje siê umieszczania reklam wielkogabarytowych,
— dopuszcza siê lokalizacji tymczasowych budynków us³ugowych,
— zakazuje siê umieszczania nowych sieci pod
jezdniami, nie dotyczy przejœæ sieci w poprzek
jezdni,
— dopuszcza siê lokalizacjê pasów zieleni izolacyjnej.
PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
— linia zabudowy – nie ustala siê
— wielkoœci powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki lub terenu, – nie ustala siê
— powierzchnia biologicznie czynna, – nie ustala siê
— gabaryty i wysokoœci projektowanej zabudowy, –
nie ustala siê
— geometria dachu, – nie ustala siê
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH
OCHRONIE, A TAK¯E NARA¯ONYCH NA NIEBEZPIECZEÑSTWO POWODZI ORAZ ZAGRO¯ONYCH
OSUWANIEM SIÊ MAS ZIEMNYCH
— nie ustala siê
SZCZEGÓ£OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA
I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI OBJÊTYCH PLANEM MIEJSCOWYM
— obszary podzia³ów i scaleñ – dopuszcza siê scalanie dzia³ek.
— minimalna/maksymalna szerokoœæ frontów dzia³ek – nie ustala siê
— minimalna/maksymalna powierzchnia dzia³ek –
nie ustala siê
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa
drogowego – nie ustala siê
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY
— wskazane jest wykonanie pasa rozdzia³u ruchu,
zw³aszcza w obrêbie przejœæ dla pieszych (azyle
dla pieszych).
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
— uk³ad komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej, parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych
— istniej¹ca infrastruktura w terenie: sieæ elektroenergetyczna, sieæ wodoci¹gowa w500, sieæ
gazowa, kanalizacja sanitarna, sieæ telekomunikacyjna.
— ustala siê:
— szerokoœæ pasa drogowego min.25 m,
— jedna lub dwie jezdnie zawieraj¹ce zmienn¹
iloœæ pasów ruchu o minimalnej szerokoœci
pasa ruchu 3,25 m,
— od strony linii zabudowy ci¹gi piesze lub pieszo – rowerowe o normatywnych parametrach,
— dopuszcza siê w pasie drogowym przebudowê sieci uzbrojenia podziemnego oraz lokalizacjê nowych sieci.
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— warunki powi¹zañ uk³adu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej z uk³adem zewnêtrznym
— zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej,
— odprowadzenie œcieków komunalnych – nie
ustala siê,
— odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej,
— zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z sieci
elektroenergetycznej,
— zaopatrzenie w ciep³o – nie ustala siê,
— gospodarka odpadami – po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
— wskaŸniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury technicznej – wymagania parkingowe: ustala
zarz¹dca drogi.
11 SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ¥DZANIA I U¯YTKOWANIA TERENÓW
— nie ustala siê
12 STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIÊ OP£ATÊ, O KTÓREJ MOWA W
ART. 36 UST. 4.
— ustala siê 0%.
karta terenu numer: 010
01 PRZEZNACZENIE:
10. KDL tereny dróg publicznych droga lokalna
POWIERZCHNIA: 0,47ha
02 ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO:
— teren zagospodarowany – ulica Górna – droga lokalna w kategorii drogi gminnej.
— elementy zagospodarowania przestrzennego, które wymagaj¹ ochrony – nie ustala siê
— cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które wymagaj¹ ukszta³towania – nie ustala siê
— cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, które wymagaj¹ rewaloryzacji – nie ustala siê
— okreœlenie nakazów, zakazów, dopuszczeñ i ograniczeñ w zagospodarowaniu terenów – nie ustala
siê
03 ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
— przy przebudowie ulicy maksymalnie chroniæ istniej¹cy, zdrowy drzewostan,
— odprowadzenie wód opadowych do kolektora deszczowego.
04 ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ:
— nie ustala siê
05 WYMAGANIA WYNIKAJ¥CE Z POTRZEB KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
— zasady umieszczania obiektów ma³ej architektury
– obiekty ma³ej architektury zwi¹zane z ruchem
ko³owym, pieszym i rowerowym.
— zasady umieszczania noœników reklamowych –
nie ustala siê
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— zasady umieszczania tymczasowych obiektów
us³ugowo–handlowych – nie ustala siê
— zasady umieszczania urz¹dzeñ technicznych – lokalizacja nowych sieci i urz¹dzeñ technicznych w
pasie drogowym z wy³¹czeniem jezdni.
— zasady umieszczania zieleni – dopuszcza siê lokalizacjê pasów zieleni izolacyjnej.
— okreœlenie nakazów, zakazów, dopuszczeñ i ograniczeñ w zagospodarowaniu terenów
— dopuszcza siê lokalizacjê obiektów ma³ej architektury,
— zakazuje siê umieszczania reklam wielkogabarytowych,
— dopuszcza siê lokalizacjê tymczasowych budynków us³ugowych,
— zakazuje siê umieszczania nowych sieci pod
jezdniami, nie dotyczy przejœæ sieci w poprzek
jezdni,
— dopuszcza siê lokalizacjê pasów zieleni izolacyjnej.
PARAMETRY I WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
— linia zabudowy – nie ustala siê
— wielkoœci powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki lub terenu, – nie ustala siê
— powierzchnia biologicznie czynna, – nie ustala siê
— gabaryty i wysokoœci projektowanej zabudowy, –
nie ustala siê
— geometria dachu, – nie ustala siê
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH
OCHRONIE, A TAK¯E NARA¯ONYCH NA NIEBEZPIECZEÑSTWO POWODZI ORAZ ZAGRO¯ONYCH
OSUWANIEM SIÊ MAS ZIEMNYCH
— nie ustala siê
SZCZEGÓ£OWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA
I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI OBJÊTYCH PLANEM MIEJSCOWYM
— obszary podzia³ów i scaleñ – dopuszcza siê scalanie dzia³ek.
— minimalna/maksymalna szerokoœæ frontów dzia³ek – nie ustala siê
— minimalna/maksymalna powierzchnia dzia³ek –
nie ustala siê
— k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa
drogowego – nie ustala siê
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY
— nie ustala siê
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
— uk³ad komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej, parametry, klasyfikacja ulic i innych szlaków komunikacyjnych
— istniej¹ca infrastruktura w terenie: sieæ elektroenergetyczna, sieæ wodoci¹gowa, kanalizacja
deszczowa.
— ustala siê:
— szerokoœæ pasa drogowego 19 – 20 m,
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— jezdnia dwupasowa o szerokoœci 6,0 – 7,0 m,
— obustronne ci¹gi piesze lub pieszo – rowerowe o normatywnych parametrach,
— dopuszcza siê przebudowê sieci uzbrojenia
podziemnego oraz lokalizacjê nowych sieci.
— warunki powi¹zañ uk³adu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej z uk³adem zewnêtrznym
— zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej,
— odprowadzenie œcieków komunalnych – nie
ustala siê,
— odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej,
— zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ – z sieci
elektroenergetycznej,
— zaopatrzenie w ciep³o – nie ustala siê,
— gospodarka odpadami – po segregacji wywóz
na sk³adowisko miejskie.
— wskaŸniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury technicznej – wymagania parkingowe: od strony zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, na
styku z jezdni¹, pasy postojowe do prostopad³ego
parkowania samochodów osobowych.
11 SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZ¥DZANIA I U¯YTKOWANIA TERENÓW
— nie ustala siê
12 STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIÊ OP£ATÊ, O KTÓREJ MOWA W
ART. 36 UST. 4.
— ustala siê 0%.

