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2519
UCHWA£A Nr XLI/517/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2006 r.

§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Górny

w sprawie nadania nazw ulic w miejscowoœci Klawkowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸ.
Zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Nadaæ nazwê ulic w miejscowoœci Klawkowo:
1. ul. S³oneczna – ulica oznaczona numerem geodezyjnym 208/28 równoleg³a do ulicy Okrê¿nej, zaczynaj¹ca siê od ul. Krêtej wzd³u¿ kompleksu dzia³ek o
nr geodezyjnym 208/11 do 208/12.
2. ul. Krêta – ulica oznaczona numerem geodezyjnym
208/28, biegn¹ca prostopadle od ulicy Okrê¿nej,
wzd³u¿ dzia³ek o numerach geodezyjnych kompleksu dzia³ek o nr geodezyjnych 208/18, 208/21 do
208/13
§2
Wykonanie uchwa³y zleciæ Wójtowi Gminy Chojnice.

2520
UCHWA£A Nr XXXIX/500/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 kwietnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowê
mieszkaniow¹ i us³ugi dzia³ek nr 408/10 i nr 408/11 we
wsi Charzykowy gm. Chojnice
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi¹zku z art. 3 ust. 1,
art. 15, art. 17 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 z póŸn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 121

poz. 717), stwierdzaj¹c zgodnoœæ z ustaleniami „Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice”, uchwalonym uchwa³¹
Nr XXXII/418/98 Rady Gminy w Chojnicach z dnia
30 kwietnia 1998 roku, Rada Gminy uchwala:
§1
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ i us³ugi dzia³ek
nr 408/10 i nr 408/11 we wsi Charzykowy gm. Chojnice,
w granicach okreœlonych na za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y w skali 1:1000, zwany dalej planem.
Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
§2
Plan obejmuje dzia³ki nr 408/10 i nr 408/11 po³o¿one
na po³udnie od drogi powiatowej do Chojniczek i na pó³nocny wschód od drogi powiatowej Chojnice – Funka,
we wschodniej czêœci wsi Charzykowy gm. Chojnice.
§3
Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i
us³ug, oznaczone na rysunku planu literami MNU;
2) teren zabudowy us³ugowo – mieszkalnej, oznaczony na rysunku planu literami UM,
3) teren us³ug sportu, oznaczony na rysunku planu literami US,
4) tereny przejœæ pieszych, oznaczone na rysunku planu literami KDX;
5) tereny dróg wewnêtrznych dojazdowych, oznaczone na rysunku planu literami KDWD;
6) tereny dróg publicznych zbiorczych, oznaczone na rysunku planu literami KDZ;
7) teren urz¹dzeñ elektroenergetycznych, oznaczony
na rysunku planu literami EE;
§4
1. Integraln¹ czêœci¹ planu jest rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Do obowi¹zuj¹cych ustaleñ planu nale¿¹ nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne:
1) granica uchwalenia planu;
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie
u¿ytkowania – œciœle okreœlone;
3) obowi¹zuj¹ca linia zabudowy mieszkaniowej, w
której nale¿y usytuowaæ min. 60% œciany frontowej
budynku mieszkalnego, stanowi¹ca jednoczeœnie
maksymaln¹ nieprzekraczaln¹, o której mowa w
pk–cie 4 dla pozosta³ej czêœci budynku mieszkalnego i innej zabudowy w granicach dzia³ki;
4) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy
okreœlaj¹ca minimaln¹ odleg³oœæ projektowanego
budynku od linii rozgraniczaj¹cej przylegaj¹cej
drogi lub przejœcia pieszego;
5) linie wymiarowe.
§5
Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
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1) planie – nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu
okreœlone w Rozdziale 2 uchwa³y;
2) uchwale – nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady Gminy;
3) rysunku planu – nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu miejscowego na mapie sytuacyjno – wysokoœciowej w skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1
do niniejszej uchwa³y;
4) liniach rozgraniczaj¹cych – nale¿y przez to rozumieæ
linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania;
5) terenie – nale¿y przez to rozumieæ teren wyznaczony na rysunku planu miejscowego liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczony symbolem sk³adaj¹cym siê z liczby
wskazuj¹cej kolejny numer terenu oraz liter okreœlaj¹cych rodzaj przeznaczenia i sposób zagospodarowania terenu;
6) uci¹¿liwoœci – nale¿y przez to rozumieæ przekroczenie standardów jakoœci œrodowiska okreœlonych w
obowi¹zuj¹cych przepisach;
7) obowi¹zuj¹cych przepisach – nale¿y przez to rozumieæ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi
obowi¹zuj¹ce na dzieñ realizacji inwestycji okreœlonych niniejsz¹ uchwa³¹.
Rozdzia³ 2
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania
terenów
§6
1. Przeznaczenie terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i
us³ug, oznaczone na rysunku planu symbolami 1
MNU, 2 MNU i 3 MNU;
2) teren zabudowy us³ugowo – mieszkalnej, oznaczony na rysunku planu symbolem 4 UM;
3) teren us³ug sportu, oznaczony na rysunku planu
symbolem 5 US;
4) tereny przejœæ pieszych, oznaczone na rysunku
planu symbolami 6 KDX i 7 KDX;
5) tereny dróg wewnêtrznych dojazdowych, oznaczone na rysunku planu symbolami 8 KDWD, 9
KDWD, 10 KDWD i 11 KDWD;
6) tereny dróg publicznych zbiorczych, oznaczone
na rysunku planu symbolami 12 KDZ i 13 KDZ;
7) teren urz¹dzeñ elektroenergetycznych, oznaczony na rysunku planu symbolem 14 EE.
2. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego:
1) na terenach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, dopuszcza siê:
a) lokalizacjê budynków gospodarczych (wzglêdnie gara¿y) wolno stoj¹cych lub dobudowanych
do budynków mieszkalnych i us³ugowych, tworz¹cych z nimi jednolit¹ bry³ê architektoniczn¹,
b) wszelk¹ dzia³alnoœæ us³ugow¹ (w tym handlow¹) spe³niaj¹c¹ wymóg okreœlony w ust. 3 pkt 2,
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c) realizacjê ogrodzeñ o wysokich walorach estetycznych i wygl¹dzie zharmonizowanym z otoczeniem;
2) na terenach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,
wprowadza siê zakaz:
a) lokalizowania gara¿y blaszanych,
b) realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na œrodowisko zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
c) budowy ogrodzeñ pe³nych, w tym szczególnie z
elementów prefabrykowanych;
3) na terenach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 dopuszcza siê:
a) zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wolno
stoj¹c¹,
b) zabudowê us³ugow¹ (w tym handlow¹) wolno
stoj¹c¹ jako uzupe³niaj¹c¹ wraz z urz¹dzeniami i obiektami towarzysz¹cymi lub wprowadzenie funkcji us³ugowej do budynku mieszkaniowego,
c) ³¹czenie dzia³ek w celu realizacji potrzeb jednego inwestora;
4) na terenach, o których mowa w ust. 1 pkt 1:
a) zabudowa terenu nie mo¿e przekroczyæ 30%
jego powierzchni,
b) wprowadza siê nakaz pozostawienia co najmniej 60% powierzchni dzia³ki biologicznie czynnej – niezabudowanej i nieutwardzonej;
5) na terenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dopuszcza siê:
a) realizacjê obiektów us³ugowych (w tym handlowych) wraz z urz¹dzeniami i obiektami towarzysz¹cymi,
b) zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ wolno
stoj¹c¹ jako uzupe³niaj¹c¹ – przeznaczon¹ wy³¹cznie dla zaspokojenia potrzeb w³asnych inwestora i jego rodziny lub wprowadzenie w tym
celu funkcji mieszkaniowej do budynku us³ugowego,
c) dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki o wielkoœci zale¿nej od potrzeb inwestora z zachowaniem warunków okreœlonych w ust. 8 pkt 2;
6) na terenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2:
a) zabudowa terenu nie mo¿e przekroczyæ 50%
jego powierzchni,
b) wprowadza siê nakaz pozostawienia co najmniej 40% powierzchni dzia³ki biologicznie czynnej – niezabudowanej i nieutwardzonej;
7) na terenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, dopuszcza siê:
a) wszelkie formy zagospodarowania terenu zwi¹zane ze sportem i rekreacj¹ (np. place zabaw
dla dzieci, boisko do pi³ki no¿nej, boisko do lekkiej atletyki itp.),
b) budowê obiektów sportowych i socjalno – magazynowych (np. pomieszczenia gospodarcze i
socjalne, magazyny, wypo¿yczalnie sprzêtu
sportowego itp.) obs³uguj¹cych teren o wygl¹dzie zharmonizowanym z architektur¹ budynków mieszkalnych, których formê okreœlono w
ust. 6,
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c) lokalizacjê elementów ma³ej architektury,
d) przeznaczenie czêœci terenu na powiêkszenie
terenu us³ug oœwiaty zlokalizowanego w bezpoœrednim s¹siedztwie poza granicami uchwalenia planu,
e) wydzielenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych;
8) ustala siê obowi¹zek zachowania linii zabudowy
wykreœlonych na rysunku planu;
9) zabudowê nale¿y realizowaæ z równoczesnym zagospodarowaniem otaczaj¹cego terenu zieleni¹,
w tym wysok¹.
3. Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:
1) uwzglêdniæ nakazy, zakazy i ograniczenia wynikaj¹ce z po³o¿enia w granicach Zaborskiego Parku Krajobrazowego i otuliny Parku Narodowego
„Bory Tucholskie”;
2) dzia³alnoœæ us³ugowa (w tym handlowa) musi spe³niaæ wymóg zastosowania takiej technologii, aby
uci¹¿liwoœæ tej dzia³alnoœci nie wykracza³a poza
granice zewnêtrzne dzia³ki lub terenu, do którego
inwestor posiada tytu³ prawny (dotyczy to równie¿
uci¹¿liwoœci z tytu³u parkowania pojazdów) oraz
nie mo¿e powodowaæ uci¹¿liwoœci dla funkcji
mieszkaniowej na dzia³ce w³asnej inwestora –
obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt
ludzi, znajduj¹ce siê w zasiêgu uci¹¿liwoœci prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej, winny byæ wyposa¿one w techniczne œrodki ochrony przed tymi
uci¹¿liwoœciami;
3) nale¿y wyznaczyæ miejsce do czasowego gromadzenia odpadów sta³ych z mo¿liwoœci¹ ich ³atwego wywozu na teren przeznaczony do ich
gromadzenia lub utylizacji wskazany przez w³adze
administracyjne gminy – gospodarka odpadami musi byæ zgodna z obowi¹zuj¹cymi przepisami;
4) wody opadowe z utwardzonych nawierzchni dróg,
parkingów i placów manewrowych przed odprowadzeniem do odbiornika musz¹ byæ podczyszczane w stopniu zapewniaj¹cym spe³nienie
wymagañ okreœlonych w obowi¹zuj¹cych przepisach;
5) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na
budowê wymagane jest w zale¿noœci od potrzeb,
uœciœlenie warunków geotechnicznych i hydrologicznych pod³o¿a zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami;
6) zabudowê i zagospodarowanie dzia³ek nale¿y
kszta³towaæ w nawi¹zaniu do form architektury regionalnej i osadnictwa Borów Tucholskich;
7) budynki nale¿y projektowaæ w sposób zapewniaj¹cy harmonijne wkomponowanie w krajobraz i
otaczaj¹c¹ zabudowê.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zbytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej: nie ustala siê.
5. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych:
przestrzeñ publiczn¹ w granicach uchwalenia planu
stanowi¹ docelowo tereny dróg publicznych zbiorczych wymienione w ust 1 pkt 6;
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6. Parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŸniki intensywnoœci zabudowy:
1) ustala siê œciœle okreœlone i maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu;
2) budynki mieszkalne i us³ugowe o wysokoœci max. II
kondygnacje (parter + poddasze u¿ytkowe – dopuszcza siê œciankê kolankow¹ poddasza do 1,2 m);
3) budynki gospodarcze parterowe – dopuszcza siê
poddasze u¿ytkowe;
4) poziom posadowienia parteru budynków – max.
0,6 m powy¿ej œredniej pierwotnej wysokoœci terenu;
5) wysokoœæ budynków nie mo¿e przekroczyæ
10,5 m npt licz¹c w linii zabudowy od rzêdnej terenu przed g³ównym wejœciem do budynku do górnej krawêdzi kalenicy;
6) dachy wysokie o preferowanym spadku po³aci od
350 do 520, z g³ównymi po³aciami dwuspadowymi
o jednakowym k¹cie nachylenia, kryte dachówk¹
ceramiczn¹ lub materia³ami przypomina- j¹cymi
wygl¹dem w/w pokrycie – w kolorach naturalnej
ceg³y, br¹zowym lub grafitowym;
7) zakaz stosowania agresywnej formy i kolorystyki;
8) architektura projektowanych budynków gospodarczych i us³ugowych musi harmonizowaæ z architektur¹ budynków mieszkalnych;
9) zaleca siê stosowanie w elewacjach naturalnych
materia³ów wykoñczeniowych takich jak: kamieñ,
drewno.
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrêbnych przepisów, w tym terenów górniczych: nie ustala siê.
8. Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomoœci objêtych planem miejscowym:
1) w obrêbie terenów 1 MNU, 2 MNU i 3 MNU wprowadza siê podzia³ na dzia³ki budowlane zgodny ze œciœle okreœlonymi liniami podzia³u wewnêtrznego
wyznaczonymi na rysunku planu – w przypadku ³¹czenia dzia³ek w celu realizacji potrzeb jednego inwestora dopuszcza siê rezygnacjê z wyznaczania
granic pomiêdzy ³¹czonymi dzia³kami;
2) w obrêbie terenu 4 UM dopuszcza siê podzia³ na
dzia³ki budowlane zgodny orientacyjnymi liniami
podzia³u wewnêtrznego, wyznaczonymi na rysunku planu, prostopad³ymi do linii rozgraniczaj¹cej
drogê 11 KDWD, z uwzglêdnieniem minimalnych
szerokoœci dzia³ek tak jak oznaczono na rysunku
planu.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
1) wyznacza siê strefê ograniczonego u¿ytkowania
wzd³u¿ istniej¹cej linii napowietrznej elektroenergetycznej SN 15 kV, w odleg³oœci 5,0 m od osi linii
(licz¹c w poziomie), tak jak wrysowano orientacyjnie na rysunku planu, w obrêbie której wszelkie zamierzenia inwestycyjne musz¹ byæ uzgadniane z
w³aœciwym zak³adem energetycznym;
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2) strefa, o której mowa w pkt 1 mo¿e ulec likwidacji
na odcinku, na których nast¹pi demonta¿ linii napowietrznej.
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) ustala siê linie rozgraniczaj¹ce przejœæ pieszych
6 KDX i 7 KDX w pasach o szerokoœciach 5,0 m;
2) ustala siê linie rozgraniczaj¹ce dróg w pasach o
szerokoœciach zgodnych z rysunkiem planu:
a) o zmiennej szerokoœci drogi wewnêtrznej dojazdowej 8 KDWD, stanowi¹cej dojazd od drogi powiatowej do terenu 5 US,
b) 10,0 m drogi wewnêtrznej dojazdowej 9 KDWD,
zakoñczonej placem do zawracania o wymiarach min. 20,0 m x 20,0 m, (jezdnia szerokoœci
min. 5,0 m oraz co najmniej jednostronny chodnik szerokoœci min. 2,0 m),
c) 12,0 m drogi wewnêtrznej dojazdowej 10 KDWD
(jezdnia szerokoœci min. 5,0 m oraz co najmniej
jednostronny chodnik szerokoœci min. 2,0 m) z
odga³êzieniem szerokoœci 13,0 m i drugim szerokoœci 12,0 m zakoñczonym placem do zawracania o wymiarach 20,0 m x 30,0 m,
d) 12,0 m drogi wewnêtrznej dojazdowej 11 KDWD
(jezdnia szerokoœci min. 5,0 m oraz co najmniej
jednostronny chodnik szerokoœci min. 2,0 m);
e) 30,0 m drogi publicznej zbiorczej 12 KDZ, przeznaczonej docelowo dla realizacji celów publicznych jako obejœcia wsi Charzykowy w ci¹gu
drogi powiatowej;
3) pas terenu o zmiennej szerokoœci, oznaczony na
rysunku planu symbolem 13 KDZ, przeznacza siê
docelowo dla realizacji celów publicznych – na poszerzenie drogi powiatowej;
4) ustala siê obs³ugê komunikacyjn¹ wydzielonych
dzia³ek budowlanych wy³¹cznie z dróg wewnêtrznych dojazdowych 9 KDWD, 10 KDWD i 11 KDWD;
5) na ka¿dej z wydzielonych dzia³ek budowlanych
nale¿y przewidzieæ co najmniej 1 miejsce postojowe lub gara¿ dla samochodów u¿ytkowników sta³ych i 1 miejsce postojowe dla samochodów
u¿ytkowników przebywaj¹cych okresowo, a w przypadku dzia³alnoœci us³ugowej, w iloœci niezbêdnej
dla profilu prowadzonej dzia³alnoœci, w tym dla
us³ugobiorców;
6) na terenie 8 KDWD dopuszcza siê lokalizacjê
miejsc postojowych dla samochodów osobowych
i autobusów;
7) na terenach us³ug sportu, dróg oraz przejœcia pieszego dopuszcza siê realizacjê sieci uzbrojenia
terenu i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej;
8) zaopatrzenie w wodê z rozbudowanej wiejskiej
sieci wodoci¹gowej, na której nale¿y wykonaæ niezbêdne urz¹dzenia dla zapewnienia bezpieczeñstwa po¿arowego;
9) odprowadzenie wód opadowych z po³aci dachowych bezpoœrednio do gruntu w granicach dzia³ki
lub do odbiornika;
10) odprowadzenie œcieków wy³¹cznie do wiejskiego
systemu kanalizacji sanitarnej;
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11) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z projektowanej stacji transformatorowej kontenerowej zlokalizowanej na terenie 14 EE, a dla jej zasilania
nale¿y wybudowaæ liniê kablow¹ œredniego napiêcia, zaœ z projektowanej stacji transformatorowej
przewiduje siê wyprowadzenie dwóch obwodów
niskiego napiêcia w uk³adzie pierœcieniowo – promieniowym; ka¿dorazowo przed realizacj¹ poszczególnych obiektów nale¿y wystêpowaæ do
gestora sieci o wydanie szczegó³owych warunków
technicznych zasilania;
12) oœwietlenie wewnêtrzne i zewnêtrzne nale¿y zaprojektowaæ i wykonaæ z mo¿liwoœci¹ przystosowania dla potrzeb OC;
13) zaopatrzenie w ciep³o z wykorzystaniem Ÿróde³ w³asnych – wskazane stosowanie ekologicznych Ÿróde³ ciep³a (np.: elektryczne, olejowe lub gazowe).
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów: do czasu realizacji obejœcia drogowego wsi Charzykowy w ci¹gu
drogi powiatowej dopuszcza siê tymczasowe u¿ytkowanie gruntu w granicach terenu 12 KDZ z przeznaczeniem pod miejsca postojowe dla samochodów
osobowych, funkcjê sportow¹ (np. ma³e boisko do
gier) bez prawa lokalizacji trwa³ych obiektów kubaturowych.
12. Stawki procentowe, na podstawie których ustala siê
op³atê, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: w przypadku zbywania nieruchomoœci ustala siê stawkê w
wysokoœci 30%.
Rozdzia³ 3
Przepisy koñcowe
§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§8
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego oraz publikacji na stronie
internetowej gminy i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni
od daty jej og³oszenia.
Z–ca Przewodnicz¹cego
Rady Gminy
T. Stelmaszyk
ZA£¥CZNIK Nr 2
do uchwa³y Nr XXXIX/500/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 kwietnia 2006 r.
Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ i us³ugi dzia³ek
nr 408/10 i nr 408/11 we wsi Charzykowy gm. Chojnice.
W okresie wy³o¿enia projektu planu wraz z prognoz¹
oddzia³ywania na œrodowisko do publicznego wgl¹du w
dniach od 27 lutego 2006 r. do 20 marca 2006 r. oraz w
terminie 14 dni po tym okresie, tj. do dnia 3 kwietnia
2006 r., nie wniesiono ¿adnych uwag

ZA£¥CZNIK Nr 3
do uchwa³y Nr XXXIX/500/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 kwietnia 2006 r.
Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich
finansowania do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ i us³ugi dzia³ek nr 408/10 i nr 408/11 we wsi
Charzykowy gm. Chojnice.
Celem przygotowania przedmiotowego terenu do jego zagospodarowania w sposób okreœlony w projekcie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu pod zabudowê mieszkaniow¹ i us³ugi dzia³ek nr
408/10 i nr 408/11 we wsi Charzykowy gm. Chojnice, bud¿et gminy bêdzie zmuszony ponieœæ koszty zwi¹zane z:
1. budow¹ sieci wodoci¹gowej o d³ugoœci oko³o 900 m,
2. budow¹ sieci kanalizacyjnej o d³ugoœci oko³o 1000 m.
Realizacja wy¿ej wymienionych zadañ z uwzglêdnieniem sporz¹dzonej na potrzeby projektu planu prognozy skutków finansowych wyniesie ³¹cznie kwotê
676.750,00 z³otych.
Przewiduje siê, ¿e realizacja w/w uzbrojenia terenu
objêtego projektem planu miejscowego nast¹pi w latach
2010 – 2012.
Nak³ady na wymienione powy¿ej zadania inwestycyjne zwi¹zane z realizacj¹ uzbrojenia terenu objêtego projektem planu miejscowego w poszczególnych latach
bêd¹ przedstawia³y siê nastêpuj¹co:
1. 2010 r. – 130.000,00 z³
2. 2011 r. – 270.000,00 z³
3. 2012 r. – 276.750,00 z³
Ogó³em: 676.750,00 z³otych.
Bior¹c pod uwagê wieloletni okres realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej na przedmiotowym terenie, mo¿e zajœæ przypadek, ¿e niektóre z
wymienionych zamierzeñ zostan¹ wykonane w terminie
krótszym ni¿ zak³adany w niniejszym za³¹czniku. Bêdzie
to warunkowane stanem finansów publicznych i wielkoœci¹ bud¿etu, którym bêdzie dysponowa³a gmina Chojnice.