które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich
finansowania.
Stwierdza siê, ¿e uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Westerplatte–Górna”
nie powoduje ¿adnych skutków finansowych dla Gminy
Miejskiej S³upsk zwi¹zanych z realizacj¹ infrastruktury
technicznej, która nale¿y do zadañ w³asnych gminy.
Ustalenia uchwalonej zmiany planu nie przewiduj¹
koniecznoœci realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ gminy. Je¿eli w
zwi¹zku z realizacj¹ inwestycji na terenie 01U wyst¹pi koniecznoœæ przebudowy infrastruktury drogowej zadanie
to bêdzie obci¹¿a³o inwestora.
W zwi¹zku z powy¿szym nie formu³uje siê wniosków
i zaleceñ dotycz¹cych sposobu realizacji i zasad finansowania infrastruktury technicznej.

1889
UCHWA£A Nr XXXIX/1323/05
Rady Miasta Gdañska
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa – rejon ulic Barniewickiej i Herosa w mieœcie Gdañsku

W granicach objêtych niniejszym planem trac¹ moc
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Westerplatte–Hubalczyków” uchwalonego
uchwa³¹ Rady Miejskiej w S³upsku Nr IX/111/99 z dnia
30 czerwca 1999 roku.

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:

§ 16

§1

Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta S³upska.

Po stwierdzeniu zgodnoœci z ustaleniami „Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdañska” uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Osowa – rejon ulic
Barniewickiej i Herosa w mieœcie Gdañsku (o numerze
ewidencyjnym 2123) zwany dalej „planem”, obejmuj¹cy
obszar oko³o 15,2 ha ograniczony:
— od pó³nocy ulic¹ Konstelacji
— od wschodu ulic¹ Zeusa
— od po³udnia ulic¹ Nowy Œwiat (odcinek w³¹czony w
obszar opracowania)
— od zachodu ulic¹ Barniewick¹ (odcinek w³¹czony w
obszar opracowania) jak na rysunku planu

Rozdzia³ V
Ustalenia koñcowe
§ 15

§ 17
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w S³upsku
A. Bogucka – Skowroñska
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XLII/542/05
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 29 czerwca 2005 r.
Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,

§2
Wyjaœnienie pojêæ u¿ytych w niniejszym planie:
1) teren – obszar wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, któ-
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rego 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 nadziemnych 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
b) powierzchni elementów drugorzêdnych (np. schodów i pochylni zewnêtrznych, ramp zewnêtrznych,
daszków, markiz) do powierzchni dzia³ki,
3) typ zabudowy – zespó³ nastêpuj¹cych cech zabudowy: usytuowanie budynku na dzia³ce, gabaryty budynku, rodzaj dachu (p³aski, stromy).
Je¿eli w ustaleniu jest mowa o projektowanej zabudowie w typie zabudowy istniej¹cej – typ ten okreœla zabudowa istniej¹ca w bezpoœrednim s¹siedztwie
projektowanej. Na fragmentach niezabudowanych,
poza bezpoœrednim s¹siedztwem zabudowy istniej¹cej – ustalenie typu zabudowy nie obowi¹zuje, chyba ¿e tak¿e dla tych fragmentów zosta³ ustalony
obowi¹zuj¹cy typ zabudowy,
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) 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,
§3
Oznaczenia literowe lub literowo – cyfrowe dotycz¹ce
przeznaczenia terenów u¿yte w niniejszym planie:
M22 tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej
– domy mieszkalne do 4 mieszkañ dostêpnych z jednej
klatki schodowej
W terenach mieszkaniowych M22 dopuszcza siê:
1) us³ugi spe³niaj¹ce równoczeœnie poni¿sze warunki:

Poz. 1889

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.
U34 tereny zabudowy us³ugowej z zieleni¹ towarzysz¹c¹ zawieraj¹ca tereny zabudowy us³ugowej U33 i – na co
najmniej 70% powierzchni dzia³ki – tereny zieleni urz¹dzonej ZP.
US tereny sportu i rekreacji
M/U31 tereny zabudowy mieszkaniowo–us³ugowej
zawieraj¹ca teren mieszkaniowy M22 i us³ugowe: U33,
US lub U34. W planie mo¿na ustaliæ proporcjê miedzy
funkcj¹ mieszkaniow¹ a us³ugow¹.
P/U41 tereny zabudowy produkcyjno–us³ugowej.
Wszelka dzia³alnoœæ gospodarcza z zakresu produkcji,
sk³adów, baz i magazynów oraz us³ug z wy³¹czeniem:
1) przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
œrodowisko, wymagaj¹cych obligatoryjnie sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko, w
œwietle przepisów dotycz¹cych ochrony œrodowiska,
2) obiektów stwarzaj¹cych zagro¿enia dla œrodowiska,
¿ycia lub zdrowia ludzi choæby w przypadku awarii,
3) przedsiêwziêæ wymagaj¹cych sk³adowania materia³ów sypkich pod go³ym niebem,
4) obiektów emituj¹cych odory,
5) szpitali i domów opieki spo³ecznej,
6) budynków zwi¹zanych ze sta³ym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y.
Dopuszcza siê mieszkania integralnie zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹.
ZP tereny zieleni urz¹dzonej, takie jak: parki, ogrody,
zieleñ towarzysz¹ca obiektom budowlanym, zieleñce,
arboreta, alpinaria, grodziska, kurhany, zabytkowe fortyfikacje
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.
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KD80 tereny ulic dojazdowych
KD82 tereny ulic zbiorczych
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.

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.

§4

§5

1. Ustalone w planie zasady podzia³u terenów na dzia³ki nie dotycz¹ wydzieleñ geodezyjnych dla sieci i
urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej.

1. Ustala siê wskaŸniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla
samochodów osobowych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 92