2521
UCHWA£A Nr XXVIII/286/06
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 17 marca 2006 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania œcieków w gminie Pszczó³ki
Na podstawie art. 7 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt.8 w
zwi¹zku z art. 40 ust1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorz¹dzie gminnym(Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z
2001 roku oraz z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U.
Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153,
poz. 1271 i Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U
nr 80 poz. 717, 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U nr 102
poz. 1055, 116 poz. 1203, 167 poz. 1759, z 2005 roku
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Dz. U. nr. 172 poz. 1441, 175 poz. 1457 oraz z 2006 roku Dz. U. Nr 17 poz. 128)) oraz ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i
zbiorowym odprowadzaniu œcieków (Dz. U. Nr 72
poz. 747 oraz z 2002 roku Dz. U 113 poz. 984, z 2004 roku Dz. U. Nr 96 poz 959, nr 173 poz. 1808, z 2005 roku
Dz. U. nr 85 poz 729). Rada Gminy Pszczó³ki, uchwala,
co nastêpuje:
§1
Ustala siê szczegó³owe zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodê oraz zbiorowego odprowadzania œcieków w postaci Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w
wodê i zbiorowego odprowadzania œcieków w gminie
Pszczó³ki
§2
Kontrolê nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu powierza siê Wójtowi Gminy Pszczó³ki
§3
Traci moc uchwa³a nr II/13/2002 z dnia 11 grudnia w
sprawie ustalenia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania œcieków w gminie Pszczó³ki
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Duszyca
Za³¹cznik
do Uchwa³y nr XXVIII/286/06
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 17 marca 2006 r.
REGULAMIN
ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODÊ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŒCIEKÓW
W GMINIE PSZCZÓ£KI
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania
œcieków
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Cel niniejszego regulaminu:
1.1 Okreœlenie praw i obowi¹zków Urzêdu Gminy oraz
odbiorców us³ug œwiadczonych przez Urz¹d Gminy
lub podmiot gospodarczy dzia³aj¹cy w jego imieniu i
na jego zlecenie wynikaj¹cych z Ustawy z dnia
7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków (Dz. U.
Nr 72 poz.. 747 ze zmianami) oraz przepisów Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia
2002 roku w sprawie okreœlenia przeciêtnych norm
zu¿ycia wody (Dz.. U. Nr 8 poz.. 70),

1.2 Ustanowienie warunków przy³¹czania siê do sieci,
zgodnie z art. 15 ust 4 ustawy,
1.3 Udostêpnienie wszystkim potencjalnym odbiorcom
us³ug informacji o mo¿liwoœciach dostêpu i warunkach przy³¹czenia do sieci,
1.4 Udostêpnienie istniej¹cym i przysz³ym odbiorcom informacji nt. wzajemnych praw i obowi¹zków Urzêdu
Gminy i odbiorców us³ug.
Rozdzia³ 2
Minimalny poziom us³ug œwiadczonych przez Urz¹d
Gminy
§1
Obowi¹zki Urzêdu Gminy
1.1 Zapewnienie zdolnoœci posiadanych urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw
wody w wymaganych iloœciach oraz dostaw wody i
odprowadzania œcieków w sposób ci¹g³y i niezawodny, a tak¿e zapewnienie nale¿ytej jakoœci dostarczanej wody i odprowadzanych œcieków.
1.2 Spe³nienie wymagañ w zakresie jakoœci us³ug wodoci¹gowo – kanalizacyjnych, okreœlonych w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w
wodê i zbiorowego odprowadzania œcieków
1.3 Spe³nienie warunków wprowadzania ograniczeñ dostarczania wody w przypadku wyst¹pienia jej niedoboru, okreœlonych w zezwoleniu, o którym mowa w
pkt 1.2
§2
Obowi¹zki odbiorców us³ug
1.0 Odbiorcy us³ug zobowi¹zani s¹ do korzystania z zaopatrzenia w wodê i odprowadzania œcieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powoduj¹cy
pogorszenia jakoœci us³ug œwiadczonych Urz¹d Gminy w szczególnoœci do:
1.1 u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób eliminuj¹cy mo¿liwoœæ wyst¹pienia ska¿enia bakteriologicznego lub chemicznego wody w sieci
wodoci¹gowej na skutek cofniêcia siê wody z wewnêtrznej instalacji odbiorcy, powrotu ciep³ej wody
lub wody z centralnego ogrzewania,
1.2 zabezpieczenia przed dostêpem osób nieuprawnionych do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest
wodomierz,
1.3 u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie
powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
1.4 umo¿liwienia upowa¿nionym przedstawicielom Urzêdu Gminy wstêpu na teren nieruchomoœci i do pomieszczeñ w celach okreœlonych w przepisach
ustawy oraz niniejszego regulaminu,
1.5 poinformowania Urzêdu Gminy o w³asnych ujêciach
wody, w celu prawid³owego ustalenia op³at za odprowadzanie œcieków,
1.6 wykorzystania wody z sieci wodoci¹gowej i korzystania z przy³¹cza kanalizacyjnego w celach okreœlonych w warunkach przy³¹czenia do sieci.
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Rozdzia³ 3
Warunki zawierania umów
§1
Dostarczanie wody lub odprowadzanie œcieków odbywa siê na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodê lub
odprowadzanie œcieków zawartej miêdzy Urzêdem Gminy a Odbiorc¹ us³ug.
§2

1.3 mo¿liwy jest odczyt wskazañ wodomierzy,
1.4 wnioskodawca i Urz¹d Gminy ustalili sposób rozliczania ró¿nicy wskazañ pomiêdzy wodomierzem
g³ównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania,
1.5 mo¿liwe jest przerwanie dostarczania wody do lokalu bez zak³óceñ dostaw wody do pozosta³ych lokali.
§7

Urz¹d Gminy jest obowi¹zany do zawarcia umowy o
zaopatrzeniu w wodê lub odprowadzanie œcieków z osob¹, której nieruchomoœæ zosta³a przy³¹czona do sieci.

Urz¹d Gminy mo¿e wyraziæ zgodê na zawarcie umów
z korzystaj¹cymi z lokali osobami wymienionymi w § 4
równie¿ w przypadku, gdy nie s¹ spe³nione warunki, o
których mowa w § 6

§3

§8

Umowa o której mowa w § 2 zawiera w szczególnoœci
postanowienia dotycz¹ce:
1.1 iloœci i jakoœci œwiadczonych us³ug wodoci¹gowych
lub kanalizacyjnych oraz warunków ich œwiadczenia
1.2 sposobu i terminu wzajemnych rozliczeñ
1.3 procedur i warunków kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych,
1.4 praw i obowi¹zków stron umowy
1.5 dokumentów upowa¿niaj¹cych do wstêpu na teren
nieruchomoœci i do pomieszczeñ odbiorcy
1.6 ustaleñ zawartych w zezwoleniu, o którym mowa w
art. 18 Ustawy
1.7 okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoœci stron za niedotrzymanie warunków umowy, w
tym warunków wypowiedzenia.
2. Dokumenty, o których mowa w § 3 ust 1 pkt. 5 stanowi¹ delegacjê i upowa¿nienie podpisane przez Wójta Gminy okreœlaj¹ce czynnoœci, których wykonanie
wymaga wstêpu na teren nieruchomoœci Odbiorcy a
w szczególnoœci obejmuj¹ce: odczyt i sprawdzenie
prawid³owoœci dzia³ania urz¹dzenia pomiarowego i
wodomierza g³ównego lub wodomierzy w lokalach,
wykonania prac konserwacyjno remontowych oraz
kontrolê korzystania z us³ug zgodnie z umow¹.

Podpisanie umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie œcieków nastêpuje po podpisaniu przez strony
protoko³ów z prób i odbiorów prac budowlano monta¿owych wykonywanych w zwi¹zku z przy³¹czeniem do sieci.

§4
Umowa o której mowa w § 2 mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada tytu³ prawny do korzystania z obiektu
budowlanego, do którego ma byæ dostarczana woda lub
z którego maj¹ byæ odprowadzane œcieki albo z osob¹,
która korzysta z nieruchomoœci o nieuregulowanym stanie prawnym.
§5
Je¿eli nieruchomoœæ zabudowana jest budynkami wielo- lokalowymi umowa, o której mowa w § 2, zawierana
jest z zarz¹dc¹ nieruchomoœci wspólnej.
§6
1.0 Na wniosek w³aœciciela lub zarz¹dcy budynku wielo
– lokalowego Urz¹d Gminy zawiera umowy z korzystaj¹cymi z lokali osobami o których mowa w § 4 je¿eli:
1.1 we wszystkich lokalach s¹ zainstalowane wodomierze w sposób uzgodniony z Urzêdem Gminy,
1.2 zainstalowane wodomierze spe³niaj¹ wymagania Polskich Norm oraz wymagania uzgodnione z Urzêdem
Gminy odnoœnie ich typu,

§9
Treœæ umowy o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie
œcieków nie mo¿e ograniczaæ praw i obowi¹zków stron,
wynikaj¹cych z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych do ustawy oraz niniejszego regulaminu.
§ 10
W przypadku zmiany odbiorcy us³ug, nastêpuje wygaœniecie umowy zawartej z dotychczasowym odbiorc¹.
§ 11
Taryfowe ceny i stawki op³at, s¹ zatwierdzane Uchwa³¹ Rady Gminy Pszczó³ki i nie podlegaj¹ ustalaniu w
oparciu o umowê o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie œcieków.
§ 12
Integraln¹ czêœæ umowy o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie œcieków stanowi za³¹cznik, sk³adany przez
odbiorcê us³ug przy zawieraniu umowy i aktualizowany
ka¿dorazowo po zmianie warunków korzystania z us³ug
okreœlaj¹cy charakterystykê zu¿ycia wody oraz rodzaj,
iloœæ, a w przypadku przemys³owych odbiorców us³ug,
równie¿ jakoœæ odprowadzanych œcieków.
Rozdzia³ 4
Sposób rozliczeñ w oparciu o ceny i stawki op³at
ustalone w taryfach
§1
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie œcieków s¹ prowadzone przez
Urz¹d Gminy z odbiorcami us³ug na podstawie okreœlonych w taryfach cen i stawek op³at oraz iloœæ dostarczonej wody i odprowadzonych œcieków,
§2
Iloœæ wody dostarczonej do nieruchomoœci ustala siê
na podstawie wskazañ wodomierza g³ównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciêtne normy zu¿ycia
wody, ustalane na podstawie Rozporz¹dzenia Ministra In-
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frastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku (Dz. U. Nr 8
poz.. 70) w sprawie okreœlenia przeciêtnych norm zu¿ycia wody
§3
Iloœæ odprowadzanych œcieków ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych, lub w przypadku
braku takich urz¹dzeñ na podstawie umowy jako równ¹
iloœci wody pobranej, lub w uzasadnionych, okreœlonych
w umowie przypadkach jako procent iloœci wody pobranej
§4
W rozliczeniach odprowadzonych œcieków, iloœæ bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie w przypadkach, gdy wielkoœæ jej zu¿ycia na ten cel ustalona
jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy us³ug
§5
Je¿eli odprowadzaj¹cym œcieki jest zak³ad produkcyjny nie posiadaj¹cy urz¹dzeñ pomiarowych, iloœæ odprowadzanych œcieków ustala siê w umowie miêdzy
dostawc¹ a odbiorc¹ œcieków, z uwzglêdnieniem udokumentowanej iloœci bezpowrotnie zu¿ytej wody do celów produkcyjnych i technologicznych.
§6
Je¿eli dostawca wody i odbiorca œcieków nie mo¿e
dokonaæ odczytu urz¹dzenia pomiarowego przez dwa
kolejne okresy rozliczeniowe, rozliczenia dostarczonych
us³ug dokonuje siê na podstawie œredniego zu¿ycia wody za poprzednie okresy pomiarowe.
§7
Odbiorca us³ug uiszcza nale¿noœæ za dostarczone
us³ugi zaopatrzenia w wodê i odbioru œcieków na podstawie rachunków wystawianych przez ich dostawcê w terminach dokonywanych odczytów lub w terminach
wskazanych w uchwale Rady Gminy. Dostawca ma prawo wystawiæ rachunki zaliczkowe, które bêd¹ rozliczane
po dokonaniu odczytu wodomierza.
§8
Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 marca 2002 roku (Dz. U. Nr 26 poz. 257) w sprawie okreœlenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeñ za zbiorowe zaopatrzenie w
wodê i zbiorowe odprowadzanie œcieków:
— odbiorca us³ug dokonuje zap³aty za dostarczon¹ wodê i odprowadzone œcieki w terminie 7 dni od daty
dostarczenia rachunku, przelewem na konto dostawcy lub w miejscu wskazanym na rachunku lub u inkasenta.
— Zg³oszenie przez odbiorcê zastrze¿eñ do wysokoœci rachunku nie wstrzymuje jego zap³aty,
— W przypadku stwierdzenia nadp³aty, zostanie ona
zaliczona w poczet przysz³ych nale¿noœci, a na ¿¹danie odbiorcy us³ug jej zwrot nastêpuje w ci¹gu
14 dni od daty z³o¿enia wniosku w tej sprawie,
— W przypadku niezap³acenia przez odbiorcê us³ug w
terminie nale¿noœci za dostarczone us³ugi ich do-

stawca mo¿e naliczaæ i pobieraæ odsetki za zw³okê
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
Rozdzia³ 5
Warunki przy³¹czania do sieci
§1
Zakres budowy urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych – budowy realizowanej i finansowanej przez
Urz¹d Gminy oraz przez osobê ubiegaj¹c¹ siê o przy³¹czenie nieruchomoœci do sieci okreœlaj¹ przepisy ustawy w szczególnoœci:
1. Urz¹d Gminy jest obowi¹zane zapewniæ, w oparciu
o wskazane Ÿród³a finansowania, realizacjê budowy
i rozbudowy urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ
kanalizacyjnych, ustalonych przez Radê Gminy w
granicach zezwolenia w studium uwarunkowañ i kierunkach zagospodarowania przestrzennego gminy
oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie tak jak uzgodniono to w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ
wodoci¹gowych i kanalizacyjnych opracowanym na
lata 2006 – 2015,
2. Realizacjê budowy przy³¹czy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza g³ównego i urz¹dzenia
pomiarowego zapewnia na w³asny koszt odbiorca ubiegaj¹cy siê o przy³¹czenie nieruchomoœci do sieci,
3. koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza g³ównego zapewnia Urz¹d Gminy, a urz¹dzenia pomiarowego odbiorca us³ug.
§2
1. W³aœciciele i zarz¹dcy nieruchomoœci mog¹ wybudowaæ na w³asny koszt w porozumieniu z Urzêdem
Gminy urz¹dzenia wodoci¹gowe i kanalizacyjne niezbêdne do korzystania z us³ug zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odbioru œcieków.
2. Urz¹dzenia o których mowa w ust. 1 mog¹ podlegaæ
odp³atnemu przekazaniu lub przekazaniu w zarz¹d
eksploatacyjny Urzêdowi Gminy na zasadach okreœlonych jak w art. 31 ustawy.
§3
1. Urz¹d Gminy jest obowi¹zane przy³¹czyæ do sieci
nieruchomoœæ osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie
do sieci, je¿eli spe³nione warunki przy³¹czenia okreœlone w regulaminie, oraz istniej¹ techniczne mo¿liwoœci œwiadczenia us³ug.
2. W przypadku braku takich mo¿liwoœci w chwili zg³oszenia wniosku Urz¹d Gminy zobowi¹zany jest przedstawiæ prawdopodobny termin przy³¹czenia wnioskodawcy
do sieci.
3. Przy³¹czenie do sieci nastêpuje po spe³nieniu technicznych warunków przy³¹czenia okreœlonych przez
Urz¹d Gminy zwanych dalej „warunkami przy³¹czenia”.
§4
1. Z wnioskiem o przy³¹czenie do sieci mo¿e wystêpowaæ osoba, posiadaj¹ca tytu³ prawny do korzystania
z nieruchomoœci, która ma byæ przy³¹czona do sieci,
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2. Osoba o której mowa w ust. 1 sk³ada w Dziale Inwestycji Urzêdu Gminy Pszczó³ki wniosek o okreœlenie
warunków przy³¹czenia.
§5
Wniosek o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej powinien w szczególnoœci zawieraæ:
1. oznaczenie wnioskodawcy
2. wnioskodawca winien okreœliæ:
— rodzaj i parametry instalacji odbiorczych
— charakterystykê zu¿ycia wody
— rodzaju i iloœci, a w przypadku przemys³owych odbiorców us³ug równie¿ jakoœci odprowadzanych
œcieków,
— przeznaczenia wody
3. informacje okreœlaj¹c¹ charakterystykê techniczn¹
obiektu do którego bêdzie dostarczana woda a w
szczególnoœci:
— powierzchniê u¿ytkow¹ i rodzaj lokali (mieszkalne, u¿ytkowe...) w budynkach zasilanych w wodê,
— wyposa¿enia lokali i obiektów w urz¹dzenia zu¿ywaj¹ce wodê i odprowadzaj¹ce œcieki
— ewentualne konieczne zabezpieczenia przeciwpo¿arowe,
— proponowany termin rozpoczêcia poboru wody.
4. Do wniosku nale¿y za³¹czyæ dodatkowo:
— Dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoœci której dotyczy wniosek,
— Mapê sytuacyjn¹, okreœlaj¹c¹ usytuowanie nieruchomoœci wzglêdem istniej¹cych sieci wodoci¹gowych i kanalizacyjnych oraz innych obiektów i
urz¹dzeñ uzbrojenia terenu.
§6
1. Dzia³ Inwestycji Urzêdu Gminy Pszczó³ki w terminie
nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od daty wp³ywu wniosku okreœla warunki przy³¹czenia.
2. Warunki przy³¹czenia wa¿ne s¹ dwa lata od dnia ich
wydania.
3. Warunki przy³¹czenia powinny okreœlaæ w szczególnoœci:
— Miejsce i sposób przy³¹czenia sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy
— rodzaj materia³u i œrednice rur którymi doprowadzana jest woda i odprowadzane s¹ œcieki
— Wymagania dotycz¹ce:
A miejsce zainstalowania wodomierza g³ównego,
B miejsce zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego
C jakoœci odprowadzanych œcieków.
— Termin wa¿noœci warunków przy³¹czenia.
§7
1. Sposób dokonywania odbioru wykonanego przy³¹cza:
— Odbioru przy³¹cza z jednoczesnym plombowaniem
wodomierza g³ównego Urz¹d Gminy dokonuje na
pisemne zg³oszenie w³aœciciela nieruchomoœci,
— Czynnoœci odbiorowe sk³adaj¹ siê z dwóch etapów odbioru technicznego:
— Etap I odbiór robót w otwartym wykopie maj¹cy
na celu stwierdzenie prawid³owego wykonania

przy³¹cza zgodnie z posiadan¹ dokumentacj¹ techniczn¹, z zastosowaniem odpowiednich, zgodnych
z projektem materia³ów, kontrolê posiadanych pozwoleñ na budowê lub zg³oszenia robót budowlanych wymaganych przez przepisy prawa
budowlanego
— Etap II plombowanie wodomierza spisanie protoko³u koñcowego odbioru przy³¹cza wodoci¹gowego.
— Za³¹cznikami do protoko³u s¹: protokó³ przeprowadzonej próby ciœnienia, protokó³ z bakteriologicznego badania wody,
— Prace odbiorowe nie powinny trwaæ d³u¿ej ni¿ 14
dni
§8
Je¿eli umowa o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzanie œcieków nie stanowi inaczej, odbiorca us³ug odpowiada za zapewnienie niezawodnego dzia³ania
posiadanych instalacji i przy³¹czy wodoci¹gowych lub
instalacji i przy³¹czy kanalizacyjnych z urz¹dzeniem pomiarowym w³¹cznie.
Rozdzia³ 6
Sposób postêpowania w przypadku niedotrzymania
ci¹g³oœci us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i odprowadzanych œcieków, a w szczególnoœci sposoby za³atwiania reklamacji i wymiany
informacji
§1
1. Urz¹d Gminy zobowi¹zany jest do udzielania odbiorcom us³ug informacji dotycz¹cych wystêpuj¹cych zak³óceñ zaopatrzenia w wodê i odprowadzania œcieków
oraz awarii urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodê i odprowadzanie
œcieków mo¿e nast¹piæ bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy wystêpuj¹ warunki stwarzaj¹ce zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia i
œrodowiska lub uniemo¿liwiaj¹ce œwiadczenie us³ug,
w szczególnoœci gdy:
— z powodu awarii sieci nie ma mo¿liwoœci prowadzenia zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania
œcieków,
— dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpoœrednie
zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia lub œrodowiska,
3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodê i odprowadzania œcieków, o którym mowa w ust. 2 Urz¹d Gminy
niezw³ocznie informuje odbiorców w sposób zwyczajowo przyjêty.
§2
1. Je¿eli strony nie ustali³y w umowie o zaopatrzeniu
w wodê i odprowadzanie œcieków inaczej, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wymagania w zakresie udzielania
informacji i odpowiedzi, w zwi¹zku z niedotrzymaniem ci¹g³oœci us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci
kanalizacyjnej œcieków:
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— .udzielenie informacji na ¿¹danie odbiorców nastêpuje w ci¹gu:
a) 12 godzin – na telefoniczne ¿¹danie okreœlenia
przewidywanego terminu usuniêcia przerw i zak³óceñ w œwiadczeniu us³ug,
b) 7 dni – na pisemne ¿¹danie usuniêcia przerw i zak³óceñ, o których mowa w pkt. a,
c) 14 dni – na pisemne i telefoniczne skargi i za¿alenia, wymagaj¹ce przeprowadzenia postêpowania
wyjaœniaj¹cego.
§3
Urz¹d Gminy zobowi¹zany jest do zawiadomienia odbiorców us³ug o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodê i odprowadzania œcieków
z wyprzedzeniem umo¿liwiaj¹cym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym ni¿ 12 miesiêcy.
§4
1. Odbiorca us³ug ma prawo zg³aszania reklamacji dotycz¹cych iloœci i jakoœci œwiadczonych us³ug oraz
wysokoœci op³at za us³ugi.
2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone s¹
na piœmie osobiœcie przez zainteresowanego w siedzibie Urzêdu Gminy, listem poleconym lub za pomoc¹ poczty elektronicznej na adres: e–mail:
urzad@pszczolki. pl i rozpatrywane s¹ przez Wójta
Gminy.
3. Urz¹d Gminy zobowi¹zany jest do powiadomienia
zainteresowanego o sposobie za³atwiania reklamacji w terminie 14 dni od daty przyjêcia reklamacji.

2522
UCHWA£A Nr XXVIII/287/06
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 17 marca 2006 r.
w sprawie szczegó³owych wymagañ i warunków
utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy
Pszczó³ki
Na podstawie art. 4 0 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z
2001r, Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 4
pkt. 1–5 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r.
o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz.
Nr 132 poz. 622 ze zmianami) Rada Gminy Pszczó³ki
uchwala co nastêpuje
§1
Ustala siê szczegó³owe zasady utrzymania czystoœci
i porz¹dku na terenie Gminy Pszczó³ki w postaci „Regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie gminy” stanowi¹cego za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Kontrolê przestrzegania postanowieñ zawartych w
Regulaminie powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc uchwa³a Nr XVII/210/02 Rady Gminy w
Pszczó³kach z dnia 23 kwietnia 2002 roku w sprawie
szczególnych wymagañ i warunków utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Pszczó³ki.
§4

Rozdzia³ 8
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpo¿arowe
i postanowienia koñcowe