— 7411 —

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powy¿sze
wskaŸniki stosuje siê odpowiednio.
§6
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 8 terenów oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od 001
do 008.
2. Ustalenia szczegó³owe planu s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OSOWA – REJON ULIC BARNIEWICKIEJ I HEROSA
W MIEŒCIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2123
1. KARTA TERENU NUMER 001
2. POWIERZCHNIA 4,82 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU
Oznaczenie przeznaczenia M22
TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ EKSTENSYWNEJ
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
Budynki o 3 lub 4–ch mieszkaniach dostêpnych z
jednej klatki schodowej
5. ISTNIEJ¥CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
zabudowa i zagospodarowanie terenu o parametrach
innych ni¿ okreœlone w pkt. 7
6. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO
stosuje siê zasady, o których mowa w pkt 7 i 11
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy – zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi
2) wielkoœæ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki lub terenu – maksymalna 40%
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 50%
4) intensywnoœæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê
maksymalna: 0,4
5) wysokoœæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê
maksymalna: 10 m
6) formy zabudowy – dowolne
7) kszta³t dachu – stromy
8) wielkoœæ dzia³ki, minimalna: 400 m2 maksymalna:
nie ustala siê
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
nie dotyczy
9. ZASADY DOTYCZ¥CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dostêpnoœæ drogowa – od ul. Seleny 007–KD80,
ul. Konstelacji (poza granicami planu) i ul. Zeusa
(poza granicami planu)
2) parkingi – do realizacji w granicach inwestycji,
zgodnie z § 5 uchwa³y
3) zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej
4) odprowadzenie œcieków – do kanalizacji sanitarnej
5) odprowadzenie wód opadowych – zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej

Poz. 1889

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
co najmniej 30% powierzchni biologicznie czynnej
nale¿y przeznaczyæ pod zadrzewienia
12. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz nowego tymczasowego zagospodarowania
14. USTALENIA DOTYCZ¥CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ¥CYCH PRZEKSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW
teren po³o¿ony w obrêbie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – zagospodarowanie zgodne z
przepisami odrêbnymi
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 ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
2) zaleca siê maksymalne zachowanie istniej¹cego
drzewostanu
3) teren po³o¿ony w zlewni rzeki Raduni zasilaj¹cej
ujêcie wody powierzchniowej „Straszyn”
KARTA TERENU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OSOWA – REJON ULIC BARNIEWICKIEJ I HEROSA W MIEŒCIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2123
1. KARTA TERENU NUMER 002
2. POWIERZCHNIA 1,59 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU
Oznaczenie przeznaczenia M/U31
TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWO – US£UGOWEJ
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ZAWIERAJ¥CY TEREN MIESZKANIOWY M22 I
US£UGOWE: U33, US LUB U34 BEZ USTALANIA
PROPORCJI MIÊDZY TERENAMI MIESZKANIOWYMI I US£UGOWYMI
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej
2000 m2
5. ISTNIEJ¥CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
zabudowa i zagospodarowanie terenu o parametrach
innych ni¿ okreœlone w pkt. 7
6. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO
stosuje siê zasady, o których mowa w pkt 7 i 11
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy – od strony ul. Barniewickiej – maksymalne nieprzekraczalne w odleg³oœci od 9 do
11 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicy jak na rysunku
planu na pozosta³ym obszarze – zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi
2) wielkoœæ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki lub terenu – maksymalna 30%
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 50%
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) wielkoœæ dzia³ki, minimalna: 700 m 2 maksymalna:
nie ustala siê
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI nie dotyczy
9. ZASADY DOTYCZ¥CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dostêpnoœæ drogowa – od ul. Seleny 007–KD80, od
ul. Barniewickiej 005–KD82 ograniczona do istniej¹cych zjazdów oraz od ul. Konstelacji (poza
granicami planu)
2) parkingi – do realizacji w granicach inwestycji,
zgodnie z § 5 uchwa³y
3) zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej
4) odprowadzenie œcieków – 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

Poz. 1889

11. ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY
1) co najmniej 30% powierzchni biologicznie czynnej nale¿y przeznaczyæ pod zadrzewienia
2) przyjmuje siê poziom ha³asu w œrodowisku jak dla
zabudowy mieszkaniowej
3) w przypadku zapewnienia przez inwestora wymaganego poziomu ha³asu dopuszcza siê lokalizacjê domów opieki spo³ecznej
12. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz nowego tymczasowego zagospodarowania
14. USTALENIA DOTYCZ¥CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ¥CYCH PRZEKSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW
teren po³o¿ony w obrêbie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – zagospodarowanie zgodne z
przepisami odrêbnymi
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 ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
2) zaleca siê maksymalne zachowanie istniej¹cego
drzewostanu
3) zaleca siê wprowadzenie od strony ul. Barniewickiej funkcji nie chronionych przed ha³asem
4) zaleca siê podzia³ na dzia³ki jak na rysunku planu
5) istniej¹cy wodoci¹g o œrednicy 100 mm
6) teren po³o¿ony w zlewni rzeki Raduni zasilaj¹cej
ujêcie wody powierzchniowej „Straszyn”
KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OSOWA – REJON ULIC BARNIEWICKIEJ I HEROSA
W MIEŒCIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2123
1. KARTA TERENU NUMER 003
2. POWIERZCHNIA 5,60 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU
Oznaczenie przeznaczenia M/U31
TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWO – US£UGOWEJ
ZAWIERAJ¥CY TEREN MIESZKANIOWY M22 I
US£UGOWE: U33, US LUB U34 BEZ USTALANIA
PROPORCJI MIÊDZY TERENAMI MIESZKANIOWYMI I US£UGOWYMI
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4. FUNKCJE WY£¥CZONE
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej
2000 m2
5. ISTNIEJ¥CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
zabudowa i zagospodarowanie terenu o parametrach
innych ni¿ okreœlone w pkt. 7
6. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO
stosuje siê zasady, o których mowa w pkt 7 i 11
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy – od strony ul. Barniewickiej – maksymalne nieprzekraczalne w odleg³oœci od 5 do
9 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicy jak na rysunku
planu na pozosta³ym obszarze – zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi
2) wielkoœæ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki lub terenu – maksymalna 30%
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 50%
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) wielkoœæ dzia³ki, minimalna: 700 m 2 maksymalna:
nie ustala siê
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
nie dotyczy
9. ZASADY DOTYCZ¥CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dostêpnoœæ drogowa – od ul. Seleny 007–KD80, od
ul. Nowy Œwiat 006–KD82 ograniczona do istniej¹cych zjazdów i nie wiêcej ni¿ jeden zjazd projektowany do jednej dzia³ki
2) parkingi – do realizacji w granicach inwestycji,
zgodnie z § 5 uchwa³y
3) zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej
4) odprowadzenie œcieków – 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

Poz. 1889

1) co najmniej 30% powierzchni biologicznie czynnej nale¿y przeznaczyæ pod zadrzewienia
2) przyjmuje siê poziom ha³asu w œrodowisku jak dla
zabudowy mieszkaniowej
3) w przypadku zapewnienia przez inwestora wymaganego poziomu ha³asu dopuszcza siê lokalizacjê domów opieki spo³ecznej
12. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU zakaz nowego tymczasowego zagospodarowania
14. USTALENIA DOTYCZ¥CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ¥CYCH PRZEKSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW
teren po³o¿ony w obrêbie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – zagospodarowanie zgodne z
przepisami odrêbnymi
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 ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
2) zaleca siê wprowadzenie od strony ulic Barniewickiej i Nowy Œwiat funkcji nie chronionych przed
ha³asem
3) zaleca siê podzia³ na dzia³ki jak na rysunku planu
4) istniej¹cy wodoci¹g o œrednicy 100 mm
5) teren po³o¿ony w zlewni rzeki Raduni zasilaj¹cej
ujêcie wody powierzchniowej „Straszyn”
KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU
AGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OSOWA – REJON ULIC BARNIEWICKIEJ I HEROSA
W MIEŒCIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2123
1. KARTA TERENU NUMER 004
2. POWIERZCHNIA 0,34 ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU
Oznaczenie przeznaczenia P/U41
TEREN ZABUDOWY PRODUKCYJNO – US£UGOWEJ
4. FUNKCJE WY£¥CZONE
obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej
2000 m2
5. ISTNIEJ¥CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM
nie ustala siê
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6. ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU
PRZESTRZENNEGO
stosuje siê zasady, o których mowa w pkt 7 i 11
7. ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy – maksymalne nieprzekraczalne
w odleg³oœci 4 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicy jak
na rysunku planu
2) wielkoœæ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia³ki lub terenu – 50%
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 30%
4) intensywnoœæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê
maksymalna: 1,0
5) wysokoœæ zabudowy, minimalna: nie ustala siê
maksymalna: 10 m
6) formy zabudowy – dowolne
7) kszta³t dachu – dowolny
8) wielkoœæ dzia³ki, minimalna: 700 m 2 maksymalna:
nie ustala siê
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
nie dotyczy
9. ZASADY DOTYCZ¥CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dostêpnoœæ drogowa – jeden zjazd od ul. Barniewickiej 005–KD82 i jeden zjazd od ul. Nowy Œwiat
006–KD82
2) parkingi – do realizacji na terenie, zgodnie z § 5
uchwa³y
3) zaopatrzenie w wodê – z sieci wodoci¹gowej
4) odprowadzenie œcieków – bytowe do kanalizacji
sanitarnej, przemys³owe zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
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
stosuje siê zasady ogólne
12. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
nie dotyczy
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz nowego tymczasowego zagospodarowania
14. USTALENIA DOTYCZ¥CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ¥CYCH PRZE-
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KSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI
nie ustala siê
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB
OBIEKTÓW PODLEGAJ¥CYCH OCHRONIE NA
PODSTAWIE ODRÊBNYCH PRZEPISÓW
teren po³o¿ony w obrêbie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – zagospodarowanie zgodne z
przepisami odrêbnymi
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 ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci ciep³owniczej
2) w pomieszczeniach przewidzianych na sta³y pobyt ludzi po³o¿onych w strefie uci¹¿liwoœci ulic Barniewickiej i Nowy Œwiat zastosowanie w miarê
potrzeby zabezpieczeñ akustycznych doprowadzaj¹cych poziom ha³asu do wartoœci zgodnych z
obowi¹zuj¹cymi normami
3) teren po³o¿ony w zlewni rzeki Raduni zasilaj¹cej
ujêcie wody powierzchniowej „Straszyn”
KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OSOWA – REJON ULIC BARNIEWICKIEJ I HEROSA
W MIEŒCIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2123
1. KARTA TERENU NUMER 005
2. POWIERZCHNIA 0,71 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Ozaczenie przeznaczenia KD82
TEREN ULICY ZBIORCZEJ – odcinek ulicy Barniewickiej
4. PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE
1) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – od 15,0 do
20,0 m – jak na rysunku planu
2) prêdkoœæ projektowa – 50km/h
3) szerokoœæ pasa ruchu – 3,5 m
4) przekrój – jedna jezdnia, dwa pasy ruchu
5) dostêpnoœæ do terenów przyleg³ych – ograniczona do zjazdów istniej¹cych oraz jednego zjazdu
do terenu 004–P/U41
6) wyposa¿enie – chodniki, œcie¿ka rowerowa, przystanek autobusowy
5. POWI¥ZANIA Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM
1) poprzez skrzy¿owanie z ul. Nowy Œwiat 006–KD82
2) poprzez skrzy¿owanie z ul. Kielnieñsk¹ (poza granicami planu)
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
nie dotyczy
7. ZASADY OCHRONY ŒRDODWISKA I PRZYRODY
1) zachowanie i uzupe³nienie istniej¹cego drzewostanu po obu stronach ulicy
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2) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej