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z w terminie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§1
1. Urz¹dzenia przeciwpo¿arowe zamontowane na sieciach wodoci¹gowych (hydranty)s³u¿¹ do poboru wody na cele przeciwpo¿arowe oraz do okresowego
p³ukania sieci wodoci¹gowych dokonywanego przez
firmê specjalistyczn¹.
2. Pobór wody z hydrantów na cele inne dozwolony jest
tylko za pisemn¹ zgod¹ Wójta Gminy Pszczó³ki
3. Urz¹d Gminy zobowi¹zany jest do zapewnienia prawid³owego dzia³ania urz¹dzeñ s³u¿¹cych do poboru
wody na cele przeciwpo¿arowe poprzez kontrolê
sprawnoœci dzia³ania hydrantów przeciwpo¿arowych,
a w przypadku stwierdzenia ich uszkodzenia, do natychmiastowej naprawy b¹dŸ wymiany,
4. Przy projektowaniu nowych sieci wodoci¹gowych zostan¹ uwzglêdnione potrzeby ochrony przeciwpo¿arowej zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie
przepisami.
§2
Regulamin wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Duszyca
Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y Nr XXVIII/287/06
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 17 marca 2006 r.
REGULAMIN
utrzymania czystoœci i porz¹dku
na terenie Gminy Pszczó³ki
Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin ustala:
Szczegó³owe wymagania i warunki utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie nieruchomoœci znajduj¹cych
siê w gminie
§2
1. Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o:
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1) ustawie o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku – nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 13 wrzeœnia
1996 r o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622 ze zmianami)
2) ustawie o odpadach – nale¿y przez to rozumieæ
ustawê z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach (Dz.
U. Nr 62 poz. 628 ze zmianami)
3) odpadach komunalnych – nale¿y przez to rozumieæ odpady komunalne w rozumieniu ustawy o
odpadach, które ze wzglêdu na swoje rozmiar i
masê mog¹ byæ zbierane w pojemnikach stanowi¹cych wyposa¿enie nieruchomoœci.
4) nieczystoœciach ciek³ych – rozumie siê przez to
œcieki gromadzone przejœciowo w zbiornikach bezodp³ywowych.
5) odpadach gabarytowych – nale¿y przez to rozumieæ odpady komunalne w rozumieniu przepisów
ustawy o odpadach, które ze wzglêdu na swoje
rozmiary i masê nie mog¹ byæ zbierane w pojemnikach stanowi¹cych wyposa¿enie nieruchomoœci.
6) odpadach roœlinnych – nale¿y przez to rozumieæ
odpady powstaj¹ce w wyniku pielêgnacji i uprawiania publicznych i prywatnych terenów zieleni.
7) w³aœcicielach nieruchomoœci – rozumie siê przez
to tak¿e wspó³w³aœcicieli, u¿ytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadaj¹ce nieruchomoœci w zarz¹dzie lub u¿ytkowaniu
a tak¿e inne podmioty w³adaj¹ce nieruchomoœci¹.
8) ustawie o ochronie zwierz¹t – nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz¹t (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 ze
zmianami)
§3
Regulamin obowi¹zuje:
1. w³aœcicieli nieruchomoœci
2. kierowników budów
3. wszystkich korzystaj¹cych z terenów, do których tytu³ prawny ma gmina
Rozdzia³ 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystoœci i porz¹dku na nieruchomoœci oraz terenach u¿ytku publicznego
I. Obowi¹zki w³aœcicieli nieruchomoœci
§4
W³aœciciele nieruchomoœci s¹ obowi¹zani do utrzymania na jej terenie czystoœci, porz¹dku oraz nale¿ytego stanu sanitarno – higienicznego.
§5
Selektywna zbiórka odpadów
1. Zaleca siê aby w³aœciciele nieruchomoœci prowadzili selektywn¹ zbiórkê odpadów (odpadów komunalnych powsta³ych w gospodarstwach domowych,
odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych i
powsta³ych z remontów)
2. W³aœciciele maj¹ obowi¹zek zbierania powsta³ych
na terenie nieruchomoœci odpadów oraz pozbywa-

nia siê tych odpadów w sposób zgodny z przepisami
ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach
oraz przepisami odrêbnymi.
§6
1. W³aœciciele nieruchomoœci maja obowi¹zek zawrzeæ
umowy z przedsiêbiorcami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych,
posiadaj¹cymi zezwolenie na prowadzenie w/w dzia³alnoœci na terenie Gminy Pszczó³ki.
2. W³aœciciele nieruchomoœci maj¹ obowi¹zek utrzymania zbiorników bezodp³ywowych w odpowiednim
stanie technicznym, wynikaj¹cym z przepisów odrêbnych, a w szczególnoœci z przepisów Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r Nr 106 poz. 1126 ze
zmianami).
3. W przypadku koniecznoœci dokonania naprawy zbiorników bezodp³ywowych, w³aœciciele maj¹ obowi¹zek dokonania takiej naprawy bezzw³ocznie.
§7
1. W³aœciciele nieruchomoœci maja obowi¹zek udokumentowaæ wykonanie obowi¹zku o którym mowa w
§ 6, okazuj¹c uprawnionym osobom umowê i dowód
uiszczania op³at za te us³ugi. Obowi¹zek ten wynika z art. 6 ust. 1 Ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminie)
2. Dokumenty o których mowa w pkt. 1, w³aœciciele nieruchomoœci maj¹ obowi¹zek przechowywaæ przez
okres 5 lat
§8
1. W³aœciciele nieruchomoœci, na których znajduj¹ siê
tereny lub obiekty s³u¿¹ce do u¿ytku publicznego
maj¹ obowi¹zek ustawienia na tych terenach lub
obiektach pojemników na œmieci i ich opró¿niania z
czêstotliwoœci¹ zapobiegaj¹c¹ przepe³nieniu.
2. Obowi¹zek okreœlony w ust. 1 dotyczy tak¿e zarz¹dzaj¹cego drog¹ publiczn¹, znajduj¹c¹ siê na obszarze zabudowanym w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98 poz. 602 ze zmianami)
§9
1. Odpady komunalne powstaj¹ce na terenie nieruchomoœci powinny byæ gromadzone w urz¹dzeniach odpowiadaj¹cych wymaganiom okreœlonym w
niniejszym Regulaminie.
2. Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstaj¹ce w
zwi¹zku z prowadzon¹ na terenie danej nieruchomoœci dzia³alnoœci¹ w zakresie us³ug medycznych
lub weterynaryjnych, nie mog¹ byæ gromadzone w
pojemnikach s³u¿¹cych do gromadzenia odpadów
komunalnych. Szczegó³owe zasady postêpowania
z tymi odpadami okreœlaj¹ przepisy odrêbne.
§ 10
1. Powstaj¹ce na terenie nieruchomoœci odpady powinny byæ zbierane do oznakowanych pojemników:
1) odpady komunalne
2) odpady inne, okreœlone w Ustawie o odpadach
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2. Oznakowanie pojemników o których mowa w ust. 1,
powinno byæ trwa³e i zawieraæ co najmniej:
1) nazwê odpadów dopuszczanych do zbierania w
pojemniku lub pojemniki oznaczone kolorystycznie
2) numer telefonu przedsiêbiorstwa wywozowego
2. W³aœciciele nieruchomoœci dokonuj¹cy kompostowania we w³asnym zakresie winni wykonywaæ go w
sposób nie powoduj¹cy uci¹¿liwoœci lub zagro¿eñ
dla mieszkañców s¹siednich nieruchomoœci.

1) odpady komunalne – w zale¿noœci od potrzeb, nie
rzadziej ni¿ raz na dwa tygodnie
2) odpady inne – w zale¿noœci od potrzeb, nie rzadziej ni¿ raz na miesi¹c
2. Nieczystoœci ciek³e powinny byæ usuwane z nieruchomoœci z czêstotliwoœci¹ uzgodnion¹ z w³aœcicielem stacji zlewnej oraz zapobiegaj¹c¹ przepe³nieniu
zbiornika bezodp³ywowego i wyp³ywaniem tych nieczystoœci do ziemi i wód gruntowych.

§ 11

§ 15

1. Pojemniki nale¿y ustawiæ:
1) w granicach nieruchomoœci w miejscu:
a) posiadaj¹cym równ¹ i utwardzon¹ nawierzchniê zabezpieczon¹ przed zbieraniem siê wody
b) ³atwo dostêpnym dla ich u¿ytkowników i dla
przedsiêbiorstwa wywozowego
2) w sposób nie powoduj¹cy nadmiernych uci¹¿liwoœci i utrudnieñ dla mieszkañców nieruchomoœci
lub osób trzecich.
2. W³aœciciel nieruchomoœci jest obowi¹zany utrzymywaæ miejsce ustawienia pojemników w czystoœci i
porz¹dku.
3. Koszty utrzymania miejsca ustawienia pojemników
ponosi w³aœciciel nieruchomoœci.

1. W sytuacji wyj¹tkowo krótkotrwa³ego zwiêkszenia
iloœci odpadów komunalnych dozwolone jest gromadzenie ich w szczelnych workach z tworzywa, do czasu odbioru przez przedsiêbiorstwo prowadz¹ce
dzia³alnoœæ w zakresie odbioru odpadów.

§ 12
1. W³aœciciele nieruchomoœci, na terenach o których
mowa w § 8 maj¹ obowi¹zek:
1) wyposa¿yæ nieruchomoœæ w pojemniki na odpady, poprzez ich zakup lub wydzier¿awienie od
przedsiêbiorstwa wywozowego w sposób ustalony w drodze umowy z przedsiêbiorstwem wywozowym lub innym uprawnionym podmiotem.
2) utrzymywaæ pojemniki w dobrym stanie porz¹dkowym, sanitarnym i technicznym umo¿liwiaj¹cym
korzystanie z nich bez przeszkód i powodowania
zagro¿eñ dla zdrowia u¿ytkowników.
2. Liczbê niezbêdnych pojemników okreœla siê w oparciu o:
1) œredni roczny wskaŸnik objêtoœciowy nagromadzenia odpadów z roku poprzedniego
2) liczbê sta³ych mieszkañców nieruchomoœci
3) wymagan¹ w § 14 Regulaminu czêstotliwoœæ
opró¿niania
§ 13
1. W³aœciciel nieruchomoœci jest obowi¹zany zapewniæ pracownikom przedsiêbiorstwa wywozowego dostêp do pojemników w czasie ustalonym w umowie o
odbiór odpadów, w sposób umo¿liwiaj¹cy opró¿nianie pojemników bez nara¿ania na szkodê ludzi, budynków b¹dŸ pojazdów.
2. Obowi¹zki okreœlone w ust. 1 dotycz¹ tak¿e dostêpu
do urz¹dzeñ s³u¿¹cych do gromadzenia nieczystoœci
ciek³ych.
§ 14
1. Odpady zbierane w pojemnikach powinny byæ usuwane z terenu nieruchomoœci okresowo, w terminach
uzgodnionych z przedsiêbiorstwem wywozowym ale
z czêstotliwoœci¹ conajmniej:

§ 16
1. Zabrania siê gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne œniegu, lodu, gor¹cego popio³u i ¿u¿la, gruzu budowlanego, substancji toksycznych,
¿r¹cych i wybuchowych a tak¿e odpadów z dzia³alnoœci gospodarczej.
2. Zabrania siê spalania w pojemnikach jakichkolwiek
odpadów komunalnych.
3. Obowi¹zki okreœlone w ustêpie 1– 2 stosuje siê odpowiednio do pojemników na odpady, ustawionych
na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach u¿ytku publicznego.
§ 17
Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny byæ
gromadzone w wydzielonym do tego celu miejscu na terenie nieruchomoœci, w sposób nie utrudniaj¹cy korzystania z nieruchomoœci przez osoby do tego uprawnione i
usuwane jak najszybciej, w terminach uzgodnionych z
przedsiêbiorstwem wywozowym lub prowadz¹cym zak³ad utylizacji.
§ 18
1. W³aœciciele nieruchomoœci zobowi¹zani s¹ do udzielania przedsiêbiorstwu o którym mowa w § 6 pkt. 1 lub
odpowiedniemu podmiotowi, informacji niezbêdnych
do ustalenia treœci umowy o usuwaniu odpadów komunalnych sta³ych i p³ynnych zgodnie z wymaganiami okreœlonymi w niniejszym Regulaminie.
§ 19
1. Przedsiêbiorcy zamierzaj¹cy prowadziæ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz wywozu nieczystoœci ciek³ych zobowi¹zani s¹ uzyskaæ zezwolenie Wójta Gminy.
2. Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawieraæ elementy wynikaj¹ce z art. 8 ust. 1 pkt 1–6 Ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach.
§ 20
Zabrania siê w³aœcicielom nieruchomoœci przechowywania w budynkach, bez odpowiedniego zabezpieczenia
materia³ów i przedmiotów zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu lub stwarzaj¹cych uci¹¿liwoœæ dla mieszkañców i
osób trzecich.
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§ 21

§ 24

Odprowadzanie œcieków
1. W³aœciciele nieruchomoœci maj¹ obowi¹zek przy³¹czyæ nieruchomoœæ do istniej¹cej sieci kanalizacyjnej
lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest
technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona wyposa¿yæ nieruchomoœæ w zbiornik bezodp³ywowy
nieczystoœci ciek³ych lub w przydomow¹ oczyszczalniê œcieków bytowych, spe³niaj¹ce wymagania okreœlone w przepisach odrêbnych.
2. W przypadku wybudowania sieci kanalizacyjnej na
terenie nie posiadaj¹cym infrastruktury s³u¿¹cej odprowadzaniu œcieków, w³aœciciele nieruchomoœci s¹
zobowi¹zani przy³¹czyæ budynek mieszkalny do wybudowanej sieci na koszt w³asny.
3. W przypadku pod³¹czenia nieruchomoœci do kanalizacji sanitarnej w³aœciciele nieruchomoœci maj¹ obowi¹zek likwidacji dotychczasowego zbiornika na
nieczystoœci ciek³e.

1. W³aœciciele nieruchomoœci prowadz¹cy roboty budowlane maj¹ obowi¹zek wyposa¿enia placów budowy w toalety.

§ 22
Porz¹dek na chodnikach
1. W³aœciciele nieruchomoœci maj¹ obowi¹zek utrzymania czystoœci na chodnikach przylegaj¹cych do
nieruchomoœci.
2. W³aœciciele nieruchomoœci zobowi¹zani s¹ do uprz¹tniêcia b³ota, œniegu, lodu i innych zanieczyszczeñ z
chodników po³o¿onych wzd³u¿ nieruchomoœci. W
okresie zimowym chodniki nale¿y posypywaæ piaskiem, innym naturalnym kruszywem lub œrodkami
chemicznymi. Wykaz tych œrodków zawiera Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z 27 paŸdziernika
2005 r.(Dz. U. Nr 230 poz. 1960) w sprawie rodzajów
i warunków stosowania œrodków, jakie mog¹ byæ u¿ywane na drogach publicznych oraz na ulicach i placach.
3. W³aœciciele nieruchomoœci maj¹ obowi¹zek usuwania nawisów œnie¿nych i sopli lodowych powsta³ych
na dachach niezw³ocznie po ich pojawieniu siê, w
sposób nie powoduj¹cy zak³óceñ w ruchu pieszych
lub pojazdów.
§ 23
Mycie i naprawa samochodów
1. W³aœciciele nieruchomoœci, którzy na swoim terenie
chc¹ dokonywaæ poza warsztatowych, nie zawodowych napraw lub mycia samochodów powinni przygotowaæ specjalnie do tego celu przeznaczone
miejsce.
2. Stanowisko o którym mowa w pkt. 1 powinno spe³niaæ
wymogi okreœlone w Rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz.
690) w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie. Powinno
byæ ono wyposa¿one w ujêcie wody, utwardzon¹ nawierzchniê ze spadkiem zapewniaj¹cym sp³yw wody
do wpustów kanalizacyjnych z osadnikami b³ota i ³apaczami oleju.
3. Zabrania siê bezpoœredniego wpuszczania œcieków
powsta³ych z mycia oraz napraw samochodów do
sieci kanalizacji sanitarnej.

§ 25
1. W³aœciciel nieruchomoœci ma obowi¹zek wykonania
deratyzacji obiektu w przypadku wyst¹pienia takiej koniecznoœci.
Rozdzia³ 3
Obowi¹zki w³aœcicieli zwierz¹t domowych
§ 26
1. Zgodnie z Ustaw¹ o ochronie zwierz¹t w³aœciciele
psów maj¹ obowi¹zek ich rejestracji, oznakowania
znaczkiem identyfikacyjnym oraz dokonywania szczepieñ.
2. Osoby bêd¹ce w³aœcicielami lub opiekunami psów i
innych zwierz¹t domowych s¹ zobowi¹zane do sprawowania w³aœciwej opieki nad tymi zwierzêtami w
tym w szczególnoœci nie pozostawiania bez dozoru.
§ 27
1. W terenach u¿ytecznoœci publicznej psy mog¹ byæ
wprowadzane tylko na smyczy. Zwolnienie psa ze
smyczy jest dozwolone tylko w miejscach ma³o
uczêszczanych i pod warunkiem, ¿e pies ma kaganiec a w³aœciciel lub opiekun ma mo¿liwoœæ sprawowania bezpoœredniej kontroli nad jego zachowaniem.
2. Zakazuje siê wprowadzania psów lub innych zwierz¹t do obiektów u¿ytecznoœci publicznej, placówek
handlowych lub gastronomicznych, je¿eli zakaz taki
wynika z wyraŸnego oznakowania dokonanego przez
w³aœciciela nieruchomoœci.
§ 28
1. W³aœciciele zwierz¹t domowych s¹ zobowi¹zani do
usuniêcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeñ na klatkach schodowych lub innych pomieszczeniach budynków s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego
a tak¿e na terenach publicznych (ulice, chodniki, zieleñce, parki).
2. Zakazuje siê wprowadzania psów oraz innych zwierz¹t domowych do piaskownic i innych urz¹dzeñ s³u¿¹cych do zabawy dzieci.
3. W³aœciciele psów i innych zwierz¹t domowych s¹ zobowi¹zani do wyeliminowania ha³asów mog¹cych
zak³ócaæ spokój osób trzecich.
Rozdzia³ 4
Sankcje z tytu³u naruszenia przepisów regulaminu
§ 30
Naruszenie obowi¹zków zawartych w Regulaminie
podlega przepisom kodeksu postêpowania w sprawach
o wykroczenie zgodnie z art. 10 ust. 2 a ustawy z
13 wrzeœnia 1996 roku o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach.
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2523
UCHWA£A Nr XXXI/316/06
Rady Gminy Pszczó³ki
z dnia 14 czerwca 2006 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na przyst¹pienie Gminy
Pszczó³ki do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia³ania
„Trzy Krajobrazy” w charakterze cz³onka wspieraj¹cego
Na podstawie art. 7 ust. 19 i art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759;
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z
2006 r. Nr 17, poz. 128). Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
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2. Postêpowanie likwidacyjne zostanie przeprowadzone do dnia 31.08.2006 r. przez dyrektora Samorz¹dowego Przedszkola w Szklanej.
§2
Wychowankowie zlikwidowanego przedszkola bêd¹
mieli mo¿liwoœæ kontynuacji zajêæ rewalidacyjnych, wychowawczych i edukacyjnych w ramach Oœrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego prowadzonego przez
Fundacjê Pomocy Osobom Niepe³nosprawnym „Uœmiech
Dziecka” w Szklanej.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Sierakowice.
§4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

§1
Rada Gminy Pszczó³ki wyra¿a zgodê na przyst¹pienie
Gminy Pszczó³ki do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia³ania „Trzy Krajobrazy” w charakterze cz³onka wspieraj¹cego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Suchta

2525

§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
M. Duszyca

2524
UCHWA£A Nr XLIV/341/06
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 20 czerwca 2006 r.
sprawie likwidacji Samorz¹dowego Przedszkola w
Szklanej
Na podstawie art. 18 ust. 2 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U.
z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zmianami) oraz po wyra¿eniu pozytywnej opinii Pomorskiego Kuratora Oœwiaty,
Rada Gminy uchwala co nastêpuje:
§1
1. Z koñcem roku szkolnego 2005/2006 tj. z dniem
31.08.2006 r. likwiduje siê Samorz¹dowe Przedszkole w Szklanej.

UCHWA£A Nr XLIV/346/06
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 20 czerwca 2006 r.
o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w Gminie Sierakowice.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 1, 2 pkt. 4
oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorz¹dzie gminnym / jednolity tekst w Dz.U. Nr 142 poz. 1591
z 2001 ze zm./ oraz art. 4 z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o
utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach /Dz.U.
Nr 132 poz. 622 z 1996r ze zm./ Rada Gminy uchwala co
nastêpuje:
§1
zatwierdza siê „Regulamin utrzymania czystoœci i porz¹dku w gminie Sierakowice” w brzmieniu, jak w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem opublikowania w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Z. Suchta
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Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y XLIV/346/06
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 20 czerwca 2006 r.
REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOŒCI I PORZ¥DKU
NA TERENIE GMINY SIERAKOWICE
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1
Okreœla siê szczegó³owe zasady utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Sierakowice, a w szczególnoœci:
1) wymagania w zakresie utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie nieruchomoœci;
2) rodzaje i minimaln¹ pojemnoœæ urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;
3) czêstotliwoœæ i sposób pozbywania siê odpadów komunalnych i nieczystoœci ciek³ych z terenu nieruchomoœci oraz terenów przeznaczonych do u¿ytku
publicznego;
4) maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji dopuszczonych do sk³adowania
na sk³adowiskach odpadów;
5) inne wymagania wynikaj¹ce z gminnego planu gospodarki odpadami;
6) obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe;
7) wymagania odnoœnie utrzymywania zwierz¹t gospodarskich na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej;
8) wyznaczenie obszarów podlegaj¹cych obowi¹zkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.
§2
Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) ustawie – nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia
13 wrzeœnia 1996 roku o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622
z póŸniejszymi zmianami);
2) nieruchomoœci – nale¿y przez to rozumieæ, zgodnie
z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, czêœæ powierzchni
ziemi stanowi¹c¹ odrêbny przedmiot w³asnoœci, jak
równie¿ budynki trwale z gruntem zwi¹zane lub czêœæ
takich budynków;
3) w³aœcicielach nieruchomoœci – nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wspó³w³aœcicieli, u¿ytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby
posiadaj¹ce nieruchomoœci w zarz¹dzie lub u¿ytkowaniu, a tak¿e inne podmioty w³adaj¹ce nieruchomoœciami maj¹ce obowi¹zek realizowaæ obowi¹zki
w zakresie utrzymania czystoœci i porz¹dku, przy
czym:
na terenie budowy wykonywanie obowi¹zków w³aœciciela nieruchomoœci nale¿y do wykonawcy robót
budowlanych;
na terenie wydzielonych krawê¿nikiem lub oznakowaniem poziomym, oraz przystanków komunikacyjnych
obowi¹zki uprz¹tniêcia i pozbycia siê b³ota, œniegu,
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lodu i innych zanieczyszczeñ, nale¿¹ do przedsiêbiorców u¿ytkuj¹cych tereny s³u¿¹ce komunikacji publicznej;
na drogach publicznych obowi¹zki utrzymania czystoœci i porz¹dku, a tak¿e zbieranie i pozbywanie siê
odpadów zgromadzonych w urz¹dzeniach do tego
przeznaczonych oraz utrzymanie tych urz¹dzeñ w
odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym, pozbywanie siê b³ota, œniegu, lodu i innych
zanieczyszczeñ uprz¹tniêtych z chodników przez
w³aœcicieli nieruchomoœci przyleg³ych do drogi publicznej, uprz¹tniêcie i pozbycie siê b³ota, œniegu,
lodu i innych zanieczyszczeñ z chodników, je¿eli zarz¹d drogi pobiera op³aty z tytu³u postoju lub parkowania pojazdów na takim chodniku, nale¿¹ do
zarz¹du drogi;
na terenach pozosta³ych obowi¹zki utrzymania czystoœci i porz¹dku nale¿¹ do gminy, do obowi¹zków
gminy nale¿y tak¿e uprz¹tniêcie i pozbycie siê b³ota,
œniegu, lodu i innych zanieczyszczeñ z chodników, je¿eli gmina pobiera op³aty z tytu³u postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku
oraz zbieranie i pozbycie siê odpadów zgromadzonych w urz¹dzeniach do tego przeznaczonych
umieszczonych na tym chodniku i utrzymanie tych
urz¹dzeñ w odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym;
4) najemcach / w³aœcicielach lokalu – nale¿y przez to
rozumieæ najemców lub w³aœcicieli lokali mieszkalnych i u¿ytkowych, którzy podpisali z podmiotem
uprawnionym indywidualne umowy na odbiór odpadów;
5) umowach – nale¿y przez to rozumieæ umowy, rozumiane zgodnie z treœci¹ art. 6. ust. 1 ustawy, podpisane
przez w³aœcicieli nieruchomoœci oraz najemców/w³aœcicieli lokali z uprawnionym podmiotem;
6) indywidualnych kontach – nale¿y przez to rozumieæ
prowadzony przez podmiot uprawniony rejestr umów
z w³aœcicielami nieruchomoœci lub najemcami/w³aœcicielami lokali, w którym na bie¿¹co odnotowywana jest masa wyselekcjonowanych i przekazanych
podmiotowi uprawnionemu przez w³aœcicieli nieruchomoœci lub najemców/w³aœcicieli lokali, odpadów;
indywidualne konta nie s¹ prowadzone dla w³aœcicieli nieruchomoœci prowadz¹cych na nich dzia³alnoœæ gospodarcz¹; je¿eli na terenie nieruchomoœci
w³aœciciel zamieszkuje i prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹, jest zobowi¹zany podpisaæ z podmiotem
uprawnionym dwie odrêbne umowy.
7) górnych stawkach op³at – nale¿y przez to rozumieæ
zgodne z treœci¹ art. 6 ust. 2. ustawy górne stawki
op³at ponoszonych przez w³aœcicieli nieruchomoœci
lub najemców/w³aœcicieli lokali za us³ugi, podmiotów
uprawnionych, w zakresie pozbywania siê zebranych
na terenie nieruchomoœci odpadów komunalnych
oraz nieczystoœci ciek³ych;
8) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej:
KPGO) – nale¿y rozumieæ przez to dokument przyjêty przez Radê Ministrów zgodnie z treœci¹ art. 14
ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628) i og³oszony w Mo-
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nitorze Polskim z 2003 r. Nr 11, poz. 159 z dnia 28 lutego 2003,
9) stawkach op³at – nale¿y rozumieæ przez to wysokoœæ
op³at uiszczanych przez w³aœciciela nieruchomoœci
lub najemcê/w³aœciciela lokalu, podmiotowi uprawnionemu za odbiór odpadów komunalnych;
10) stawkach op³at za m 3 – nale¿y przez to rozumieæ
stawki op³at odniesione do jednostki objêtoœci odpadów;
11) odpadach komunalnych – nale¿y przez to rozumieæ
odpady powstaj¹ce w gospodarstwach domowych,
a tak¿e odpady nie zawieraj¹ce odpadów niebezpiecznych pochodz¹ce od innych wytwórców odpadów, które ze wzglêdu na swój charakter lub sk³ad
s¹ podobne do odpadów powstaj¹cych w gospodarstwach domowych;
12) odpadach wielkogabarytowych – nale¿y przez to rozumieæ jeden ze strumieni odpadów komunalnych
wymienionych w KPGO, charakteryzuj¹cy siê tym,
¿e jego sk³adniki, ze wzglêdu na swoje rozmiary i
masê, nie mog¹ byæ umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych;
13) odpadach ulegaj¹cych biodegradacji – nale¿y przez
to rozumieæ odpady kuchenne, odpady zielone, papier i makulaturê nieopakowaniowe, opakowania z
papieru i tektury, tekstylia, oraz czêœæ, z drewna, odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, wymienione w KPGO poœród 18 strumieni sk³adaj¹cych siê na
odpady komunalne;
14) odpadach zielonych – nale¿y przez to rozumieæ frakcjê odpadów ulegaj¹cych biodegradacji, powstaj¹cych w wyniku pielêgnacji i uprawy ogrodów i terenów
zielonych;
15) odpadach opakowaniowych – nale¿y przez to rozumieæ opakowania z papieru i tektury, opakowania
wielomateria³owe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szk³a, opakowania z blachy
stalowej i opakowania z aluminium, wymienione w
KPGO poœród 18 strumieni sk³adaj¹cych siê na odpady komunalne;
16) odpadach budowlanych – rozumie siê przez to frakcjê odpadów pochodz¹cych z remontów i budów wymienion¹ w KPGO poœród 18 strumieni sk³adaj¹cych
siê na odpady komunalne;
17) odpadach niebezpiecznych – rozumie siê przez to
frakcjê odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o odpadach, wymienion¹ w KPGO poœród 18 strumieni sk³adaj¹cych siê na odpady komunalne, a wiêc
np.: baterie, akumulatory, œwietlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, œrodków do impregnacji
drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po œrodkach ochrony roœlin
i nawozach, opakowania po aerozolach, zu¿yte opatrunki. Zgodnie z zapisami KPGO, jednostkami wdra¿aj¹cymi system gospodarki przeterminowanymi
œrodkami farmaceutycznymi s¹ gminy;
18) nieczystoœciach ciek³ych – nale¿y przez to rozumieæ
œcieki gromadzone przejœciowo w zbiornikach bezodp³ywowych;
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19) zbiornikach bezodp³ywowych – nale¿y przez to rozumieæ instalacje i urz¹dzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystoœci ciek³ych w miejscu ich
powstania;
20) stacjach zlewnych – nale¿y przez to rozumieæ instalacje i urz¹dzenia zlokalizowane przy kolektorach
sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach œcieków s³u¿¹ce do przyjmowania nieczystoœci ciek³ych
dowo¿onych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;
21) harmonogramie – nale¿y przez to rozumieæ harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie
Gminy Sierakowice
22) podmiotach uprawnionych – nale¿y przez to rozumieæ przedsiêbiorstwa bêd¹ce gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadaj¹cymi
wydane przez wójta, wa¿ne zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie:
a) odbierania odpadów komunalnych od w³aœcicieli
nieruchomoœci,
b) opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoœci ciek³ych,
c) ochrony przed bezdomnymi zwierzêtami,
d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierz¹t,
a tak¿e grzebowisk i spalarni zw³ok zwierzêcych i
ich czêœci;
23) zabudowie wielorodzinnej – nale¿y przez to rozumieæ
zabudowê budynkami wielo mieszkaniowymi i wielo
lokalowymi, o wielu wejœciach, licz¹cymi wiêcej ni¿
trzy kondygnacje mieszkalne (parter, pierwsze i drugie piêtro), które mog¹ byæ po³¹czone ze sob¹ i w ten
sposób tworzyæ zabudowê z wieloma wejœciami;
24) zabudowie jednorodzinnej – nale¿y przez to rozumieæ budynki wolnostoj¹ce z jednym wejœciem,
mieszcz¹ce co najwy¿ej kilka lokali mieszkalnych,
budynki w zabudowie szeregowej, budynki wolnostoj¹ce z dwoma wejœciami, mieszcz¹ce co najwy¿ej kilkanaœcie lokali mieszkalnych, licz¹ce do trzech
kondygnacji mieszkalnych (parter, pierwsze i drugie
piêtro) plus poddasze u¿ytkowe;
25) chowie zwierz¹t – rozumie siê przez to wszelkie formy posiadania zwierz¹t gospodarskich bez wzglêdu na tytu³ prawny oraz sposób ich utrzymywania i
u¿ytkowania;
26) zwierzêtach domowych – nale¿y przez to rozumieæ
zwierzêta tradycyjnie przebywaj¹ce wraz z cz³owiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez cz³owieka w charakterze
jego towarzysza, a w szczególnoœci: psy, koty, ptaki
egzotyczne, chomiki, œwinki morskie, ryby i ¿ó³wie
hodowane w akwarium oraz inne zwierzêta uznane
za nadaj¹ce siê do trzymania w mieszkaniach w celach nie hodowlanych;
27) zwierzêtach gospodarskich – nale¿y przez to rozumieæ zwierzêta utrzymywane w celach hodowlanych
i produkcyjnych, a w szczególnoœci: konie, byd³o,
œwinie, owce, kozy, kury, kaczki, gêsi, go³êbie, indyki, perliczki, strusie, króliki, nutrie, norki, lisy, tchórzofretki, ryby hodowlane, pszczo³y oraz inne
zwierzêta w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierz¹t gospodarskich;