8. USTALENIA DOTYCZ¥CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ¥CYCH PRZEKSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI
nie ustala siê
9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz nowego tymczasowego zagospodarowania,
za wyj¹tkiem obiektów stanowi¹cych tradycyjne wyposa¿enie ulic, o których mowa w § 3 uchwa³y
10. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
1) ma³a architektura – dopuszcza siê
2) noœniki reklamowe – zakaz lokalizacji w obrêbie
skrzy¿owañ
3) tymczasowe obiekty us³ugowo–handlowe – zgodnie z § 3 uchwa³y
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
teren po³o¿ony w obrêbie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – zagospodarowanie zgodne z
przepisami odrêbnymi
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YTKOWANIU
nie dotyczy
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) teren po³o¿ony w zlewni rzeki Raduni zasilaj¹cej
ujêcie wody powierzchniowej „Straszyn”
2) planowana magistrala wodoci¹gowa, ³¹cz¹ca
Gdañsk–Osowa z gdañskim systemem wodoci¹gowym
KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OSOWA – REJON ULIC BARNIEWICKIEJ I HEROSA
W MIEŒCIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2123
1. KARTA TERENU NUMER 006
2. POWIERZCHNIA 1,65 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Oznaczenie przeznaczenia KD82
TEREN ULICY ZBIORCZEJ – odcinek ulicy Nowy
Œwiat
4. PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE
1) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – od 29,0 do
45,0 m – jak na rysunku planu
2) prêdkoœæ projektowa – 50km/h
3) szerokoœæ pasa ruchu – 3,5 m
4) przekrój – jedna jezdnia, dwa pasy ruchu
5) dostêpnoœæ do terenów przyleg³ych – ograniczony do istniej¹cych zjazdów i nie wiêcej ni¿ jeden
zjazd projektowany do jednej dzia³ki
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6) wyposa¿enie – chodniki, œcie¿ka rowerowa jednokierunkowa po obu stronach ulicy, pas zieleni
oddzielaj¹cy chodnik od jezdni o szerokoœci
3,5 m, przystanek autobusowy
5. POWI¥ZANIA Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM
1) poprzez skrzy¿owanie z ul. Barniewick¹ 005–KD82
2) poprzez wêze³ Barniewice z Obwodnic¹ Trójmiasta (poza granicami planu)
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ nie dotyczy
7. ZASADY OCHRONY ŒRDODWISKA I PRZYRODY
1) zachowanie istniej¹cego drzewostanu po po³udniowej stronie ulicy
2) wprowadzenie zadrzewienia alejowego
3) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej
8. USTALENIA DOTYCZ¥CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ¥CYCH PRZEKSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI
nie ustala siê
9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz nowego tymczasowego zagospodarowania,
za wyj¹tkiem obiektów stanowi¹cych tradycyjne wyposa¿enie ulic, o których mowa w § 3 uchwa³y
10. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
1) ma³a architektura – dopuszcza siê
2) noœniki reklamowe – zakaz lokalizacji w obrêbie
skrzy¿owañ
3) tymczasowe obiekty us³ugowo–handlowe – zgodnie z § 3 uchwa³y
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
teren po³o¿ony w obrêbie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – zagospodarowanie zgodne z
przepisami odrêbnymi
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YTKOWANIU
nie dotyczy
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
1) teren po³o¿ony w zlewni rzeki Raduni zasilaj¹cej
ujêcie wody powierzchniowej „Straszyn”
2) planowana magistrala wodoci¹gowa, ³¹cz¹ca
Gdañsk–Osowa z gdañskim systemem wodoci¹gowym
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KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OSOWA – REJON ULIC BARNIEWICKIEJ I HEROSA
W MIEŒCIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2123
1. KARTA TERENU NUMER 007
2. POWIERZCHNIA 0,49 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Oznaczenie przeznaczenia KD80
TEREN ULICY DOJAZDOWEJ – ulica Seleny
4. PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE
1) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – 12,0 m –
jak na rysunku planu
2) prêdkoœæ projektowa – 30km/h
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
5. POWI¥ZANIA Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM
1) poprzez skrzy¿owanie z ul. Barniewick¹ 005–KD82
2) poprzez skrzy¿owanie z ul. Zeusa (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 opadowych do kanalizacji deszczowej
8. USTALENIA DOTYCZ¥CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ¥CYCH PRZEKSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI
nie ustala siê
9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz nowego tymczasowego zagospodarowania,
za wyj¹tkiem obiektów stanowi¹cych tradycyjne wyposa¿enie ulic, o których mowa w § 3 uchwa³y
10. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
1) ma³a architektura – dopuszcza siê
2) noœniki reklamowe – zakaz lokalizacji w obrêbie
skrzy¿owañ
3) tymczasowe obiekty us³ugowo–handlowe – zgodnie z § 3 uchwa³y
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
teren po³o¿ony w obrêbie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – zagospodarowanie zgodne z
przepisami odrêbnymi
13. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH U¯YTKOWANIU
nie dotyczy

Poz. 1889

14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BÊD¥CE PODSTAW¥ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH
teren po³o¿ony w zlewni rzeki Raduni zasilaj¹cej ujêcie wody powierzchniowej „Straszyn”
KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OSOWA – REJON ULIC BARNIEWICKIEJ I HEROSA
W MIEŒCIE GDAÑSKU
Nr EW. PLANU 2123
1. KARTA TERENU NUMER 008
2. POWIERZCHNIA 0,006 ha
3. KLASA I NAZWA ULICY
Oznaczenie przeznaczenia KD80
TEREN ULICY DOJAZDOWEJ – fragment ulicy Konstelacji
4. PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE
1) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych – jak na rysunku planu
2) prêdkoœæ projektowa – nie dotyczy
3) szerokoœæ pasa ruchu – 3,0 m
4) przekrój – nie dotyczy
5) dostêpnoœæ do terenów przyleg³ych – wyklucza
siê
6) wyposa¿enie – chodnik
5. POWI¥ZANIA Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM
nie dotyczy
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ
nie dotyczy
7. ZASADY OCHRONY ŒRDODWISKA I PRZYRODY
odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej
8. USTALENIA DOTYCZ¥CE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJ¥CEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJ¥CYCH PRZEKSZTA£CEÑ LUB REKULTYWACJI
nie ustala siê
9. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zakaz nowego tymczasowego zagospodarowania,
za wyj¹tkiem obiektów stanowi¹cych tradycyjne wyposa¿enie ulic, o których mowa w § 3 uchwa³y
10. ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
1) ma³a architektura – dopuszcza siê
2) noœniki reklamowe – zakaz lokalizacji
3) tymczasowe obiekty us³ugowo–handlowe – zgodnie z § 3 uchwa³y
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
teren po³o¿ony w obrêbie otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – zagospodarowanie zgodne z
przepisami odrêbnymi

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 92

— 7417 —

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 ustala siê
§7
Za³¹cznikami do niniejszej uchwa³y, stanowi¹cymi jej
integralne czêœci s¹:
1) czêœæ graficzna – rysunek planu Osowa – rejon ulic
Barniewickiej i Herosa w mieœcie Gdañsku 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, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich finansowania (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
Traci moc we fragmentach objêtych granicami niniejszego planu: zmiana miejscowego planu szczegó³owego zagospodarowania przestrzennego dzielnicy
urbanistycznej Osowa w mieœcie Gdañsku – w zakresie
uk³adu komunikacji drogowej uchwalona Uchwa³¹
nr XLII/1294/2001 Rady Miasta Gdañska z dnia
20.12.2001 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. nr 10 poz. 165 z dnia11.02.2002 r.)
§ 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
Za³¹czniki Nr 2
do uchwa³y Nr XXXIX/1323/05
Rady Miasta Gdañska
z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa – rejon ulic Barniewickiej i Herosa w mieœcie Gdañsku
ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA
UWAG DO PROJEKTU PLANU
uwag nie wniesiono