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 121

— 10722 —

28) zwierzêtach bezdomnych – nale¿y przez to rozumieæ
zwierzêta domowe lub gospodarskie, które uciek³y,
zab³¹ka³y siê lub zosta³y porzucone przez cz³owieka,
a nie ma mo¿liwoœci ustalenia ich w³aœciciela lub innej osoby, pod której opiek¹ trwale pozostawa³y.
ROZDZIA£ II
Wymagania w zakresie utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie nieruchomoœci
§3
W³aœciciele nieruchomoœci oraz najemcy/w³aœciciele
lokali zapewniaj¹ utrzymanie czystoœci i porz¹dku na terenie nieruchomoœci poprzez:
1) wyposa¿enie nieruchomoœci w opisane w Rozdziale
III urz¹dzenia, s³u¿¹ce do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urz¹dzeñ w odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹dkowym i
technicznym;
2) przy³¹czenie nieruchomoœci do istniej¹cej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, a fakt ten
ma swoje odzwierciedlenie w studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o ile taki zosta³ opracowany oraz w
wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ
wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych, wyposa¿enie nieruchomoœci w zbiornik bezodp³ywowy nieczystoœci ciek³ych lub przydomow¹ oczyszczalniê
œcieków bytowych, spe³niaj¹ce wymagania okreœlone w przepisach odrêbnych;
3) przy³¹czenie nieruchomoœci do nowej sieci kanalizacyjnej w terminie 6 miesiêcy od dnia przekazania
jej do eksploatacji, z wyj¹tkiem nieruchomoœci posiadaj¹c¹ sprawn¹ przydomow¹ oczyszczalniê œcieków;
4) gromadzenie nieczystoœci ciek³ych w zbiornikach
bezodp³ywowych;
5) oddzielne gromadzenie œcieków bytowych i gnojówki oraz gnojowicy;
6) prowadzenie w opisanym ni¿ej zakresie selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru nastêpuj¹cych strumieni odpadów komunalnych:
a) odpady kuchenne:
— na obszarze gminy mog¹ byæ, po zg³oszeniu tego faktu odbiorcy lub zarz¹dzaj¹cemu systemem,
kompostowane w przydomowych kompostownikach, w pozosta³ych przypadkach s¹ odbierane
od mieszkañców przez podmiot uprawniony;
— w zabudowie wielorodzinnej odbierane s¹ na
bie¿¹co przez podmiot uprawniony;
b) odpady opakowaniowe (³¹cznie) wraz z papierem,
tektur¹, tekstyliami i metalami odbierane s¹
— na terenie gminy przez podmiot uprawniony;
w³aœciciele nieruchomoœci maj¹ obowi¹zek,
przed umieszczeniem opakowañ w worku lub
pojemniku, opró¿niæ je z resztek organicznych
i oczyœciæ tak by nie pozosta³y na nich resztki
zawartoœci;
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c) odpady niebezpieczne odbierane s¹ na obszarze
gminy od mieszkañców w cyklu pó³rocznym lub
na indywidualne zg³oszenie podmiotowi uprawnionemu do odbioru odpadów;
d) odpady wielkogabarytowe odbierane s¹ od mieszkañców gminy w cyklu pó³rocznym,
e) odpady budowlane i zielone z pielêgnacji ogrodów bêd¹ odbierane na indywidualne zg³oszenie
podmiotowi uprawnionemu do odbioru odpadów;
f) odpady nieselekcjonowane odbierane s¹ na obszarze gminy w cyklu miesiêcznym lub czêœciej w
zale¿noœci od potrzeb;
7) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i
pozosta³ych zmieszanych podmiotowi uprawnionemu
do odbioru, w terminach wyznaczonych harmonogramem;
8) usuwanie z terenu nieruchomoœci wraków pojazdów
mechanicznych;
9) usuwanie, poprzez zamiatanie, zbieranie, grabienie,
zmywanie, itp., zanieczyszczeñ z powierzchni nieruchomoœci i utrzymanie ich nale¿ytego stanu sanitarno – higienicznego;
10) utrzymywanie w nale¿ytym stanie sanitarnym altan
oraz innych pomieszczeñ, mieszcz¹cych urz¹dzenia na odpady;
11) uprz¹tanie przez w³aœcicieli nieruchomoœci chodników
przylegaj¹cych bezpoœrednio do posesji po³o¿onych
wzd³u¿ ulicy niezw³ocznie po opadach – z b³ota, œniegu, lodu; posypanie piaskiem chodnika; uprz¹tniête
b³oto, œnieg, lód nale¿y z³o¿yæ na skraju chodnika,
tak by mog³y je sprz¹tn¹æ s³u¿by utrzymuj¹ce w stanie czystoœci jezdniê;
12) uprz¹tanie piasku z chodnika w sposób jak wy¿ej;
13) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych
czêœci nieruchomoœci;
14) likwidowanie œliskoœci na drogach publicznych, ulicach, placach w okresie mrozów i opadów œnie¿nych
przy u¿yciu piasku zmieszanego ze œrodkami chemicznymi nie dzia³aj¹cymi szkodliwie na tereny zieleni oraz drzewa;
15) usuwanie ze œcian budynków, ogrodzeñ i innych
obiektów, og³oszeñ, plakatów, napisów, rysunków
itp., umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa;
16) oznaczenie nieruchomoœci przez umieszczenie w
widocznym z ulicy miejscu tablic informacyjnych z
numerem porz¹dkowym nieruchomoœci oraz zadbanie o ich estetyczny i czytelny wygl¹d;
17) utrzymywanie nieruchomoœci niezabudowanych w
stanie wolnym od zachwaszczenia;
18) utrzymywanie lasów w stanie zgodnym z ich planami urz¹dzania;
19) utrzymywanie rowów odwadniaj¹cych i melioracyjnych w stanie dro¿noœci i wykoszenia;
20) utrzymywanie nasypów i wykopów, poprowadzonych
wzd³u¿ ci¹gów komunikacyjnych w stanie wykoszonym;
21) przy drogach usuwanie zakrzaczeñ utrudniaj¹cych
poruszanie siê sprzêtu rolnego i ograniczaj¹cych widocznoœæ oraz zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu ruchu;
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22) utrzymywanie czystoœci na przystankach, w przepustach, przejœciach, pod mostami i wiaduktami, itp.;
23) utrzymywanie w stanie wolnym od zaœmiecenia wód
powierzchniowych i ich najbli¿szego otoczenia;
24) niezw³oczne usuwanie z terenu nieruchomoœci materia³u rozbiórkowego i resztek materia³ów budowlanych, powsta³ych w wyniku remontu i modernizacji
lokali i budynków;
25) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wy³¹cznie w miejscach dozwolonych, a wiêc:
a) na terenie nieruchomoœci nie s³u¿¹cej do u¿ytku
publicznego tylko pod warunkiem, ¿e powstaj¹ce
œcieki odprowadzane s¹ do kanalizacji sanitarnej
lub gromadzone w sposób umo¿liwiaj¹cy ich usuniêcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach, w szczególnoœci œcieki
takie nie mog¹ byæ odprowadzane bezpoœrednio
do zbiorników wodnych lub do ziemi,
b) na terenach s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych;
26) gromadzenie obornika i p³ynnych odchodów zwierzêcych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscach spe³niaj¹cych wymogi przepisów ustawy z dnia
26 lipca 2000 r. o nawozach i nawo¿eniu (Dz. U. z
2000 r. Nr 81, poz. 991), czyli na pod³o¿u utwardzonym i uszczelnionym odpowiednimi p³ytami i w zbiornikach na odchody o pojemnoœci umo¿liwiaj¹cej
przechowywanie ich przez wymagany przepisami
okres;
27) stosowanie obornika i p³ynnych odchodów zwierzêcych zgodnie z przepisami wymienionymi w punkcie
31;
28) coroczn¹ wymianê piasku w piaskownicach zlokalizowanych na terenach publicznie dostêpnych;
29) umieszczanie plakatów, reklam, og³oszeñ, nekrologów na urz¹dzeniach do tego celu przeznaczonych;
30) umieszczanie na terenach publicznie dostêpnych, a
wiêc w parkach, na targowiskach, placach zabaw,
itp., regulaminów korzystania z nich;
31) selektywne zbieranie odpadów innych ni¿ komunalne, powstaj¹cych na terenie nieruchomoœci w wyniku prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, np.
medycznych, weterynaryjnych, i postêpowanie z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r.
Nr 62, poz. 628 z póŸn. zm.);
32) stosowanie siê w³aœcicieli zwierz¹t domowych i gospodarskich do przepisów rozdzia³ów VII i VIII niniejszego Regulaminu;
33) zg³aszanie do urzêdu gminy faktu zauwa¿enia bezdomnego psa lub zwierzêcia a lekarzowi weterynarii zg³oszenie zwierzêcia podejrzanego o wœciekliznê;
§4
Na terenie gminy, maj¹c na uwadze zasady utrzymania czystoœci i porz¹dku, zabrania siê:
1) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków folii, opon, gumy i
innych odpadów zawieraj¹cych substancje niebezpieczne;

2) stosowania œrodków chemicznych szkodliwych dla
œrodowiska w celu usuniêcia œniegu i lodu;
3) niszczenia lub uszkadzania obiektów ma³ej architektury, urz¹dzeñ wyposa¿enia placów zabaw, urz¹dzeñ
do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do
umieszczania reklam i og³oszeñ, urz¹dzeñ stanowi¹cych elementy infrastruktury komunalnej, np. hydrantów, transformatorów, rozdzielni, linii energetycznych,
telekomunikacyjnych, wiat przystanków, roœlinnoœci,
deptania trawników oraz zieleñców;
4) umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, nekrologów, og³oszeñ itp.;
5) malowania, np. grafitti poza wyznaczonymi do tego
celu œcianami;
6) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla
zabaw dzieci i uprawiania sportu;
7) zakopywania odpadów poubojowych oraz pad³ych
zwierz¹t;
8) indywidualnego wywo¿enia i wysypywania odpadów
sta³ych;
9) wylewania nieczystoœci ciek³ych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;
10) indywidualnego opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych przez w³aœcicieli nieruchomoœci;
11) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do
gromadzenia odpadów, nieczystoœci ciek³ych i wód
opadowych sp³ywaj¹cych z powierzchni dachów,
podjazdów, itp.;
12) zajmowania pasa drogowego i pobocza dróg gminnych i rowów przydro¿nych celem sk³adowania odpadów lub materia³ów budowlanych, odpadów
organicznych z odchwaszczania i pielenia pola;
13) dokonywania zmian naturalnego ukszta³towania terenu w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œrodowiska (Dz.
U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z póŸn. zm.).
ROZDZIA£ III
Rodzaje i minimalna pojemnoœæ urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystoœci ciek³ych na terenie nieruchomoœci oraz na drogach publicznych
§5
Rodzaje i minimalna pojemnoœæ urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystoœci ciek³ych na terenie nieruchomoœci:
1) w³aœciciel nieruchomoœci zapewnia utrzymanie czystoœci i porz¹dku na jej terenie przez wyposa¿enie
nieruchomoœci w pojemniki, kontenery i worki o pojemnoœci uwzglêdniaj¹cej czêstotliwoœæ i sposób pozbywania siê odpadów z nieruchomoœci, z
uwzglêdnieniem wymienionych poni¿ej zasad.
2) w³aœciciel nieruchomoœci zapewnia utrzymanie czystoœci i porz¹dku na jej terenie przez dostosowanie
wielkoœci zbiornika bezodp³ywowego do iloœci osób
stale lub czasowo przebywaj¹cych na jej terenie.
3) urz¹dzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:
a) kosze uliczne
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b) pojemniki na odpady o pojemnoœci 110 l, 240 l,
1100 l;
c) worki;
d) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki
opakowañ ze
e) kontenery przeznaczone na odpady budowlane;
4) odpady komunalne, które nie s¹ zbierane w sposób
selektywny, nale¿y gromadziæ w pojemnikach lub
kontenerach o minimalnej pojemnoœci 110 l, uwzglêdniaj¹cej nastêpuj¹ce normy:
a) mieszkaniec wsi rocznie zbiera do kub³a odpady o
objêtoœci oko³o 0,6 m 3;
b) dwuosobowa rodzina mieszkaj¹ca na wsi zobowi¹zana jest wyposa¿yæ nieruchomoœæ w jeden
pojemnik o pojemnoœci 110 l z miesiêcznym cyklem wywozu;
c) rodziny liczniejsze maj¹ obowi¹zek wyposa¿yæ
nieruchomoœæ w pojemniki o pojemnoœci 110 l w takiej iloœci, która zapewni minimum miesiêczny cykl
wywozu;
d) zarz¹dcy nieruchomoœci wielo lokalowych zobowi¹zani s¹ dostosowaæ pojemnoœæ pojemników
do liczby mieszkañców i cyklu wywozu;
e) prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ zobowi¹zani s¹ dostosowaæ pojemnoœæ pojemników do swych
indywidualnych potrzeb i cyklu wywozu;
— dla zak³adów rzemieœlniczych, us³ugowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeñ biurowych i socjalnych – pojemnik o pojemnoœci
110 l na ka¿dych 10 pracowników;
— dla lokali handlowych – na ka¿de 10 m 2 pow.
ca³kowitej co najmniej jeden pojemnik 110 l;
— dla punktów handlowych poza lokalem – co najmniej 1 pojemnik 110 l na ka¿dy punkt;
— dla lokali gastronomicznych i tzw. ogródków zlokalizowanych na zewn¹trz lokalu – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne;
— lokale handlowe – dostateczn¹ iloœæ pojemników na opakowania zwrotne (plastik, szk³o, baterie) i sprzêt elektryczny od którego pobierana
jest kaucja;
— dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co
najmniej jeden pojemnik o pojemnoœci 110 l;
— dla hoteli, pensjonatów, kwater agroturystycznych – 20 l na jedno ³ó¿ko;
f) wyj¹tkowo do zbierania zwiêkszonych iloœci odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników, mog¹ w uzasadnionych przypadkach byæ
u¿ywane odpowiednio oznaczone worki udostêpnione przez podmiot uprawniony, z którym w³aœciciel nieruchomoœci zawar³ umowê na odbiór
odpadów komunalnych;
5) Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny,
nale¿y gromadziæ w nastêpuj¹cy sposób:
a) odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji:
— w³aœciciel nieruchomoœci mo¿e sk³adaæ je w
przydomowym kompostowniku; w sytuacji gdy
w³aœciciel nie zadeklarowa³ sk³adania tych odpadów w przydomowym kompostowniku, zobowi¹zany jest wyposa¿yæ nieruchomoœæ w
odrêbny, przeznaczony do tego celu, kube³ ko-

loru br¹zowego lub pojemnik z br¹zow¹ pokryw¹ i tam sk³adaæ;
— w zabudowie wielorodzinnej najemca / w³aœciciel lokalu, który podpisa³ z podmiotem uprawnionym indywidualn¹ umowê przekazuje je w
worku / wiaderku koloru br¹zowego do odbioru
selektywnego lub, jeœli takiej umowy nie podpisa³, jak w zabudowie jednorodzinnej, sk³ada do
odrêbnego pojemnika koloru br¹zowego, w który zarz¹dca nieruchomoœci j¹ wyposa¿y³;
b) odpady opakowaniowe (³¹cznie) wraz z papierem, tektur¹, tekstyliami i metalami oraz odpady
niebezpieczne musz¹ byæ zbierane do worków
w oryginalnych opakowaniach transportowych
zabezpieczaj¹cych œrodowisko i ludzi przed ich
oddzia³ywaniem;
— mieszkañcy posiadaj¹cy przeterminowane leki, mog¹ tak¿e zwróciæ je bezp³atnie do aptek,
a zu¿yte baterie do sklepów, które dysponuj¹
odpowiednimi pojemnikami;
— sprzêt elektryczny i komputerowy zwracamy
punktom handlowym, w których zosta³y nabyte;
— sklepy sprzedaj¹ce artyku³y spo¿ywcze zobowi¹zane s¹ zapewniæ przyjmowanie opakowañ
zwrotnych po tych artyku³ach (szk³o i plastik);
w tym celu stawiaj¹ w s¹siedztwie sklepu pojemniki odpowiednio oznakowane;
— podmioty wulkanizacyjne i naprawy samochodów odbieraj¹ opony samochodowe i przekazuj¹ je firmom utylizacyjnym;
c) odpady wielkogabarytowe nie wymagaj¹ specjalnych urz¹dzeñ do zbierania, nale¿y wystawiaæ je
na chodnik przed wejœciem do nieruchomoœci lub
na miejsce wyznaczone do tego celu przez zarz¹dcê nieruchomoœci w terminach ustalonych harmonogramem zbiórki;
d) odpady budowlane i zielone s¹ sk³adane do kontenera dostarczonego przez podmiot uprawniony
do odbioru i w nim odbierane.
§6
Rodzaje i minimalna pojemnoœæ urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w miejscach i na drogach publicznych:
1) gmina i prowadz¹cy handlow¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, s¹ zobowi¹zani ustawiæ w miejscach publicznych, przed sklepami kosz na œmieci;
2) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, zlokalizowane w miejscach publicznych lub ich pokrywy
maj¹ kolory przypisane do rodzaju odpadów na jakie s¹ przeznaczone, a wiêc:
— zielony: przeznaczony na opakowania szklane kolorowe;
— bia³y: przeznaczony na opakowania szklane bezbarwne;
— niebieski: przeznaczony na papier i tekturê opakowaniowe i nieopakowaniowe;
— ¿ó³ty: przeznaczony na opakowania z tworzyw
sztucznych;
— czerwony: przeznaczony na opakowania z blachy
stalowej i aluminiowej oraz metale;
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— czarny: przeznaczony na opakowania wielomateria³owe;
3) miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ci¹gi
handlowo – us³ugowe, przystanki komunikacji, parki s¹ przez w³aœcicieli nieruchomoœci lub przedsiêbiorców u¿ytkuj¹cych tereny komunikacji publicznej
obowi¹zkowo wyposa¿one w zamocowane na sta³e
kosze uliczne, zgodnie z nastêpuj¹cymi zasadami:
— odleg³oœæ pomiêdzy koszami rozstawionymi na
drogach publicznych i w parkach nie mo¿e przekraczaæ 150 m;
— na przystankach komunikacji kosze nale¿y lokalizowaæ pod wiat¹, a jeœli jej nie ma – to w s¹siedztwie oznaczenia przystanku;
— na peronach odleg³oœæ pomiêdzy koszami nie mo¿e przekraczaæ 50 m;
4) organizatorzy imprezy masowej s¹ zobowi¹zani do
wyposa¿enia miejsca, na którym ona siê odbywa w
pojemniki na odpady lub worki na stela¿ach w odleg³oœci nie przekraczaj¹cej 20 m pomiêdzy pojemnikami oraz w szalety przenoœne w liczbie jeden szalet
na 100 osób uczestnicz¹cych w imprezie; organizatorzy imprezy s¹ zobowi¹zani zawrzeæ umowy z podmiotami uprawnionymi na dostarczenie pojemników
i szaletów oraz ich opró¿nienie i uprz¹tniêcie;
§7
Zasady rozmieszczania urz¹dzeñ przeznaczonych do
zbierania odpadów i gromadzenia nieczystoœci p³ynnych:
1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych nale¿y uwzglêdniaæ przepisy § 22
i § 23 Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690);
2) na terenie nieruchomoœci pojemniki na odpady oraz
worki z wyselekcjonowanymi odpadami nale¿y ustawiaæ w miejscu wyodrêbnionym, dostêpnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez koniecznoœci
otwierania wejœcia na teren nieruchomoœci lub, gdy
takiej mo¿liwoœci nie ma, nale¿y wystawiaæ je w dniu
odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub
ulicê przed wejœciem na teren nieruchomoœci;
dopuszcza siê tak¿e wjazd na teren nieruchomoœci
pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru
odpadów zgromadzonych w pojemnikach;
3) szczelny zbiornik bezodp³ywowy nieczystoœci ciek³ych lub oczyszczalnia przydomowa musz¹ byæ zlokalizowane w sposób umo¿liwiaj¹cy dojazd do nich
pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w
celu ich opró¿nienia;
4) pojemniki na odpady powinny byæ ustawione, na terenie nieruchomoœci, w miejscu widocznym, trwale
oznaczonym, na wyrównanej, w miarê potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem siê na niej wody i b³ota;
5) w³aœciciel nieruchomoœci ma obowi¹zek utrzymywania pojemników na odpady w stanie czystoœci, dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego

dezynfekowania; us³ugi w tej mierze mo¿e wykonywaæ podmiot uprawniony;
6) wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne musz¹ byæ wystawione w terminie przewidzianym harmonogramem na chodnik lub ulicê
przed wejœciem na teren nieruchomoœci w zabudowie
jednorodzinnej lub na miejsce wyznaczone przez zarz¹dcê do tego celu w zabudowie wielorodzinne w
terminach przewidzianych harmonogramem wywozu;
7) wyselekcjonowane odpady budowlane i zielone musz¹ byæ z³o¿one w udostêpnionych przez podmiot
uprawniony kontenerach, w miejscu umo¿liwiaj¹cym
dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego, na miejscu
nie utrudniaj¹cym korzystania z nieruchomoœci lub
wyznaczonym do tego celu przez zarz¹dcê w zabudowie wielorodzinnej;
§8
Ograniczenia wynikaj¹ce z koniecznoœci zachowania
zasad bezpieczeñstwa i w³aœciwej eksploatacji urz¹dzeñ
do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników
bezodp³ywowych:
1) zabrania siê gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne œniegu, lodu, gruzu, gor¹cego popio³u, ¿u¿lu, szlamów, substancji toksycznych, ¿r¹cych,
wybuchowych, przeterminowanych leków, zu¿ytych
olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z dzia³alnoœci gospodarczej;
2) zabrania siê spalania w pojemnikach i koszach na
odpady, jakichkolwiek odpadów;
3) do pojemników na papier, tekturê opakowaniow¹ i
nieopakowaniow¹ zabrania siê wrzucaæ:
— opakowania z zawartoœci¹, np. ¿ywnoœci¹, wapnem, cementem,
— kalkê techniczn¹,
— prospekty, foliowane i lakierowane katalogi;
4) do pojemników na opakowania szklane zabrania siê
wrzucaæ:
— ceramikê (porcelana, naczynia typu arco, talerze,
doniczki),
— lustra,
— szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozosta³oœciami zawartoœci,
— szk³o budowlane (szyby okienne, szk³o zbrojone),
— szyby samochodowe;
5) do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania siê wrzucaæ:
— tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego,
mokre folie,
— opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach,
— opakowania po œrodkach chwasto– i owadobójczych;
zabrania siê odprowadzania p³ynnych odchodów
zwierzêcych oraz odsi¹ków z obornika do zbiorników bezodp³ywowych, w których gromadzone s¹
œcieki bytowe.
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ROZDZIA£ IV
Czêstotliwoœæ i sposób pozbywania siê odpadów komunalnych i nieczystoœci ciek³ych z terenu nieruchomoœci oraz terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego
§9
Obowi¹zki w zakresie podpisania umów:
1) w³aœciciele nieruchomoœci s¹ zobowi¹zani do zawarcia umów z podmiotem uprawnionym na odbiór odpadów komunalnych;
2) w³aœciciele nieruchomoœci s¹ zobowi¹zani, w celu
umo¿liwienia przygotowania treœci umowy, do podania upowa¿nionemu przedstawicielowi podmiotu
uprawnionego zgodnej ze stanem ewidencji ludnoœci
liczby osób zamieszkuj¹cych na terenie nieruchomoœci lub, gdy stan faktyczny ró¿ni siê od niej,
oœwiadczenia na piœmie o odstêpstwach i ich przyczynie;
3) w³aœciciele nieruchomoœci prowadz¹cy dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ lub instytucjê zobowi¹zani s¹ do podania upowa¿nionemu przedstawicielowi podmiotu
uprawnionego informacji umo¿liwiaj¹cych, zgodne
z zasadami podanymi w § 5 ust 4 niniejszego Regulaminu, obliczenie zapotrzebowania na pojemniki i
przygotowanie treœci umowy;
4) w³aœciciele nieruchomoœci, które nie s¹ pod³¹czone
do sieci kanalizacyjnej, s¹ zobowi¹zani do podpisania z podmiotem uprawnionym, umowy na opró¿nianie zbiornika bezodp³ywowego lub opró¿nianie
osadnika oczyszczalni przydomowej oraz posiadanie
i przechowywanie dowodów wp³aty za œwiadczone
us³ugi;
5) wymieniona wy¿ej umowa mo¿e byæ równie¿ podpisana z przedsiêbiorstwem wodoci¹gowo – kanalizacyjnym, funkcjonuj¹cym w oparciu o ustawê z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu œcieków (Dz. U. z
2001 r. Nr 72, poz. 747 z póŸniejszymi zmianami),
je¿eli posiada ono stosowne zezwolenie;
6) opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych rozliczane
jest w oparciu o wskazania licznika poboru wody lub,
gdy brak licznika, w oparciu o zapisane w § 5 pkt. 2
normy, które wynikaj¹ z treœci Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreœlenia norm zu¿ycia wody (Dz. U. z 2002 r.
Nr 8, poz. 70);
7) rolnicy, zu¿ywaj¹cy wodê na potrzeby gospodarstwa
rolnego i w zwi¹zku z tym nie odprowadzaj¹cy jej do
zbiorników bezodp³ywowych, powinni zainstalowaæ
odrêbne liczniki do pomiaru zu¿ycia wody na potrzeby bytowe, w przeciwnym razie bêd¹ rozliczani w
oparciu o wy¿ej wymienione normy;
8) dokumentem upowa¿niaj¹cym do podpisania umowy
z w³aœcicielem nowo wybudowanych nieruchomoœci
przez podmiot upowa¿niony jest pozwolenie na u¿ytkowanie obiektu lub zawiadomienie o zakoñczeniu
budowy spe³niaj¹ce wymogi ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89,
poz. 414 z póŸn. zm.);

9) organizator imprezy masowej, nie póŸniej ni¿ 30 dni
przed planowanym terminem jej rozpoczêcia, jest
zobowi¹zany wyst¹piæ z wnioskiem o opiniê do Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o
bezpieczeñstwie imprez masowych (Dz. U. z 1997
r. Nr 106, poz. 680 z póŸn. zm.)
§ 10
Konsekwencje nie realizowania obowi¹zków:
1) wykonywanie przez w³aœcicieli nieruchomoœci obowi¹zków w zakresie wyposa¿enia nieruchomoœci w
urz¹dzenia s³u¿¹ce do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich we w³aœciwym stanie,
przy³¹czenia do sieci kanalizacyjnej lub wyposa¿enia
nieruchomoœci w zbiornik bezodp³ywowy lub wyposa¿enia nieruchomoœci w przydomow¹ oczyszczalniê œcieków, uprz¹tanie b³ota, œniegu, lodu i innych
zanieczyszczeñ z chodników podlega kontroli wykonywanej przez upowa¿nione s³u¿by; w przypadku
stwierdzenia niewykonywania tych obowi¹zków wójt
gminy, wydaje decyzjê nakazuj¹c¹ ich wykonanie;
jej wykonanie podlega egzekucji w trybie przepisów
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110,
poz. 968)
2) wójt dokonuje kontroli wykonywania obowi¹zku zawarcia przez w³aœcicieli nieruchomoœci umów na
us³ugi odbioru odpadów i opró¿niania zbiorników
bezodp³ywowych, oraz wykonywania przez nich obowi¹zku uiszczania z tego tytu³u op³at;
3) w przypadku stwierdzenia niewykonywania obowi¹zków opisanych w pkt. 2, wójt wydaje z urzêdu decyzjê,
w której ustala obowi¹zek uiszczania op³at, ich wysokoœæ, terminy uiszczania oraz sposób udostêpniania
urz¹dzeñ w celu ich opró¿nienia; w takich przypadkach gmina organizuje w³aœcicielom nieruchomoœci
odbieranie odpadów komunalnych oraz opró¿nianie
zbiorników bezodp³ywowych; decyzji tej nadaje siê rygor natychmiastowej wykonalnoœci; decyzja obowi¹zuje przez rok i ulega przed³u¿eniu na rok nastêpny,
je¿eli w³aœciciel nieruchomoœci na co najmniej trzy
miesi¹ce przed up³ywem daty jej obowi¹zywania nie
przedstawi umowy, w której termin rozpoczêcia wykonywania us³ugi nie jest póŸniejszy ni¿ data utraty
mocy obowi¹zuj¹cej decyzji; do op³at wymierzonych
wy¿ej wymienion¹ decyzj¹ stosuje siê przepisy dzia³u III ustawy z dnia 29 sierpnia 1999 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z póŸn. zm.);
4) dowody uiszczania op³at za odbiór odpadów i opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych, w³aœciciel nieruchomoœci jest obowi¹zany przechowywaæ przez
okres dwóch lat;
5) w przypadku stwierdzenia nieszczelnoœci zbiornika
bezodp³ywowego, w³aœciciel nieruchomoœci jest zobowi¹zany do usuniêcia ich w terminie dwóch tygodni od
momentu stwierdzenia tego faktu i powiadomienia o
tym gminy;
6) w sytuacji gdy w³aœciciel nieruchomoœci nie wykona
uszczelnienia w terminie dwóch tygodni, wykona to
za niego gmina i obci¹¿y kosztami.
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§ 11
Czêstotliwoœæ pozbywania siê odpadów i opró¿niania
zbiorników bezodp³ywowych:
1) ustala siê czêstotliwoœæ usuwania odpadów komunalnych z terenu nieruchomoœci, zgodnie z § 3 pkt. 6
niniejszego Regulaminu – w zale¿noœci od potrzeb
jednak nie rzadziej ni¿ jeden raz w miesi¹cu;
2) ustala siê czêstotliwoœæ usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego
a) na obszarze gminy – w zale¿noœci od potrzeb jednak nie rzadziej ni¿ raz w miesi¹cu;
b) niezale¿nie od czêstotliwoœci opró¿niania koszy
ulicznych okreœlonej wy¿ej, zarz¹dzaj¹cy obszarem maj¹ obowi¹zek nie dopuœciæ do przepe³nienia koszy ulicznych i wysypywania odpadów na
ziemiê;
c) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa siê w zale¿noœci od potrzeb jednak nie rzadziej ni¿ raz w kwartale;
d) w³aœciciele nieruchomoœci wyposa¿onych w zbiorniki bezodp³ywowe s¹ zobowi¹zani opró¿niaæ je
z czêstotliwoœci¹ zapewniaj¹c¹ niedopuszczenie
do ich przepe³nienia b¹dŸ wylewania na powierzchniê terenu; przyjmuje siê, ¿e pojemnoœæ zbiorników powinna wystarczyæ na opró¿nianie ich nie
czêœciej ni¿ raz w tygodniu;
e) w³aœciciele punktów handlowych i us³ugowych zlokalizowanych poza budynkami s¹ zobowi¹zani
usuwaæ odpady codziennie;
f) organizatorzy imprez masowych zobowi¹zani s¹
usuwaæ odpady i opró¿niaæ przenoœne toalety oraz
usuwaæ je niezw³ocznie po zakoñczeniu imprezy.
§ 12
Sposób pozbywania siê odpadów i opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych:
1) odpady komunalne, selekcjonowane i nieselekcjonowane, s¹ odbierane od w³aœcicieli nieruchomoœci
zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w gminie Sierakowice;
2) w³aœciciel nieruchomoœci jest zobowi¹zany umieœciæ
urz¹dzenia wype³nione odpadami w miejscu wyodrêbnionym, dostêpnym dla pracowników podmiotu
uprawnionego bez koniecznoœci otwierania wejœcia
na teren nieruchomoœci lub, gdy takiej mo¿liwoœci
nie ma, nale¿y wystawiaæ je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicê przed
wejœciem na teren nieruchomoœci; dopuszcza siê
tak¿e wjazd na teren nieruchomoœci pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach;
3) odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne musz¹
byæ wystawione w terminie przewidzianym harmonogramem na chodnik lub ulicê przed wejœciem na teren nieruchomoœci lub na miejsce wyznaczone przez
zarz¹dcê do tego celu w zabudowie wielorodzinnej;
4) odpady budowlane i zielone musz¹ byæ z³o¿one w
udostêpnionych przez podmiot uprawniony kontenerach, w miejscu umo¿liwiaj¹cym dojazd pojazdu
podmiotu uprawnionego oraz nie utrudniaj¹cym ko-

rzystania z nieruchomoœci, lub wyznaczonym do tego celu przez zarz¹dcê w zabudowie wielorodzinnej;
5) opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych i oczyszczalni przydomowych odbywa siê na podstawie zamówienia w³aœciciela nieruchomoœci, z³o¿onego do
podmiotu uprawnionego, z którym podpisa³ umowê;
zamówienie musi byæ zrealizowane w okresie 36 godzin od z³o¿enia;
6) czêstotliwoœæ opró¿niania z osadów œciekowych
zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich
instrukcji eksploatacji;
7) do odbierania odpadów komunalnych nie segregowanych i ulegaj¹cych biodegradacji nale¿y u¿ywaæ samochodów specjalistycznych, a do opró¿niania
zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoœci ciek³ych – samochodów asenizacyjnych; pojazdy,
o których mowa wy¿ej, winny byæ myte codziennie;
8) do odbierania odpadów budowlanych i zielonych
mo¿na u¿ywaæ samochodów przystosowanych do
przewozu kontenerów lub skrzyniowych; powinny
one byæ przykryte, aby nie powodowa³y podczas
transportu zanieczyszczenia i zaœmiecenia terenu;
9) do odbierania odpadów opakowaniowych (³¹cznie)
wraz z papierem, tektur¹, tekstyliami i metalami, wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych nale¿y u¿ywaæ
samochodów specjalnie w tym celu przystosowanych
i wyposa¿onych, tak aby ich transport nie powodowa³
zanieczyszczenia i zaœmiecenia terenu;
10) zanieczyszczenia powstaj¹ce w wyniku za³adunku i
transportu odpadów oraz nieczystoœci p³ynnych pracownicy podmiotu uprawnionego maj¹ obowi¹zek
natychmiast usun¹æ;
11) podmiot uprawniony ma obowi¹zek tak zorganizowaæ odbiór i transport odpadów oraz opró¿nianie
zbiorników bezodp³ywowych, aby nie zagra¿a³y one
bezpieczeñstwu ruchu drogowego i odbywa³y siê wed³ug tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem;
12) podmiot uprawniony ma obowi¹zek umieœciæ na pojazdach znaki identyfikacyjne.
ROZDZIA£ V
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji dopuszczonych do sk³adowania
na sk³adowiskach odpadów oraz iloœci odpadów wyselekcjonowanych, do których osi¹gniêcia zobowi¹zane s¹ podmioty uprawnione
§ 13
System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji kierowanych do sk³adowania:
1) do 31 grudnia 2010 roku do nie wiêcej ni¿ 75% wagowo ca³kowitej masy odpadów ulegaj¹cych biodegradacji,
2) do 31 grudnia 2013 roku do nie wiêcej ni¿ 50%,
3) do 31 grudnia 2020 roku do nie wiêcej ni¿ 35%, w
stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w
roku 1995, bêd¹ to nastêpuj¹ce iloœci:
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na terenie gminy:
— 38 kg / osobê / rok w roku 2010,
— 25 kg / osobê / rok w roku 2013,
— 18 kg / osobê / rok w roku 2020.
Obowi¹zek ten zrealizuj¹ przedsiêbiorcy, którzy uzyskaj¹ zezwolenie na odbiór odpadów od mieszkañców
nieruchomoœci.
§ 14
Zgodnie z zapisami KPGO i treœci¹ niniejszego Regulaminu, podmioty uprawnione s¹ zobowi¹zane w kolejnych latach wyselekcjonowaæ spoœród odpadów
komunalnych przekazywanych przez jedn¹ osobê i poddaæ odzyskowi oraz recyklingowi iloœci odpadów podane w § 2 ust. 11.
ROZDZIA£ VI
Inne wymagania wynikaj¹ce z gminnego planu gospodarki odpadami
§ 15
Odpady komunalne odbierane od w³aœcicieli nieruchomoœci z terenu gminy Sierakowice przez podmioty
uprawnione podlegaj¹ unieszkodliwianiu, odzyskowi, recyklingowi w instalacji / sk³adowisku / posiadaj¹cym
wszelkie wymagane prawem decyzje na Miêdzygminnym Sk³adowisku Odpadów Sta³ych w Chlewnicy w przysz³oœci w Zak³adzie Unieszkodliwiania Odpadów w
Sier¿nie;
§ 16
1. Masa odpadów komunalnych, zbieranych w sposób
selektywny przez w³aœcicieli nieruchomoœci lub najemców / w³aœcicieli lokali, jest rejestrowana przez
podmiot uprawniony, z którym maj¹ oni podpisane
umowy, na ich indywidualnych kontach.
2. Górne stawki op³at s¹ skalkulowane dla sytuacji, w
której w³aœciciele nieruchomoœci nie dokonuj¹ selekcji odpadów, zaœ obowi¹zek uzyskania obowi¹zuj¹cych poziomów odzysku ma wy³¹cznie podmiot
uprawniony, który ma obowi¹zek selekcjonowaæ odpady zmieszane. Gmina, podejmuj¹c uchwa³ê w sprawie górnych stawek op³at ponoszonych przez
w³aœcicieli nieruchomoœci, dokonuje wstêpnego ich
oszacowania na podstawie wskaŸników zawartych
w KPGO, skorygowanych o wzrost cen towarów i
us³ug w okresie od jego przyjêcia lub na podstawie
w³asnych kalkulacji stawek op³at rozumianych jak w
§ 2 pkt 9 i 10, albo na podstawie wyników przetargów.
3. Stawki op³at zawarte w umowach podpisanych z w³aœcicielami nieruchomoœci przez podmiot uprawniony nie mog¹ byæ wy¿sze ni¿ górne stawki op³at.
4. Gmina zapewnia objêcie wszystkich mieszkañców
zorganizowanym systemem odbierania wszystkich
rodzajów odpadów komunalnych.
5. Gmina, poprzez podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ
w zakresie odbierania odpadów komunalnych, które
s¹ obowi¹zane do selektywnego ich odbierania oraz
do ograniczania iloœci odpadów ulegaj¹cych biodegradacji, kierowanych do sk³adowania, zapewnia wa-

runki funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby by³o
mo¿liwe ograniczanie sk³adowania odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji.
6 Gmina podaje do publicznej wiadomoœci wymagania, jakie musz¹ spe³niaæ przedsiêbiorcy ubiegaj¹cy siê o uzyskanie zezwoleñ na odbiór odpadów
komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci; w wymaganiach tych szczegó³owo okreœla, w oparciu o niniejszy Regulamin, zasady selekcji odpadów przez
w³aœcicieli, zasady ich odbioru oraz dalszego postêpowania z nimi przez przedsiêbiorców.
7 Gmina, wydaj¹c zezwolenie na odbiór odpadów od
w³aœcicieli nieruchomoœci, poprzez okreœlenie szczegó³owych zasad odbioru i postêpowania, zobowi¹zuje przedsiêbiorców do odbierania wszystkich
odpadów zebranych selektywnie, w tym powstaj¹cych w gospodarstwach domowych, odpadów wielkogabarytowych, zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i
elektronicznego, odpadów budowlanych z remontów
i odpadów niebezpiecznych.
10 Wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów
komunalnych oraz osi¹gniêcie poziomów odzysku i
recyklingu odpadów opakowaniowych, realizowane
jest poprzez selektywne zbieranie ich przez w³aœcicieli nieruchomoœci i selektywny ich odbiór przez
przedsiêbiorców, a w dalszej kolejnoœci przez w³aœciwe postêpowanie z nimi.
ROZDZIA£ VII
Obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe,
maj¹ce na celu ochronê przed zagro¿eniem oraz
uci¹¿liwoœci¹ dla ludzi i przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego u¿ytku
§ 17
Osoby utrzymuj¹ce zwierzêta domowe s¹ zobowi¹zane do zachowania bezpieczeñstwa i œrodków ostro¿noœci, zapewniaj¹cych ochronê przed zagro¿eniem i
uci¹¿liwoœci¹ dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego, ponosz¹ te¿ pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za zachowanie tych
zwierz¹t.
§ 18
Do obowi¹zków w³aœcicieli utrzymuj¹cych zwierzêta
domowe w szczególnoœci nale¿y:
1) . w odniesieniu do psów:
a) wyposa¿enie psa w obro¿ê, a w przypadku ras
uznawanych za agresywne – w kaganiec,
b) prowadzenie psa na uwiêzi, a psa rasy uznawanej za agresywn¹ lub innego zagra¿aj¹cego otoczeniu – w na³o¿onym kagañcu,
c) op³acanie podatku od posiadania psów, którego
wysokoœæ ustala corocznie rada gminy,
d) systematyczne szczepienie przeciwko wœciekliŸnie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz
zwalczaniu chorób zakaŸnych zwierz¹t (Dz. U. z
2004 r. Nr 69, poz. 625), która nak³ada obowi¹zek
szczepienia psów w wieku powy¿ej trzech miesiê-
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cy i okazywanie na ¿¹danie w³adz sanitarnych,
weterynaryjnych, policyjnych zaœwiadczenia o
przeprowadzonym szczepieniu,
2) uzyskanie zezwolenia wójta na utrzymywanie psa
rasy uznawanej za agresywn¹ zgodnie z treœci¹ Rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu
ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77,
poz. 687).
3. w odniesieniu do wszystkich zwierz¹t domowych:
a) sta³y i skuteczny dozór,
b) nie wprowadzanie zwierz¹t do obiektów u¿ytecznoœci publicznej, z wy³¹czeniem obiektów przeznaczonych dla zwierz¹t, takich jak lecznice,
wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób
niewidomych, korzystaj¹cych z pomocy psów –
przewodników,
c) nie wprowadzanie zwierz¹t domowych na tereny
placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, pla¿, k¹pielisk oraz tereny objête zakazem na podstawie
odrêbnych uchwa³ rady gminy;
d) zwolnienie zwierz¹t domowych z uwiêzi dopuszczalne jest w sytuacji, gdy w³aœciciel ma mo¿liwoœæ sprawowania kontroli nad ich zachowaniem;
nie dotyczy to psów ras uznanych za agresywne;
e) zwolnienie przez w³aœciciela nieruchomoœci psów
ze smyczy na terenie nieruchomoœci mo¿e mieæ
miejsce w sytuacji, gdy nieruchomoœæ jest ogrodzona w sposób uniemo¿liwiaj¹cy jej opuszczenie przez psa i wykluczaj¹cy dostêp osób trzecich,
odpowiednio oznakowanej tabliczk¹ ze stosownym ostrze¿eniem;
f) zwolnienie psów domowych z uwiêzi dopuszczalne jest w przypadku psów rolniczych i pasterskich
dozoruj¹cych zwierzêta rolnicze i gdy jest mo¿liwoœæ zapanowania nad psem;
g) natychmiastowe usuwanie, przez w³aœcicieli zanieczyszczeñ pozostawionych przez zwierzêta domowe w obiektach i na innych terenach
przeznaczonych do u¿ytku publicznego, a w szczególnoœci na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystoœci te,
umieszczone w szczelnych, nie ulegaj¹cych szybkiemu rozk³adowi torbach, mog¹ byæ deponowane
w komunalnych urz¹dzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystaj¹cych z psów przewodników,
h) do³o¿enie starañ o niedopuszczanie do zak³ócania
ciszy i spokoju przez zwierzêta domowe;
i) hodowcy zwierz¹t domowych zobowi¹zani s¹ spe³niaæ wymogi ustanowione dla hoduj¹cych zwierzêta gospodarskie na obszarach wy³¹czonych
spod zabudowy,
j) postanowienia ust. 2 dotycz¹ tak¿e zwierz¹t nie
udomowionych, utrzymywanych w charakterze
zwierz¹t domowych.
k) w przypadku potr¹cenia samochodem zwierzêcia
domowego lub dzikiego nale¿y zawiadomiæ lekarza weterynarii, celem udzielenia jemu pomocy
lub uœpienia – telefon lekarza weterynarii na terenie Sierakowic – 505 711 110.

l) w przypadku znalezienia ptaka lub zwierzêcia martwego, np. zabitego na jezdni, zg³aszamy podmiotowi uprawnionemu do odbioru padniêtych zwierz¹t –
w Sierakowicach firmie ELWOZ 058/68–19–397 lub
do Urzêdu Gminy tel. 058/6816–120 w. 24,34. (w godzinach pracy urzêdu)
§ 19
Zasady postêpowania z bezdomnymi zwierzêtami na
terenie gminy reguluje odrêbna uchwa³a Rady Gminy w
sprawie wy³apywania bezdomnych zwierz¹t.
ROZDZIA£ VIII
Wymagania odnoœnie utrzymywania zwierz¹t gospodarskich na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej
§ 20
1. Zakaz utrzymywania zwierz¹t gospodarskich dotyczy zwartych terenów, zajêtych przez budownictwo
wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje u¿ytecznoœci publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemys³owe, ogrody dzia³kowe.
2. Na pozosta³ych terenach dopuszcza siê utrzymywanie zwierz¹t gospodarskich pod nastêpuj¹cymi warunkami:
a) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierz¹t spe³niaj¹cych wymogi
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póŸn. zm.),
b) wszelka uci¹¿liwoœæ hodowli dla œrodowiska w tym
emisje bêd¹ce jej skutkiem zostan¹ ograniczone
do obszaru nieruchomoœci, na której jest prowadzona.
3) Odstêpstwa od zakazów wymienionych w ust. 1–2
dopuszczalne s¹ tylko w wypadku, gdy na chów wyra¿¹ zgodê s¹siedzi bêd¹cy stronami postêpowania
w rozumieniu kodeksu postêpowania administracyjnego oraz wójt.
4) Prowadz¹cy chów zwierz¹t gospodarskich zobowi¹zani s¹ przestrzegaæ zapisów § 3 niniejszego Regulaminu, a ponadto przestrzegaæ przepisów sanitarno
– epidemiologicznych i kodeksu cywilnego;
ROZDZIA£ IX
Obszary podlegaj¹ce obowi¹zkowej deratyzacji oraz
terminy jej przeprowadzania
§ 21
W przypadku wyst¹pienia populacji gryzoni, stwarzaj¹cej zagro¿enie sanitarne, wójt w uzgodnieniu z Pañstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, okreœli
obszary podlegaj¹ce obowi¹zkowej deratyzacji oraz
okreœli, poprzez zarz¹dzenie, termin i sposób jej przeprowadzenia.
§ 22
Koszty przeprowadzenia deratyzacji obci¹¿aj¹ w³aœcicieli nieruchomoœci.
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ROZDZIA£ X

§7

§ 23

Zebranie wiejskie w so³ectwie lub ogólne zebranie
mieszkañców osiedla, którego przedmiotem maj¹ byæ
konsultacje, zwo³uje so³tys b¹dŸ przewodnicz¹cy zarz¹du osiedla w trybie w³aœciwym dla zwo³ania zebrania,
okreœlonym w statucie jednostki pomocniczej.