Poz. 1889
Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XXXIX/1323/05
Rady Miasta Gdañska
z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa – rejon ulic Barniewickiej i Herosa 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 007–KD81, teren ulicy dojazdowej,
o przekroju: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu z chodnikami i uzbrojeniem – ok. 400 m,
— realizacja finansowana z bud¿etu gminy,
— istniej¹ mo¿liwoœci wspó³finansowania na podstawie umowy z zainteresowanym inwestorem,
a w zakresie uzbrojenia pozostaj¹cego w gestii
gminy – ze œrodków NFOŒ i WFOŒ
W sk³ad uzbrojenia drogi wchodz¹:
— wodoci¹g – ok. 105 m,
— kanalizacja sanitarna – ok. 400 m,
— kanalizacja deszczowa – ok. 400 m,
— linie elektroenergetyczne – ok. 400 m,
— ciep³oci¹g – ok. 400 m,
— gazoci¹g – ok. 400 m wraz z urz¹dzeniami sieciowymi.
Przewody kanalizacji deszczowej realizowane s¹ ze
œrodków bud¿etowych gminy.
Wodoci¹gi i przewody kanalizacji sanitarnej realizowane s¹ ze œrodków w³aœciciela sieci.
Linie elektroenergetyczne, ciep³oci¹gi i gazoci¹gi realizowane s¹ przez przedsiêbiorstwa energetyczne
posiadaj¹ce koncesjê.
Realizacja z mo¿liwoœci¹ dofinansowania z funduszy strukturalnych UE, NFOŒiGW i WFOŒiW
II. BUDOWA SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
ZLOKALIZOWANEJ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH ISTNIEJ¥CYCH DRÓG:
1. karta terenu nr 005–KD82, teren ulicy zbiorczej –
odcinek istniej¹cej ulicy Barniewickiej, o d³ugoœci
ok. 380 m
— magistrala wodoci¹gowa O/ 400– ok. 380 m
— kanalizacja sanitarna – ok. 380 m
— kanalizacja deszczowa – ok. 380 m
Przewody kanalizacji deszczowej realizowane s¹ ze
œrodków bud¿etowych gminy.
Wodoci¹gi i przewody kanalizacji sanitarnej realizowane s¹ ze œrodków w³aœciciela sieci.
Linie elektroenergetyczne, ciep³oci¹gi i gazoci¹gi realizowane s¹ przez przedsiêbiorstwa energetyczne
posiadaj¹ce koncesjê.
Realizacja z mo¿liwoœci¹ dofinansowania z funduszy strukturalnych UE, NFOŒiGW i WFOŒiW
2. karta terenu nr 006–KD82, teren ulicy zbiorczej –
odcinek istniej¹cej ulicy Nowy Swiat, o d³ugoœci
ok.550 m
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— magistrala wodoci¹gowa O/ 400– ok.550 m
— kanalizacja sanitarna – ok.550 m
— kanalizacja deszczowa – ok.550 m
Przewody kanalizacji deszczowej realizowane s¹ ze
œrodków bud¿etowych gminy.
Wodoci¹gi i przewody kanalizacji sanitarnej realizowane s¹ ze œrodków w³aœciciela sieci.
Realizacja z mo¿liwoœci¹ dofinansowania z funduszy strukturalnych UE, NFOŒiGW i WFOŒiW
III. UWARUNKOWANIA ZEWNÊTRZNE:
1. Magistrala wodoci¹gowa – Budowa odcinka magistrali wodoci¹gowej DN400 o d³ugoœci L=4600 m, ³¹cz¹cej dzielnicê Osowa–Barniewice z ujêciem wody
„Klukowo” na odcinku od skrzy¿owania z ul. Meteorytow¹, wzd³u¿ ul. Nawa Spadochroniarzy, Radiowej do ujêcia w Klukowie.

Poz. 1889

D³ugoœæ odcinka w obrêbie planu – ok. 930 m.
Uwarunkowaniem zewnêtrznym jest budowa pozosta³ych odcinków magistrali, poza granicami planu o
³¹cznej d³ugoœci ok. 3670 m.
Realizacja z bud¿etu w³aœciciela sieci z mo¿liwoœci¹
ubiegania siê o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE.
2. Kanalizacja sanitarna – budowa sieci kanalizacji sanitarnej do planowanej przepompowni œcieków Ps
„P0” i dalej pod p³yt¹ lotniska w kierunku istniej¹cej
przepompowni œcieków Ps ”Bysewo”.
3. Kanalizacja deszczowa – budowa sieci kanalizacji
deszczowej i planowanego zbiornika retencyjnego
„Osowa”.
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