Postanowienia koñcowe
1. Nadzór nad realizacj¹ obowi¹zków wynikaj¹cych z
niniejszego Regulaminu, sprawuje wójt.
2. Kto nie wykonuje obowi¹zków okreœlonych w niniejszym Regulaminie, podlega karze grzywny.
3. Postêpowanie w sprawach, o których mowa w ust.
1, toczy siê wed³ug przepisów kodeksu postêpowania w sprawach o wykroczenia.

§8
Konsultacje uwa¿a siê za przeprowadzone niezale¿nie od iloœci mieszkañców bior¹cych w nich udzia³.
§9

2526
UCHWA£A Nr XXXIV/201/2006
Rady Gminy Sadlinki
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie okreœlenia zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkañcami Gminy Sadlinki
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U z 2001 r.Nr 142,
poz. 1591,z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003, Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 153, poz. 1271, z
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759, z 2005r Dz.U Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457), Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Konsultacje z mieszkañcami Gminy Sadlinki zwane
dalej „konsultacjami”, przeprowadza siê na zasadach i w
trybie okreœlonych niniejsz¹ uchwa³¹.
§2
1. Konsultacje przeprowadza siê w przypadku, gdy wynika to z ustawy b¹dŸ z uchwa³y Rady Gminy.
2. Konsultacje przeprowadza siê dla obszaru ca³ej gminy lub jej czêœci.
3. Konsultacje mog¹ dotyczyæ jednej b¹dŸ kilku spraw.
§3
Konsultacje zarz¹dza Rada Gminy w w³asnej inicjatywy, b¹dŸ na wniosek Wójta.
§4
Konsultacje przeprowadza siê podczas obrad zebrañ
wiejskich w so³ectwach lub ogólnych zebrañ mieszkañców osiedli.
§5
Uprawnieni do udzia³u w konsultacjach s¹ stali mieszkañcy so³ectwa b¹dŸ osiedli, tj. osoby stale zameldowane w so³ectwie lub na terenie osiedla, posiadaj¹ce czynne
prawo wyborcze.
§6
1. O przeprowadzeniu konsultacji powiadamia mieszkañców Wójt w formie obwieszczenia.
2. Obwieszczenie o którym mowa w ust 1, powinno zawieraæ termin, miejsce i przedmiot konsultacji.
3. Obwieszczenie podaje siê do wiadomoœci mieszkañców co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem zebrania.

1. Z przeprowadzonych konsultacji sporz¹dza siê protokó³.
2. Protokó³ powinien zawieraæ termin i miejsce konsultacji, ich przedmiot oraz wyniki.
§ 10
Wójt przek³ada informacje o przeprowadzeniu konsultacjach na najbli¿szej sesji Rady Gminy.
§ 11
Uchwa³a polega podaniu do wiadomoœci mieszkañców gminy poprzez wywieszenie na tablicach og³oszeñ
w Urzêdzie Gminy Sadlinki i we wszystkich so³ectwach
w gminie.
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
M. Zdankiewicz

2527
UCHWA£A Nr XXXIV/205/2006
Rady Gminy w Sadlinki
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym.
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r.
O systemie oœwiaty (Dz.U. Nr 67, poz 329 z póŸn. zm.)
Rada Gminy w Sadlinki uchawala, co nastêpuje:
§1
Ustanawia siê Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka³ych na terenie Gminy, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do
niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie obowi¹zków z zakresu œwiadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zgodnie z
postanowieniami Regulaminu, powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Regulamin obowi¹zuje od 1 wrzeœnia 2006 r.
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§4
Traci moc Uchwa³a Nr XXIV/136/2005 Rady Gminy w
Sadlinkach z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 wrzeœnia 2006 roku.
Przewodnicz¹cy Rady
M. Zdankiewicz
Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Rady Gminy Sadlinki
Nr XXXIV/205/2006
z dnia 30 czerwca 2006 r.

— bezrobocie
— niepe³nosprawnoœæ
— ciê¿ka lub d³ugotrwa³a choroba
— wielodzietnoœæ
— brak umiejêtnoœci wype³niania funkcji opiekuñczo–wychowawczych
— alkoholizm lub narkomania
— rodzina niepe³na
— wyst¹pi³o zdarzenie losowe.
§4
1. Stypendium szkolne nie przys³uguje w przypadku
otrzymywania przez ucznia innego stypendium o charakterze socjalnym z zastrze¿eniem ust. 2.
2. W przypadku, gdy inne stypendium o charakterze
socjalnym jest niskie, uczniowi mo¿e zostaæ przyznane stypendium uzupe³niaj¹ce do uzyskania ³¹cznej kwoty okreœlonej niniejszym regulaminem.
§5

Regulamin
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka³ych na terenie
Gminy
§1
Pomoc materialna o charakterze socjalnym przys³uguje:
1. uczniom szkó³ publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkó³ publicznych dla m³odzie¿y i dla doros³ych oraz s³uchacze publicznych kolegiów
nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów jêzyków
obcych i kolegiów pracowników s³u¿b spo³ecznych
– do czasu ukoñczenia kszta³cenia, nie d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñczenia 24 roku ¿ycia;
2. wychowankowie publicznych i niepublicznych oœrodków
umo¿liwiaj¹cych dzieciom i m³odzie¿y, o których mowa
w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oœwiaty, a tak¿e
dzieciom i m³odzie¿y upoœledzonym umys³owo ze
sprzê¿onymi niepe³nosprawnoœciami, realizacjê odpowiednio obowi¹zku szkolnego i obowi¹zku nauki –
do czasu ukoñczenia realizacji obowi¹zku nauki.
3. uczniowie szkó³ niepublicznych nieposiadaj¹cych
uprawnieñ szkó³ publicznych dla m³odzie¿y i dla doros³ych – do czasu ukoñczenia realizacji obowi¹zki
nauki
4. s³uchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich
i nauczycielskich kolegiów jêzyków obcych – do czasu ukoñczenia kszta³cenia, nie d³u¿ej jednak ni¿ do
ukoñczenia 24 roku ¿ycia
§2
Pomoc materialna o charakterze socjalnym mo¿e byæ
udzielona jako:
1. stypendium szkolne,
2. zasi³ek szkolny
§3
Pomoc materialna o charakterze socjalnym mo¿e byæ
przyznana ka¿demu zamieszka³emu na terenie gminy
uczniowi, który znajduje siê w trudnej sytuacji materialnej wynikaj¹cej z niskich dochodów na osobê w rodzinie, w szczególnoœci, gdy w rodzinie wystêpuje jeden z
poni¿szych czynników:

1. Formami stypendium szkolnego s¹:
1) ca³kowite lub czêœciowe pokrycie kosztów udzia³u w zajêciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczaj¹cych poza zajêcia realizowane
w szkole w ramach planu nauczania, a tak¿e udzia³u w zajêciach edukacyjnych realizowanych poza
szko³¹.
2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w
tym w szczególnoœci zakup podrêczników i innych
pomocy naukowych
3) ca³kowite lub czêœciowe pokrycie kosztów zwi¹zanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych
oraz s³uchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów jêzyków obcych i kolegiów pracowników s³u¿b spo³ecznych.
4) œwiadczenia pieniê¿ne je¿eli Wójt uzna, ¿e udzielenie stypendium w formach, o których mowa w
pkt 1 i w pkt 2, a w przypadku uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych tak¿e w formie, o której mowa w
pkt 3, nie jest mo¿liwe natomiast w przypadku s³uchaczy kolegiów, o których mowa w pkt 3, udzielenie stypendium w formach, o których mowa w
pkt 1–3, nie jest celowe.
2. Stypendium szkolne mo¿e byæ udzielone w jednej
lub kilku formach jednoczeœnie.
§6
1. Uczniowi znajduj¹cemu siê przejœciowo w trudnej
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego
mo¿e byæ przyznany zasi³ek szkolny.
2. Zasi³ek szkolny mo¿e byæ przyznany w formie œwiadczenia pieniê¿nego na pokrycie wydatków zwi¹zanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy
rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka
razy w roku, niezale¿nie od otrzymanego stypendium szkolnego.
§7
Œwiadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Wójt w drodze decyzji administracyjnej.
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§8

§ 10

1. Œwiadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane s¹ na:
1) wniosek rodziców albo pe³noletniego ucznia, po
zasiêgniêciu opinii odpowiednio dyrektora szko³y, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego
kolegium jêzyków obcych, kolegium pracowników
s³u¿b spo³ecznych lub oœrodka, o którym mowa w
par. 1 pkt 2.
2) wniosek odpowiednio dyrektora szko³y, kolegium
nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium jêzyków obcych, kolegium pracowników s³u¿b spo³ecznych lub oœrodka, o którym mowa w par. 1 pkt 2.
2. Wniosek o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym i za³¹czniki do wniosku nie podlegaj¹ op³acie skarbowej.
3. Œwiadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mog¹ byæ równie¿ przyznane z urzêdu.

1. Rodzice ucznia lub pe³noletni uczeñ otrzymuj¹cy stypendium szkolne s¹ obowi¹zani niezw³ocznie powiadomiæ organ przyznaj¹cy stypendium o ustaniu
przyczyn, które stanowi³y podstawê przyznania stypendium szkolnego.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do dyrektora
szko³y, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium jêzyków obcych, kolegium pracowników
kolegium s³u¿b spo³ecznych lub oœrodka, o którym
mowa w par. 1 pkt 2, w przypadku, gdy dyrektor poweŸmie informacjê o ustaniu przyczyn, które stanowi³y podstawê przyznania stypendium szkolnego.
3. Stypendium szkolne wstrzymuje siê albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowi³y podstawê
przyznania stypendium szkolnego.
4. Nale¿noœci z tytu³u nienale¿nie pobranego stypendium szkolnego podlegaj¹ œci¹gniêciu w trybie przepisów o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji.
5. Wysokoœæ nale¿noœci podlegaj¹cej zwrotowi oraz
termin zwrotu tej nale¿noœci ustala siê w drodze decyzji administracyjnej.
6. W przypadkach szczególnych, zw³aszcza, je¿eli zwrot
wydatków na udzielone stypendium szkolne w ca³oœci lub w czêœci stanowi³yby dla osoby zobowi¹zanej nadmierne obci¹¿enie lub te¿ niweczy³yby skutki
udzielanej pomocy, Wójt mo¿e odst¹piæ od ¿¹dania
takiego zwrotu.

§9
1. Wniosek o przyznanie œwiadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zawiera w szczególnoœci:
1) imiê i nazwisko ucznia i jego rodziców
2) miejsce zamieszkania ucznia
3) dane uzasadniaj¹ce przyznanie œwiadczenia pomocy materialnej
4) rodzaj œwiadczenia, o jakie ubiega siê wnioskodawca
5) po¿¹dan¹ formê œwiadczenia pomocy materialnej
inn¹ ni¿ pieniê¿na.
6) w przypadku ubiegania siê o pokrycie ca³kowitych
lub czêœciowych kosztów udzia³u w zajêciach edukacyjnych podaje siê informacjê o tych zajêciach
i o prowadz¹cym je podmiocie.
2. Do wniosku o udzielanie pomocy materialnej za³¹cza siê zaœwiadczenie o wysokoœci dochodów, a w
przypadku ubiegania siê o stypendium szkolne dla
ucznia, którego rodzina korzysta ze œwiadczeñ pieniê¿nych z pomocy spo³ecznej, zamiast zaœwiadczenia o wysokoœci dochodów przedk³ada siê
zaœwiadczenie o korzystaniu ze œwiadczeñ pieniê¿nych z pomocy spo³ecznej.
3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego sk³ada siê w Urzêdzie Gminy w Sadlinkach ul. Kwidzyñska 12 pok. Nr 7 (parter) lub w sekretariacie Urzêdu
do dnia 15 wrzeœnia danego roku szkolnego, a w
przypadku s³uchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskiego kolegium jêzyków obcych, kolegium
pracowników s³u¿b spo³ecznych – do dnia 15 paŸdziernika danego roku szkolnego.
4. Wniosek o przyznanie zasi³ku szkolnego mo¿na sk³adaæ w Urzêdzie Gminy w Sadlinkach ul. Kwidzyñska
12 pok. Nr 7 (parter) lub w sekretariacie Urzêdu w
terminie nie d³u¿szym ni¿ dwa miesi¹ce od wyst¹pienia zdarzenia uzasadniaj¹cego przyznanie tego
zasi³ku.
5. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego i zasi³ku szkolnego mo¿e
byæ z³o¿ony po up³ywie terminu, o którym mowa.

§ 11
Od decyzji o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w okreœlonej wysokoœci lub odmowy
przyznania pomocy oraz wstrzymania i cofniêcia pomocy s³u¿y odwo³anie.
§ 12
1. Miesiêczna wysokoœæ dochodu na osobê w rodzinie
ucznia uprawniaj¹ca do ubiegania siê o stypendium
szkolne nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ kwota, o której
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr 64 ze zm.).
2. Miesiêczn¹ wysokoœæ dochodu na osobê w rodzinie
ustala siê na zasadach okreœlonych w art. 8 ust. 3–13
ustawy, o której mowa w ust. 1, z tym, ¿e do dochodu nie wlicza siê œwiadczeñ pomocy materialnej, o
których mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy o systemie oœwiaty.
3. Stypendium szkolne nie mo¿e byæ ni¿sze miesiêcznie ni¿ 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt
2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach
rodzinnych (Dz. U. Nr 228 ze zm.) i nie mo¿e przekraczaæ miesiêcznie 200% kwoty, o której mowa w
art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o œwiadczeniach rodzinnych.
4. Wysokoœæ zasi³ku szkolnego nie mo¿e przekroczyæ
jednorazowo kwoty stanowi¹cej piêciokrotnoœæ kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych.
5. Wójt ustala wysokoœæ pomocy materialnej w granicach okreœlonych w ust. 3 w ka¿dej sprawie indywidualnie, kieruj¹c siê: ustalon¹ sytuacj¹ materialn¹
zgodnie z ust. 2, innymi okolicznoœciami, o których
mowa w § 3.
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6. Stypendium szkolne mo¿e byæ przyznane w pe³nej
lub czêœciowej wysokoœci w zale¿noœci od sytuacji
materialnej ucznia uzale¿nionej od dochodu przypadaj¹cego na osobê w rodzinie.
7. Przy ustalaniu wysokoœci zasi³ku szkolnego Wójt kieruje siê ocen¹ skutków zdarzenia losowego, uzasadniaj¹cego z³o¿enie wniosku. Zasady, o których mowa
w ust. 6, mog¹ byæ pomocniczo stosowane przy ustalaniu wysokoœci zasi³ku szkolnego.
§ 13
1. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie
d³u¿szy ni¿ od wrzeœnia do czerwca w danym roku
szkolnym, a w przypadku s³uchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów jêzyków obcych i kolegiów pracowników s³u¿b spo³ecznych –
na okres nie d³u¿szy ni¿ od paŸdziernika do czerwca w danym roku szkolnym.
2. Je¿eli forma stypendium szkolnego tego wymaga,
stypendium mo¿e byæ realizowane w okresach innych ni¿ miesiêczne lub jednorazowo, z tym, ¿e wartoœæ stypendium szkolnego w danym roku szkolnym
nie mo¿e przekroczyæ ³¹cznie dwudziestokrotnoœci
kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z
dnia 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych (lub dziesiêciokrotnoœci miesiêcznego stypendium w pe³nej wysokoœci), a w przypadku s³uchaczy
kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów
jêzyków obcych i kolegiów pracowników s³u¿b spo³ecznych – osiemnastokrotnoœci kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o œwiadczeniach
rodzinnych (lub dziewiêciokrotnoœci miesiêcznego
stypendium szkolnego w pe³nej wysokoœci).
3. Zasi³ek szkolny przyznawany jest w formie œwiadczenia pieniê¿nego na pokrycie wydatków zwi¹zanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy
rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka
razy w roku.
§ 14
1. Pomoc materialne o charakterze socjalnym przyznana w formie, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, realizowana jest przelewem na rachunek bankowy
podmiotu prowadz¹cego zajêcia edukacyjne.
2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formie, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, realizowana jest poprzez dostarczenie za poœrednictwem
szkó³ podrêczników i pomocy naukowych.
3. Pomoc materialna w formach, o których mowa w §
5 ust. 1 pkt 2–3, bêdzie realizowana poprzez zwrot
wydatków, po przedstawieniu odpowiednich rachunków potwierdzaj¹cych poniesione wydatki, w formie
wyp³aty gotówkowej z kasy urzêdu lub przelewu na
rachunek bankowy rodziców ucznia lub pe³noletniego ucznia.
4. Œwiadczenia pieniê¿ne z tytu³u pomocy materialnej
o charakterze socjalnym wyp³acane s¹ w kasie urzêdu lub przelewem na w³aœciwy rachunek bankowy.

2528
UCHWA£A Nr XLIV/61/06
Rady Gminy Puck
z dnia 31 sierpnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Brudzewo
w gminie Puck.
Na podstawie art. 20 w zwi¹zku z art. 15, art. 16
ust. 1, art. 17, art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 z
póŸniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póŸniejszymi zmianami), Rada Gminy Puck uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ I
Przepisy wstêpne
§1
1. Po stwierdzeniu zgodnoœci projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Brudzewo w gminie Puck z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy PUCK okreœlonymi w Uchwale nr XXVI/86/2000 r. Rady Gminy Puck z dnia 03
paŸdziernika 2000 r. wraz ze zmianami uchwalonymi Uchwa³¹ nr IX/69/03 i IX/70/03 Rady Gminy Puck
z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie uchwalania Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Puck i zmianami uchwalonymi Uchwa³¹ nr XXVIII/6/05 Rady Gminy Puck z dnia
03 lutego 2005 r.
2. Po rozstrzygniêciu o sposobie rozpatrzenia uwag
z³o¿onych do projektu planu a nie uwzglêdnionych
przez Wójta Gminy Puck;
3. Po rozstrzygniêciu o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania zapisanych w planie inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej, nale¿¹cych do
zadañ w³asnych gminy;

uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Brudzewo w gminie Puck.
§2
1. Plan obejmuje fragment wsi Brudzewo, po³o¿ony po
zachodniej stronie drogi wojewódzkiej nr 216, o powierzchni ok. 27 ha – w granicach okreœlonych na
rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Ustalenia planu przedstawiono w czêœci tekstowej –
stanowi¹cej treœæ uchwa³y oraz w czêœci graficznej –
rysunku planu w skali 1: 2000, stanowi¹cym za³¹czniki nr 1 do niniejszej uchwa³y.
3. Integraln¹ czêœci¹ uchwa³y s¹ te¿:
1) za³¹cznik nr 2 – rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag zg³oszonych do projektu planu i
nieuwzglêdnionych przez Wójta Gminy Puck;
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2) za³¹cznik nr 3 – rozstrzygniêcie o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy;
4. Czêœæ tekstowa planu przedstawiona jest w nastêpuj¹cy sposób:
1) przepisy ogólne dotycz¹ce ca³ego obszaru objêtego planem, a wiêc maj¹ce zastosowanie dla poszczególnych terenów wyodrêbnionych w dalszych
przepisach, zawarte w Rozdziale II od § 3 do § 13;
w sk³ad tych przepisów wchodz¹:
a) ustalenia dotycz¹ce przeznaczenia terenów i
definicje pojêæ stosowanych w planie – zawarte w § 3 uchwa³y;
b) ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego – zawarte w § 4
uchwa³y;
c) ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony œrodowiska
i przyrody – zawarte w § 5 uchwa³y;
d) ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, dóbr kultury wspó³czesnej oraz krajobrazu kulturowego – zawarte
w § 6 uchwa³y;
e) ustalenia dotycz¹ce wymagañ wynikaj¹cych z
potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych
– zawarte w § 7 uchwa³y;
f) ustalenia dotycz¹ce parametrów i wskaŸników
kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów, o których mowa w § 8 zawarte s¹
w kartach terenów w § 14 ust 1 i ust. 2;
g) ustalenia dotycz¹ce zagospodarowania obszarów i obiektów podlegaj¹cych ochronie ustalonych na podstawie przepisów odrêbnych, w tym
terenów górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych – zawarte w § 9
uchwa³y;
h) ustalenia dotycz¹ce szczegó³owych zasad i warunków scalenia i podzia³u nieruchomoœci – zawarte w § 10 uchwa³y;
i) ustalenia dotycz¹ce zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – zawarte w § 11 uchwa³y;
j) ustalenia dotycz¹ce sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzenia i
u¿ytkowania terenów – zawarte w § 12 uchwa³y;
k) ustalenia dotycz¹ce stawek procentowych stanowi¹cych podstawê do okreœlenia op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym – podano
§ 13 oraz zawarto w kartach terenów w § 14
uchwa³y;
2) przepisy szczegó³owe, dotycz¹ce poszczególnych
terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi,
z których ka¿dy posiada odrêbne ustalenia zapisane w karcie terenu – zawarte s¹ w Rozdziale III §
14 ust. 1 i ust. 2.
4. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne wystêpuj¹ce na rysunku planu, s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) oznaczenia ogólne: granice obszaru objêtego pla-

nem; linie rozgraniczaj¹ce terenów o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania;
2) przeznaczenie terenów: MN – tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej; U – tereny zabudowy us³ugowej; R – tereny rolnicze; RM – tereny
zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych,
hodowlanych i ogrodniczych; P – tereny obiektów
produkcyjnych, sk³adów i magazynów; WS – tereny wód powierzchniowych i œródl¹dowych; KS
– tereny obs³ugi komunikacji samochodowej; E –
teren urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, elektroenergetyka, trafostacja; G – tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej – gazownictwo; KD–G–
teren dróg publicznych – droga g³ówna, KD–L –
tereny dróg publicznych – droga lokalna; KD–D –
tereny dróg publicznych – droga dojazdowa; KD–P
– tereny dróg publicznych – ci¹g pieszo – jezdny;
KD–X– tereny dróg publicznych – ci¹g pieszy;
KDW – tereny dróg wewnêtrznych;
3) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;
zieleñ izolacyjno – krajobrazowa; zieleñ krajobrazowa; pas techniczny napowietrznej linii energetycznej; pas przebiegu infrastruktury technicznej;
kana³ melioracji wodnych podstawowych.
Pozosta³e oznaczenia na rysunku planu stanowi¹ informacje i nie s¹ ustaleniami planu miejscowego.
5. Oznaczenia poszczególnych terenów wydzielonych
liniami rozgraniczaj¹cymi, nie bêd¹cych terenami
komunikacji, s¹ nastêpuj¹ce:
1) poz. 1. numer dwucyfrowy oznaczaj¹cy porz¹dkowy numer terenu od 01 do 21;
2) poz. 2. symbol literowy, oznaczaj¹cy przeznaczenie terenu, zgodnie z klasyfikacj¹ scharakteryzowan¹ w § 3 ust. 1.
6. Oznaczenia poszczególnych terenów wydzielonych
na rysunkach planu liniami rozgraniczaj¹cymi, bêd¹cych terenami komunikacji s¹ nastêpuj¹ce:
1) poz. 1. numer trzycyfrowy, oznaczaj¹cy porz¹dkowy numer terenu, od 001 do 010;
2) poz. 2. symbol literowy, oznaczaj¹cy przeznaczenie terenu zgodnie z klasyfikacj¹ podan¹ w § 3
ust. 2.
7. Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa
o:
1) uchwale – nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹
uchwa³ê Rady Gminy PUCK;
2) rysunku planu – nale¿y przez to rozumieæ rysunek wymieniony w § 2 ust. 1;
3) terenie, z podaniem jego symbolu – nale¿y przez
to rozumieæ teren wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczony takim samym
symbolem na rysunku planu.
Rozdzia³ II
Przepisy ogólne dotycz¹ce ca³ego obszaru objêtego
planem
§3
Ustalenia dotycz¹ce przeznaczenia terenów i definicje pojêæ stosowanych w planie
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1. Charakterystyka funkcji i przeznaczenia terenów nie
bêd¹cych terenami komunikacji:
1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
a) Zakres dopuszczalnych funkcji: zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna wraz z niezbêdnymi do jej funkcjonowania budynkami (gospodarczymi, gara¿ami) i budowlami, miejscami
postojowymi, zieleni¹, ma³¹ architektur¹, dojœciami i dojazdami oraz infrastruktur¹ techniczn¹. W budynkach mieszkalnych jednorodzinnych
dopuszcza siê us³ugi wbudowane (do 30% powierzchni ca³kowitej budynku).
Dopuszczalny zakres us³ug wbudowanych:
— us³ugi biurowe, administracyjne, gabinety lekarskie i inne gabinety, pracownie wolnych
zawodów,
— us³ugi handlu,
— us³ugi rzemios³a bytowego (us³ugi krawieckie, fryzjerskie, kosmetyczne, naprawcze
sprzêtu domowego itp.).
Prowadzona dzia³alnoœæ us³ugowa musi spe³niaæ wymogi obowi¹zuj¹cych przepisów szczególnych ochrony œrodowiska (w tym w zakresie
ochrony wód powierzchniowych i podziemnych
oraz ha³asu).
Zasiêg uci¹¿liwoœci dla œrodowiska prowadzonej dzia³alnoœci us³ugowej winien byæ ograniczony do granic obszaru, do którego inwestor
posiada tytu³ prawny.
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi:
— musz¹ byæ wyposa¿one w techniczne œrodki
ochrony przed uci¹¿liwoœciami funkcji us³ugowych,
— musz¹ spe³niaæ wymogi norm obowi¹zuj¹cych dla funkcji chronionych.
b) Ustalenia dodatkowe:
— dopuszcza siê lokalizacjê maksimum dwóch
budynków mieszkalnych jednorodzinnych na
jednej dzia³ce budowlanej,
— budynki mieszkalne mog¹ byæ usytuowane
jako wolnostoj¹ce lub bliŸniacze,
— dopuszcza siê przejœcie sieci infrastruktury
technicznej i lokalizacjê urz¹dzeñ i budynków infrastruktury technicznej (trafostacje,
przepompownie, itp.),
— dopuszcza siê wydzielenie dróg wewnêtrznych o szerokoœci minimum 6 m; dla dróg nieprzelotowych ustala siê wymóg zakoñczenia
placem do zawracania o wymiarach minimum
10 m x 10 m;
c) Uwaga: dla danego terenu obowi¹zuj¹ wykluczenia funkcji, je¿eli zosta³y podane w karcie
danego terenu § 14 ust. 1.
2) U – tereny zabudowy us³ugowej.
a) Wszelka dzia³alnoœæ us³ugowa wraz z niezbêdnymi do jej funkcjonowania budynkami i pomieszczeniami technicznymi, miejscami
postojowymi, zieleni¹, dojœciami i dojazdami
oraz infrastruktur¹ techniczn¹.
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Wyklucza siê przedsiêwziêcia, dla których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na
œrodowisko jest wymagany, zgodnie z Ustaw¹ „Prawo Ochrony œrodowiska” (Dz. U. z 2001 r. Nr 62
poz. 627) oraz z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr
257, poz. 2573) i zmieniaj¹cym je Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 5 maja 2005 r. (Dz.
U. z 2005 r. Nr 92 poz. 769) w sprawie okreœlenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko oraz szczegó³owych kryteriów
zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêcia do
sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko (nie dotyczy infrastruktury technicznej i dróg).
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ w po³¹czeniu z
funkcj¹ us³ugow¹ lub w oddzielnym budynku.
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi:
— musz¹ byæ wyposa¿one w techniczne œrodki
ochrony przed uci¹¿liwoœciami funkcji us³ugowych,
— musz¹ spe³niaæ wymogi norm obowi¹zuj¹cych dla funkcji chronionych.
b) Prowadzona dzia³alnoœæ us³ugowa musi spe³niaæ wymogi obowi¹zuj¹cych przepisów szczególnych ochrony œrodowiska (w tym w zakresie
ochrony wód powierzchniowych i podziemnych
oraz ha³asu).
Zasiêg uci¹¿liwoœci dla œrodowiska prowadzonej dzia³alnoœci us³ugowej winien byæ ograniczony do granic obszaru, do którego inwestor
posiada tytu³ prawny.
c) Ustalenia dodatkowe:
— dopuszcza siê prowadzenie instalacji infrastruktury technicznej nie zwi¹zanych z obs³ug¹ danego terenu oraz lokalizacjê urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej i ochrony akustycznej,
— dopuszcza siê wydzielenie dróg wewnêtrznych o szerokoœci minimum 6 m; dla dróg nieprzelotowych ustala siê wymóg zakoñczenia
placem do zawracania o wymiarach minimum
10 m x 10 m;
d) Uwaga: dla danego terenu obowi¹zuj¹ wykluczenia funkcji, je¿eli zosta³y podane w karcie
danego terenu § 14 ust. 1.
3) P – tereny obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów.
a) Zakres dopuszczalnych funkcji: wszelka dzia³alnoœæ produkcyjna wraz z niezbêdnymi do jej
funkcjonowania budynkami i pomieszczeniami
technicznymi, miejscami postojowymi, zieleni¹,
dojœciami, dojazdami i infrastruktur¹ techniczn¹.
Wyklucza siê przedsiêwziêcia, dla których obowi¹zek sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu
na œrodowisko jest wymagany, zgodnie z Ustaw¹ „Prawo Ochrony œrodowiska” (Dz. U. z
2001 r. Nr 62 poz. 627) oraz z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.
(Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573) i zmieniaj¹cym je Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z
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dnia 5 maja 2005 r. (Dz.U.z 2005 r. Nr 92 poz.
769) w sprawie okreœlenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko oraz szczegó³owych kryteriów
zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêcia
do sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na
œrodowisko (nie dotyczy infrastruktury technicznej i dróg).
Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie
zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ w po³¹czeniu z funkcj¹ us³ugow¹ lub w oddzielnym budynku.
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi:
— musz¹ byæ wyposa¿one w techniczne œrodki
ochrony przed uci¹¿liwoœciami funkcji us³ugowych,
— musz¹ spe³niaæ wymogi norm obowi¹zuj¹cych dla funkcji chronionych.
b) Prowadzona dzia³alnoœæ us³ugowa musi spe³niaæ wymogi obowi¹zuj¹cych przepisów szczególnych ochrony œrodowiska (w tym w zakresie
ochrony wód powierzchniowych i podziemnych
oraz ha³asu).
Zasiêg uci¹¿liwoœci dla œrodowiska prowadzonej dzia³alnoœci us³ugowej winien byæ ograniczony do granic obszaru, do którego inwestor
posiada tytu³ prawny.
c) Ustalenia dodatkowe:
— dopuszcza siê prowadzenie instalacji infrastruktury technicznej nie zwi¹zanych z obs³ug¹ danego terenu oraz lokalizacjê
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i ochrony
akustycznej,
— dopuszcza siê wydzielenie dróg wewnêtrznych o szerokoœci minimum 6 m; dla dróg nieprzelotowych ustala siê wymóg zakoñczenia
placem do zawracania o wymiarach minimum
10 m x 10 m;
d) Uwaga: dla danego terenu obowi¹zuj¹ wykluczenia funkcji, je¿eli zosta³y podane w karcie
danego terenu § 14 ust. 1.
4) RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, rybackich i leœnych.
a) Zakres dopuszczalnych funkcji: budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki i budowle zwi¹zane z produkcj¹ w gospodarstwach rolnych,
hodowlanych, ogrodniczych, rybackich i leœnych.
Wyklucza siê:
— hodowlê bezœció³kow¹ zwierz¹t,
— hodowlê zwierz¹t o ³¹cznej wielkoœci powy¿ej
50 DJP w obrêbie jednego terenu zabudowy
zagrodowej.
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi
winny byæ wyposa¿one w techniczne œrodki
ochrony przed uci¹¿liwoœciami funkcji us³ugowych.
b) Prowadzona dzia³alnoœæ musi spe³niaæ wymogi
obowi¹zuj¹cych przepisów szczególnych ochrony œrodowiska, w tym w zakresie ochrony wód
powierzchniowych i podziemnych, ha³asu. Za-
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siêg uci¹¿liwoœci dla œrodowiska prowadzonej
dzia³alnoœci us³ugowej winien byæ ograniczony
do granic obszaru, do którego inwestor posiada
tytu³ prawny.
c) Ustalenia dodatkowe:
— dopuszcza siê prowadzenie instalacji infrastruktury technicznej nie zwi¹zanych z obs³ug¹ danego terenu oraz lokalizacjê
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i ochrony
akustycznej,
— dopuszcza siê wydzielenie dróg wewnêtrznych o szerokoœci minimum 6 m; dla dróg nieprzelotowych ustala siê wymóg zakoñczenia
placem do zawracania o wymiarach minimum
10 m x 10 m;
d) Uwaga: dla danego terenu obowi¹zuj¹ wykluczenia funkcji, je¿eli zosta³y podane w karcie
danego terenu § 14 ust. 1.
5) R – tereny rolnicze.
a) Zakres dopuszczalnych funkcji: uprawy rolne,
ogrodnicze, zalesienia, zadrzewienia, wody powierzchniowe.
Wyklucza siê stosowanie gnojowicy.
b) Ustalenia dodatkowe:
— dopuszcza siê prowadzenie instalacji infrastruktury technicznej nie zwi¹zanych z obs³ug¹ danego terenu oraz lokalizacjê
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej nie wymagaj¹cych zmiany przeznaczenia gruntów
rolnych na cele nierolnicze;
— wyklucza siê lokalizacjê budynków.
c) Uwaga: dla danego terenu obowi¹zuj¹ wykluczenia funkcji, je¿eli zosta³y podane w karcie
danego terenu § 14 ust. 1.
6) WS – tereny wód powierzchniowych i œródl¹dowych.
Kana³ melioracji wodnych podstawowych.
7) KS – tereny obs³ugi komunikacji samochodowej.
Tereny lokalizacji stacji paliw – stacja gazowa, istniej¹ca.
Dopuszcza siê przejœcie sieci infrastruktury technicznej i lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej zwi¹zanej i niezwi¹zanej z obs³ug¹ terenu.
8) E – tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, trafostacja.
Tereny lokalizacji urz¹dzeñ infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, trafostacja oraz sieci i kabli energetycznych.
9) G – tereny infrastruktury technicznej – gazownictwo.
Tereny lokalizacji urz¹dzeñ infrastruktury technicznej: teren dla przebiegu gazoci¹gu wysokiego
ciœnienia DN 500, Pr=8,4 MPa.
2. Charakterystyka funkcji i przeznaczenia terenów dla
terenów komunikacji:
1) Tereny dróg publicznych: KD–G – droga klasy G –
g³ówna, KD–L –droga klasy L – lokalna; KD–D –
droga klasy D – dojazdowa; KD–P – ci¹g pieszo –
jezdny; KD–X– ci¹g pieszy.
a) W obrêbie terenów dopuszcza siê:
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— jezdnie, chodniki, wydzielone œcie¿ki rowerowe,
— prowadzenie sieci infrastruktury technicznej
(za zgod¹ zarz¹dcy drogi),
— elementy ma³ej architektury,
— zadrzewienia,
— lokalizacjê noœników reklamowych (o maksymalnej wysokoœci 3,00 m i maksymalnej
powierzchni 2 m2);
b) W obrêbie terenów wyklucza siê:
— lokalizacjê obiektów us³ugowo – handlowych;
c) Uwaga: dla danego terenu obowi¹zuj¹ wykluczenia funkcji, je¿eli zosta³y podane w karcie
danego terenu § 14 ust. 2.
2) Tereny dróg wewnêtrznych: KDW– ci¹g pieszo –
jezdny.
a) W obrêbie terenów dopuszcza siê:
— jezdnie, chodniki z dopuszczeniem rozwi¹zañ bez wydzielania jezdni,
— prowadzenie sieci infrastruktury technicznej,
— elementy ma³ej architektury,
— zadrzewienia,
b) W obrêbie terenów wyklucza siê:
— lokalizacjê obiektów us³ugowo – handlowych;
c) Uwaga: dla danego terenu obowi¹zuj¹ wykluczenia funkcji, je¿eli zosta³y podane w karcie
danego terenu § 14 ust. 2.
3. Wyjaœnienia pojêæ u¿ytych w “kartach terenów” w
§ 14:
1) elewacja frontowa: elewacja budynku po³o¿ona
od strony drogi, z której nastêpuje wjazd na dzia³kê;
2) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy: linie, których nie mo¿e przekroczyæ lico (œciana)
budynku. Linie te nie dotycz¹ schodów, balkonów,
wykuszy, które mog¹ byæ wysuniête poza nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy do 1,00 m (przy spe³nieniu wymogów przepisów odrêbnych);
3) miejsca postojowe: miejsca postojowe dla samochodów, na powierzchni terenu, w gara¿ach (wbudowanych lub wolnostoj¹cych) lub wiatach;
4) powierzchnia terenów biologicznie czynnych: powierzchnia gruntu rodzimego pokrytego roœlinnoœci¹ i wod¹ powierzchniow¹, a tak¿e 50% sumy
nawierzchni tarasów i stropodachów, urz¹dzonych
jako sta³e trawniki lub kwietniki na pod³o¿u zapewniaj¹cym ich naturaln¹ wegetacjê, o powierzchni
nie mniejszej ni¿ 10 m 2 (do powierzchni terenów
biologicznie czynnych zalicza siê “zieleñ krajobrazow¹” oraz „zieleñ krajobrazowo – izolacyjn¹”,
oznaczon¹ na rysunku planu;
5) przepisy odrêbne: nale¿y przez to rozumieæ obowi¹zuj¹ce przepisy prawne ustaw wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw;
6) urz¹dzenia infrastruktury technicznej: urz¹dzenia
i obiekty naziemne i budowle podziemne z wykluczeniem masztów telefonii komórkowej i elektrowni wiatrowych;
7) wskaŸnik zabudowy: okreœla maksymaln¹ dopuszczaln¹ wielkoœæ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia³ki;

8) wysokoœæ budynków: dopuszczalna maksymalna
wysokoœæ budynków, liczona od najwy¿szego poziomu terenu przyleg³ego bezpoœrednio do budynku w rejonie g³ównego wejœcia na poziom parteru
budynku, do kalenicy lub najwy¿szego punktu na
pokryciu kubatury – w metrach (nie dotyczy: masztów odgromnikowych, anten, kominów, dominant
i akcentów architektonicznych).
§4
Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego dla obszaru objêtego planem:
1) kszta³towanie struktury przestrzennej w formie zespo³ów dzia³ek, w tym usytuowanych wzd³u¿ dróg;
2) kszta³towanie nowej zabudowy w oparciu o historyczne cechy zabudowy Kaszub Pó³nocnych charakteryzuj¹ce miejscow¹ tradycjê (ustalenie
maksymalnej wysokoœci zabudowy, kubatury
obiektów, geometrii dachów i szerokoœci elewacji);
3) ograniczenie intensywnoœci i gabarytów zabudowy w celu ochrony walorów krajobrazowych obszaru.
2. Szczegó³owe warunki ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego, odnosz¹ce siê do poszczególnych
terenów po³o¿onych na obszarze opracowania planu, zawarto w kartach tych terenów w § 14 ust. 1.
§5
Zasady ochrony œrodowiska i przyrody
1. Na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹ tereny
ani obiekty podlegaj¹ce ochronie prawnej na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z póŸniejszymi zmianami).
2. Na obszarze objêtym planem ustala siê wymóg
uwzglêdnienia w zagospodarowaniu dzia³ek budowlanych du¿ego udzia³u powierzchni biologicznie czynnej – minimum 20% (zgodnie z ustaleniami podanymi
w kartach terenów w § 14 ust. 1 pkt 6).
3. Na obszarze objêtym planem ustala siê wzbogacenie terenów zieleni, poprzez wprowadzenie zieleni
izolacyjno–krajobrazowej i krajobrazowej w obrêbie
terenów inwestycyjnych (zgodnie z ustaleniami podanymi w kartach terenów w § 14 ust. 1 pkt 6).
4. Na obszarze objêtym planem ustala siê dla prowadzonej dzia³alnoœci (us³ugowej, produkcyjnej, sk³adowej, itp.) koniecznoœæ spe³nienia wymogów
obowi¹zuj¹cych przepisów szczególnych ochrony œrodowiska (w tym w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych oraz ha³asu) oraz zabezpieczenia
funkcji mieszkaniowej przed uci¹¿liwoœciami innych
funkcji – zgodnie z opisem funkcji i przeznaczenia terenów podan¹ w § 3 ust. 1.
§6
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków,
dóbr kultury wspó³czesnej oraz krajobrazu kulturowego
1. Dla pó³nocnej i œrodkowej czêœci terenu objêtego
planem ustala siê strefê ochrony konserwatorskiej
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– dla ochrony ekspozycji zabytkowego za³o¿enia pa³acowo – parkowego z folwarkiem w Celbowie; w
strefie ochrony ekspozycji ustala siê: ograniczenie
gabarytów, wysokoœci i intensywnoœci zabudowy w
sposób nawi¹zuj¹cy do zabudowy wystêpuj¹cej w
obszarach s¹siednich oraz w zespole zabytkowym
zabudowy folwarcznej – wed³ug ustaleñ zwartych w
kartach terenów w § 14 ust. 1.
2. Ca³y obszar objêty planem po³o¿ony jest w obrêbie
obszaru krajobrazu kulturowego z tradycj¹ budownictwa Kaszub Pó³nocnych i Pasa Nadmorskiego;
dla nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
ustala siê formy zabudowy charakterystyczne dla tego regionu, takie jak: rzut na planie prostok¹ta, z dachem dwuspadowym o k¹cie nachylenia 45 stopni
(dopuszczony dach naczó³kowy), elewacje tynkowane lub ceglane, naturalne materia³y budowlane i naturalna kolorystyka.
§7
Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych
1. Na obszarze objêtym planem nie wyznacza siê obszarów przestrzeni publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, wskazanych w Studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck.
2. Na terenie objêtym planem, terenami publicznymi s¹
tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 001
KD–G, 002 KD–L, 004 KD–D, 005 KD–D, 006 KD–P,
007 KD–P, 008 KD–X, 009 KD–X, 010 KD–X.
3. Na w/w wymienionych terenach publicznych ustala
siê:
a) dopuszczenie lokalizacji noœników reklamowych
(o maksymalnej wysokoœci 3,00 m i maksymalnej
powierzchni 2 m2);
b) dopuszczenie lokalizacji sieci i urz¹dzeñ sieci infrastruktury technicznej (za zgod¹ zarz¹dcy drogi)
i zieleni;
c) okreœlenie innych zakazów i nakazów, dopuszczeñ i ograniczeñ w zagospodarowaniu terenów
podano w kartach terenów w § 14 ust. 2.
§8
Ustalenia dotycz¹ce parametrów i wskaŸników kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów
Parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania dla poszczególnych terenów okreœlono w kartach tych terenów w § 14 ust. 1 – dla terenów nie bêd¹cych terenami komunikacji i ust. 2– dla
terenów komunikacji.
§9
Ustalenia dotycz¹ce zagospodarowania obszarów i
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrêbnych, w tym terenów górniczych,
terenów nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi oraz
zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych
1. Na podstawie Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leœnych:
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1) na obszarze objêtym planem przeznacza siê na
cele nierolnicze: grunty rolne klasy R III pochodzenia mineralnego o powierzchni 16,41 ha, grunty rolne klasy IV pochodzenia mineralnego o
powierzchni 4,23 ha, grunty rolne klasy V i VI mineralnego o powierzchni 1,1483 ha; dla gruntów
rolnych przeznaczonych na cele nierolnicze uzyskano zgodê:
a) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pismo nr
GZ.tr.057/602–386/05 z dnia 14.07.2005 r.,
b) Wojewody Pomorskiego pismo nr Œ/R.III.AS/
7711–1/38/05 z dnia 28.09.2005 r.,
2) przed uzyskaniem pozwolenia na budowê nale¿y
uzyskaæ decyzjê zezwalaj¹c¹ na wy³¹czenie gruntów z produkcji rolniczej.
2. Na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
Wodne (Dz.U. Nr 115 poz. 1229 z póŸn. zm.), ustala siê
wymóg zachowania kana³u melioracji wodnych podstawowych – kana³u „A” ¯elistrzewo (teren oznaczony
symbolem 20 WS na rysunku planu) oraz ustala siê
szczególne wymogi dotycz¹ce zagospodarowania terenów przyleg³ych:
1) zabrania siê grodzenia nieruchomoœci przyleg³ych
do kana³u w odleg³oœci mniejszej ni¿ 1,50 m od linii brzegu oraz zakazywania lub uniemo¿liwiania
przechodzenia przez ten obszar;
2) w celu zapewnienia swobodnego dostêpu do kana³u, ze wzglêdu na koniecznoœæ przeprowadzenia
niezbêdnych prac konserwacyjnych, regulacyjnych,
awaryjnych i innych maj¹cych na celu utrzymanie
cieku w dobrym stanie technicznym oraz z uwagi
na zagro¿enie powodziowe, nale¿y zostawiæ pas
wolny od zabudowy w odleg³oœci minimum 10,00 m
od brzegów kana³u;
3) bezpoœrednie s¹siedztwo z kana³em mo¿e powodowaæ wystêpowanie wysoko po³o¿onego zwierciad³a wody gruntowej, które mo¿e niekorzystnie
wp³ywaæ na planowane zamierzenie inwestycyjne.
3. Na obszarze objêtym planem wystêpuj¹ napowietrzne linie energetyczne. Ustala siê „pas techniczny napowietrznej linii energetycznej” o ³¹cznej szerokoœci
15 m (po 7,50 m od osi linii); w pasie technicznym
ustala siê:
— zakaz nasadzeñ drzew i krzewów (o wysokoœci
wzrostu powy¿ej 1,5 m),
— zakaz sytuowania stanowisk pracy, sk³adowania
wyrobów, materia³ów i urz¹dzeñ budowlanych; pas
techniczny nie obowi¹zuje w przypadku skalowania linii;
— zagospodarowanie terenu w obszarze pasa technicznego wymaga uzgodnienia z w³aœcicielem sieci (Koncern Energetyczny ENERGA S.A. Oddzia³
Zak³ad Gdañsk Zak³ad Wejherowo);
— pas techniczny nie obowi¹zuje w przypadku likwidacji linii.
4. Wzd³u¿ wschodniej granicy terenu ustala siê „pas
przebiegu infrastruktury technicznej”, dla terenu, w
którym przebiegaj¹ podziemne sieci infrastruktury
technicznej – pas oznaczony jest na rysunku planu;
w pasie przebiegu infrastruktury technicznej ustala siê
zakaz nasadzeñ drzew oraz prowadzenia dzia³alnoœci mog¹cej zaszkodziæ trwa³oœci sieci.
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5. Na obszarze objêtym planem tereny nara¿one na
niebezpieczeñstwo powodzi mog¹ wystêpowaæ w
s¹siedztwie terenu kana³u ¯elistrzewo (teren oznaczony symbolem 20 WS na rysunku planu).
6. Na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹ tereny
zagro¿one osuwaniem siê mas ziemnych.
§ 10
Ustalenia dotycz¹ce szczegó³owych zasad i warunków scalania i podzia³u nieruchomoœci
1. Na obszarze objêtym planem nie ustala siê terenów
wymagaj¹cych scalenia nieruchomoœci.
2. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, us³ugowej, produkcji, sk³adów i magazynów, zabudowy zagrodowej zasady podzia³u terenów na
dzia³ki budowlane zawarto w kartach terenu w § 14
ust. 1.
§ 11
Ustalenia dotycz¹ce zasad modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
1. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala siê:
1) zabudowa terenów objêtych planem wymaga konsekwentnej rozbudowy sieci dróg publicznych i
wewnêtrznych, wykonania ich powi¹zañ z zewnêtrznym uk³adem drogowym, oraz dokonania
korekt i uporz¹dkowania obecnie funkcjonuj¹cych
elementów wewnêtrznego uk³adu drogowego; planowane dzia³ania umo¿liwi¹ w efekcie ograniczenie niekontrolowanej dostêpnoœci z terenu osiedla
do drogi wojewódzkiej nr 216 Reda–W³adys³awowo Hel, zapewniaj¹c jednoczeœnie dogodny dojazd z tej trasy do osiedla oraz uporz¹dkowanie
ruchu pieszego i rowerowego w tym rejonie, co w
zasadniczy sposób przyczyni siê do poprawy warunków bezpieczeñstwa.
W uk³adzie ulic wewnêtrznym osiedla stworzone
zostan¹ warunki sukcesywnej rozbudowy sieci ulic
umo¿liwiaj¹ce dostosowanie rozbudowy uk³adu
ulicznego do potrzeb wynikaj¹cych z rozwijaj¹cej
siê zabudowy, oraz koniecznoœci jej obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹. Uk³ad uliczny (wzbogacony
dodatkowo odcinkami wydzielonych ci¹gów pieszych), zapewnia bezpoœredni dojazd samochodowy do istniej¹cej i projektowanej zabudowy oraz
dogodne powi¹zania komunikacyjne piesze wewn¹trz osiedla, a tak¿e do przystanków komunikacji zbiorowej;
2) podstawowe elementy rozbudowy uk³adu komunikacyjnego stanowi¹:
a) budowa drogi klasy lokalnej (002 KD–L) pe³ni¹cej funkcjê osi komunikacyjnej osiedla, powi¹zanej z drog¹ wojewódzk¹ nr 216 (poprzez
skrzy¿owanie skanalizowane z zatokami akumulacyjnymi dla relacji skrêtnych na g³ównej
trasie) oraz powi¹zanej z drog¹ powiatow¹
nr 10128 (na skrzy¿owaniu po³o¿onym poza obszarem objêtym planem);
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b) budowê dróg publicznych klasy dojazdowej (004
KD–D, 005 KD–D) stanowi¹cych wraz z istniej¹cymi ulicami wype³nienie sieci ulic wewnêtrznych osiedla;
c) uporz¹dkowanie istniej¹cego uk³adu ulic pieszo–jezdnych w pó³nocnej czêœci obszaru objêtego planem, obejmuj¹ce likwidacjê istniej¹cych
powi¹zañ dróg w pó³nocnej czêœci terenu z drog¹ wojewódzk¹ nr 216 z wykorzystaniem ich jedynie dla ruchu pieszego i rowerowego (ci¹gi
piesze 009 KD–X i 010 KD–X) oraz budowê nowych powi¹zañ istniej¹cych ci¹gów pieszo –
jezdnych (006 KD–P i 007 KD–P) z projektowan¹ ulic¹ lokaln¹ – osi¹ komunikacyjn¹ osiedla po
stronie zachodniej terenu objêtego planem;
d) budowê wydzielonego ci¹gu pieszego ze œcie¿k¹ rowerow¹ (008 KD–X) wzd³u¿ trasy drogi wojewódzkiej nr 216, stycznie do zachodniej
granicy jej pasa drogowego, na odcinku do
skrzy¿owania z drog¹ powiatow¹ nr 10128 do
skrzy¿owania z projektowan¹ osi¹ osiedla– ulic¹ klasy lokalnej 002 KD–L.
2. Na obszarze objêtym planem ustala siê nastêpuj¹ce wskaŸniki iloœci miejsc parkingowych, usytuowanych na terenie dzia³ek budowlanych lub
objêtym inwestycj¹:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna: minimum 1 msc. postojowe / mieszkanie;
b) zabudowa us³ugowa: obiekty handlowe: minimum 2 msc. post./ 100 m2 pow. u¿ytkowej;
c) zabudowa us³ugowa: hotele, pensjonaty: minimum 5 msc. post./ 10 ³ó¿ek;
d) zabudowa us³ugowa: gastronomia: minum
20 msc. post. / 100 msc. konsumpcyjnych;
e) inne us³ugi, poza wymienionymi powy¿ej: minimum 2 msc. post./ 100 m2 pow. u¿ytkowej;
f) sk³ady, magazyny, obiekty produkcyjne: minimum 0,5 msc. post./ 100 m2 pow. u¿ytkowej;
g) us³ugi wbudowane w budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych: 1 msc. post./ 100 m 2 powierzchni u¿ytkowej;
h) wskaŸniki obejmuj¹ miejsca postojowe w gara¿ach, wiatach, oraz na powierzchni terenu.
3. Szczegó³owe zasady obs³ugi komunikacyjnej terenów okreœlono w kartach terenów w § 14 ust. 1.
4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego –
poprzez rozbudowê istniej¹cej sieci wodoci¹gowej:
a) planowan¹ sieæ wodoci¹gow¹ nale¿y usytuowaæ
w liniach rozgraniczaj¹cych dróg publicznych i
wewnêtrznych;
b) przy planowaniu sieci wodoci¹gowej nale¿y
uwzglêdniæ przeciwpo¿arowe zaopatrzenie wodne;
2) Odprowadzanie œcieków sanitarnych:
a) ustala siê odprowadzenie œcieków sanitarnych
do wiejskiej kanalizacji sanitarnej;
b) etapowo, do czasu realizacji wiejskiej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê odprowadzanie œcie-
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ków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych,
z udokumentowaniem wywozu œcieków na
oczyszczalniê; z chwil¹ wykonania kanalizacji
sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ,
a budynki pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej;
3) Odprowadzanie œcieków przemys³owych i gospodarczych:
a) do wiejskiej kanalizacji sanitarnej, po oczyszczeniu z zanieczyszczeñ przemys³owych;
b) etapowo, do czasu realizacji wiejskiej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê odprowadzenie
œcieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych – po oczyszczeniu z zanieczyszczeñ przemys³owych, z udokumentowaniem wywozu
œcieków na oczyszczalniê; z chwil¹ wykonania
kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie
zlikwidowaæ, a budynki pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej; wyklucza siê odprowadzenie do
zbiorników bezodp³ywowych œcieków produkcji
wodoch³onnej;
c) odprowadzanie œcieków gospodarczych (gnojowicy): nie dopuszcza siê odprowadzenia œcieków gospodarczych w obrêbie terenu;
4) Odprowadzanie œcieków deszczowych:
a) z dachów budynków: w obrêbie terenu dzia³ek
budowlanych lub terenu objêtego inwestycj¹;
b) z placów i parkingów na terenach zabudowy
produkcyjnej: w obrêbie terenu dzia³ek budowlanych lub terenu objêtego inwestycj¹; wody
opadowe przed wprowadzeniem do odbiornika
oczyœciæ z zanieczyszczeñ i osadów; na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych do
wód powierzchniowych nale¿y uzyskaæ pozwolenie wodno – prawne;
c) z dróg do kanalizacji deszczowej w danej drodze
lub sp³ywem powierzchniowym do kanalizacji
deszczowej w s¹siedniej ulicy a nastêpnie do
odbiornika (cieku lub zbiornika); wody opadowe przed wprowadzeniem do odbiornika nale¿y
oczyœciæ z zanieczyszczeñ i osadów; na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych do
wód powierzchniowych nale¿y uzyskaæ pozwolenie wodno – prawne;
5) Zasilanie w energiê elektryczn¹:
a) w oparciu o istniej¹ce i projektowane sieci i urz¹dzenia elektroenergetyczne na podstawie warunków przy³¹czeniowych wydanych przez
dostawcê energii;
b) projektowan¹ sieæ elektroenergetyczn¹ niskiego napiêcia nale¿y przyj¹æ jako kablow¹ (podziemn¹), usytuowan¹ w liniach rozgraniczaj¹cych
dróg lub jako napowietrzn¹, prowadzon¹ wzd³u¿
dróg lub wzd³u¿ granic dzia³ek, w sposób jak najmniej ograniczaj¹cy mo¿liwoœci zabudowy terenów;
c) budowa sieci energetycznych œredniego napiêcia winna byæ realizowana w pasach technicznych, drogach oraz po trasach wynikaj¹cych ze
szczegó³owych uzgodnieñ na etapie projektowania z Koncernem Energetycznym ENERGA S.A.
Oddzia³ Zak³ad Gdañsk Zak³ad Wejherowo.

d) dopuszcza siê:
— mo¿liwoœæ przebudowy istniej¹cych linii
elektroenergetycznych i zastêpowania ich
nowymi odcinkami, stosownie do potrzeb;
— mo¿liwoœæ likwidacji napowietrznej linii energetycznej 15 KV lub jej czêœci i zast¹pienia jej lini¹ kablow¹; po skablowaniu linii
wyznaczona strefa ochronna od napowietrznej linii energetycznej nie obowi¹zuje;
— mo¿liwoœæ budowy stacji transformatorowych w obrêbie terenów budowlanych,
oznaczonych na rysunku planu symbolem:
MN,U,P;
e) w wypadku podzia³u terenów na dzia³ki budowlane, projekt podzia³u uzgodniæ z Koncernem
Energetycznym ENERGA S.A. Oddzia³ Zak³ad
Gdañsk Zak³ad Wejherowo w zakresie zabezpieczenia terenu pod stacjê transformatorow¹;
6) Zaopatrzenie w ciep³o: z indywidualnych Ÿróde³
ciep³a niskoemisyjnych lub nieemisyjnych;
7) Zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej œredniego lub
niskiego ciœnienia lub gaz bezprzewodowy (butlowy);
8) Telekomunikacja:
a) ustala siê pod³¹czenie zabudowy do urz¹dzeñ
telekomunikacyjnych istniej¹cych lub planowanych;
b) planowan¹ sieæ telekomunikacyjn¹ nale¿y sytuowaæ w liniach rozgraniczaj¹cych dróg publicznych i wewnêtrznych;
9) Gospodarka odpadami:
a) odpady komunalne: segregacja i gromadzenie
w pojemnikach i wywóz na sk³adowisko odpadów;
b) odpady przemys³owe: gromadzenie i unieszkodliwianie zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
§ 12
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenów
Dla obszaru objêtego planem nie ustala siê terminów
tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenów.
§ 13
Ustalenia dotycz¹ce stawek procentowych stanowi¹cych podstawê do okreœlenia op³aty, o której mowa w
art. 36 ust, 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym
Stawki procentowe, na podstawie których ustala siê
op³atê, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla poszczególnych terenów po³o¿onych na obszarze opracowania
planu, okreœlono w kartach tych terenów w § 14 ust. 1
oraz w § 14 ust. 2.
Rozdzia³ III
Ustalenia szczegó³owe
§ 14
1. Szczegó³owy zakres funkcji, przeznaczenia terenów
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oraz ich zagospodarowania i ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy dla poszczególnych
terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi –
nie bêd¹cych terenami komunikacji s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA Nr 1
1) NUMER TERENU: 01.MN, 02 MN, 03.MN.
2) POWIERZCHNIA:
a) teren 01 MN:
1, 5564 ha;
b) teren 02 MN:
2,1520 ha;
c) teren 03 MN:
1,4541 ha.
3) FUNKCJE I PRZEZNACZENIE TERENU:
MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (charakterystyka funkcji i przeznaczenia terenu wed³ug
ustaleñ zawartych w § 3 ust. 1 pkt 1).
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) pod wzglêdem dopuszczalnego poziomu ha³asu
tereny zaliczaj¹ siê do terenów przeznaczonych
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹;
b) teren 01.MN:
— ustala siê wymóg wprowadzenia zieleni krajobrazowej pomiêdzy maksymaln¹ nieprzekraczaln¹ linia zabudowy a pó³nocn¹ i wschodni¹
lini¹ rozgraniczaj¹c¹ terenu (teren zieleni oznaczony na rysunku planu);
— ustala siê wymóg wprowadzenia zieleni izolacyjno – krajobrazowej pomiêdzy maksymaln¹
nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy a lini¹ rozgraniczaj¹c¹ z terenem 007 KD–P; przez teren zieleni dopuszcza siê wjazdy i wejœcia na teren
przyleg³ych dzia³ek budowlanych (teren zieleni
oznaczony na rysunku planu);
c) teren 02.MN:
— ustala siê wymóg wprowadzenia zieleni izolacyjno – krajobrazowej pomiêdzy maksymaln¹
nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy a lini¹ rozgraniczaj¹c¹ z terenem 006 KD–P i 007 D–P; przez
teren zieleni dopuszcza siê wjazdy i wejœcia na
teren przyleg³ych dzia³ek budowlanych (teren
zieleni oznaczony na rysunku planu);
d) teren 03.MN:
— ustala siê wymóg wprowadzenia zieleni krajobrazowej pomiêdzy lini¹ rozgraniczaj¹c¹ z terenem 04.U,MN a maksymaln¹ nieprzekraczaln¹
lini¹ zabudowy wyznaczon¹ wzd³u¿ tego terenu
(teren zieleni oznaczony na rysunku planu);
— ustala siê wymóg wprowadzenia zieleni izolacyjno – krajobrazowej pomiêdzy maksymaln¹
nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy a lini¹ rozgraniczaj¹c¹ z terenem 006 KD–P, przez teren zieleni dopuszcza siê wjazdy i wejœcia na teren
przyleg³ych dzia³ek (teren zieleni oznaczony na
rysunku planu);
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA, DÓBR KULTURY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: wed³ug § 6.
6) PARAMETRY ZABUDOWY I WSKAŸ NIKI URBANISTYCZNE:
a) wskaŸnik zabudowy: do 0,20;
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b) linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne jak
na rysunku planu;
c) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 30%
powierzchni dzia³ki budowlanej lub terenu objêtego inwestycj¹;
d) usytuowanie budynków: d³u¿sza œciana budynków usytuowana prostopadle do linii rozgraniczaj¹cej drogi, z której nastêpuje dojazd;
e) gabaryty budynków i rodzaj dachu:
— szerokoœæ elewacji frontowej: do 16 m;
— budynki mieszkalne: wysokoœæ 1 kondygnacja
nadziemna i poddasze – do 9 m, k¹t nachylenia po³aci g³ównych budynku w przedziale od
400 do 450;
— budynki gospodarcze i gara¿e: wysokoœæ 1 kondygnacja nadziemna z dopuszczalnym poddaszem – do 6 m; k¹t nachylenia po³aci g³ównych
budynku w przedziale od 22 0 do 450.
7) ZASADY PODZIA£U TERENU NA DZIA£KI BUDOWLANE:
a) powierzchnia dzia³ki: teren 01 MN – minimum
1000 m2, teren 02 MN – minimum 1000 m 2, teren
03 MN – minimum 750 m 2; (nie dotyczy dzia³ek
pod urz¹dzenia infrastruktury technicznej, dla których powierzchni dzia³ki nie ustala siê; nie dotyczy podzia³ów w celu powiêkszenia przyleg³ych
dzia³ek);
b) zasady podzia³u na dzia³ki budowlane:
— szerokoœæ frontu dzia³ki minimum 20 m;
— ka¿da wydzielona na mapie rysunku planu dzia³ka geodezyjna stanowiæ mo¿e dzia³kê budowlan¹;
— dopuszcza siê podzia³ wydzielonych dzia³ek w
celu w³¹czenia do s¹siedniej dzia³ki budowlanej;
— linie podzia³u równolegle do linii istniej¹cych
podzia³ów geodezyjnych.
8) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥:
a) drogi – dojazd:
— teren 01.MN: od drogi publicznej 007 KD–P;
— teren 02.MN: od drogi publicznej 006 KD–P i
007 KD–P;
— teren 03.MN: od drogi publicznej 006 KD–P;
b) wymagania parkingowe – wed³ug ustaleñ podanych § 11 ust. 2;
c) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ – wed³ug § 11 ust. 4.
9) INNE ZAPISY:
a) dopuszcza siê ³¹czne zagospodarowanie wydzielonych dzia³ek.
10) STAWKA PROCENTOWA:
a) teren 01.MN: dla dzia³ek, dla których uzyskano
pozwolenie na budowê dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych do dnia wejœcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y –0,00%; dla pozosta³ych dzia³ek
– 20,00%.
b) teren 02.MN: dla dzia³ek, dla których uzyskano
pozwolenie na budowê dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych do dnia wejœcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y –0,00%; dla pozosta³ych dzia³ek
– 20,00%.
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c) teren 03.MN: dla dzia³ek, dla których uzyskano
pozwolenie na budowê dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych do dnia wejœcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y –0,00%; dla pozosta³ych dzia³ek
– 20,00%.
KARTA Nr 2
1) NUMER TERENU: 04.U,MN,
2) POWIERZCHNIA: 1,7428 ha.
3) FUNKCJE I PRZEZNACZENIE TERENU:
a) U – zabudowa us³ugowa (charakterystyka funkcji
i przeznaczenia terenu wed³ug ustaleñ zawartych
w § 3 ust. 1 pkt 2).
b) MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
(charakterystyka funkcji wed³ug ustaleñ zawartych w § 3 ust. 1 pkt 1).
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY:
a) pod wzglêdem dopuszczalnego poziomu ha³asu
tereny zaliczaj¹ siê do terenów przeznaczonych
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z
us³ugami rzemieœlniczymi;
b) ustala siê wymóg wprowadzenia zieleni krajobrazowej pomiêdzy maksymaln¹ nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy a lini¹ rozgraniczaj¹c¹ z terenem
03 MN (teren zieleni oznaczony na rysunku planu);
c) ustala siê wymóg wprowadzenia zieleni izolacyjno
– krajobrazowej pomiêdzy maksymaln¹ nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy a lini¹ rozgraniczaj¹c¹ z terenem 002 KD–L i 004 KD–D; przez teren zieleni
dopuszcza siê wjazdy i wejœcia na teren przyleg³ych dzia³ek budowlanych (teren zieleni oznaczony na rysunku planu).
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA, DÓBR KULTURY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: wed³ug § 6.
6) PARAMETRY ZABUDOWY I WSKAŸ NIKI URBANISTYCZNE:
a) wskaŸnik zabudowy: do 0,30;
b) linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne jak
na rysunku planu;
c) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 30%
powierzchni dzia³ki budowlanej lub terenu objêtego inwestycj¹;
d) usytuowanie budynków: d³u¿sza œciana budynków usytuowana prostopadle do linii rozgraniczaj¹cej drogi, z której nastêpuje dojazd;
f) gabaryty budynków i rodzaj dachu:
— szerokoœæ elewacji frontowej: do 12 m,
— budynki mieszkalne: wysokoœæ 1 kondygnacja
nadziemna i poddasze – do 9 m, k¹t nachylenia po³aci g³ównych budynku w przedziale od
400 do 450;
— budynki us³ugowe: wysokoœæ do 2 kondygnacji
– do 9 m; k¹t nachylenia po³aci g³ównych budynku do 450,
— budynki gospodarcze i gara¿e: wysokoœæ 1 kondygnacja nadziemna z dopuszczalnym poddaszem – do 6 m; k¹t nachylenia po³aci g³ównych
budynku w przedziale od 22 0 do 450.
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7) ZASADY PODZIA£U TERENU NA DZIA£KI BUDOWLANE
a) powierzchnia dzia³ki: min. 800 m2 (nie dotyczy dzia³ek pod urz¹dzenia infrastruktury technicznej, dla
których powierzchni dzia³ki nie ustala siê; nie dotyczy podzia³ów w celu powiêkszenia przyleg³ych
dzia³ek);
b) zasady podzia³u na dzia³ki budowlane:
— szerokoœæ frontu dzia³ki minimum 20 m,
— linie podzia³u na dzia³ki: prostopad³e do linii rozgraniczaj¹cej z terenem 004 KD–D lub 002
KD–L.
8) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥:
a) drogi – dojazd:
— od drogi publicznej 002 KD–L, 004 KD–D,
— oraz od dróg wewnêtrznych, je¿eli bêd¹ wydzielone w obrêbie terenu;
b) wymagania parkingowe – wed³ug ustaleñ podanych § 11 ust. 2.
c) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ – wed³ug § 11ust. 4.
9) INNE ZAPISY: nie ustala siê.
10) STAWKA PROCENTOWA:
— teren 04 U,MN: 20,00%.
KARTA Nr 3
1) NUMER TERENU: 05.P,U.
2) POWIERZCHNIA: 1,800 ha.
3) FUNKCJE I PRZEZNACZENIE TERENU:
a) P – obiekty produkcyjne, sk³ady i magazyny (charakterystyka funkcji i przeznaczenia terenu wed³ug ustaleñ zawartych w § 3 ust. 1 pkt 3);
b) U – zabudowa us³ugowa (charakterystyka funkcji
wed³ug ustaleñ zawartych w § 3 ust. 1 pkt 2).
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY:
a) dla terenu nie ustala wskazania dopuszczalnego
poziomu ha³asu;
b) ustala siê wymóg wprowadzenia zieleni izolacyjno
– krajobrazowej pomiêdzy maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy a lini¹ rozgraniczaj¹c¹ z terenem 21.MN,U, z terenem 002 KD–L i z
terenem 004 KD–D; przez teren zieleni dopuszcza siê wjazdy i wejœcia na teren dzia³ek budowlanych (teren zieleni oznaczony na rysunku planu).
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA, DÓBR KULTURY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: wed³ug § 6.
6) PARAMETRY ZABUDOWY I WSKAŸ NIKI URBANISTYCZNE:
a) wskaŸnik zabudowy: do 0,30;
b) linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne jak
na rysunku planu;
c) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 20%
powierzchni dzia³ki budowlanej lub terenu objêtego inwestycj¹;
d) usytuowanie budynków: nie ustala siê;
e) gabaryty budynków i rodzaj dachu:
— szerokoœæ elewacji frontowej: nie ustala siê;
— wysokoœæ do 3 kondygnacji – do 12 m, k¹t nachylenia po³aci g³ównych budynku do 45 0.
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7) ZASADY PODZIA£U TERENU NA DZIA£KI BUDOWLANE
a) powierzchnia dzia³ki: min. 1000 m 2 (nie dotyczy
dzia³ek pod urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
dla których powierzchni dzia³ki nie ustala siê; nie
dotyczy podzia³ów w celu powiêkszenia przyleg³ych dzia³ek);
b) zasady podzia³u na dzia³ki budowlane:
— szerokoœæ frontu dzia³ki minimum 25 m,
— linie podzia³u na dzia³ki: równoleg³e lub prostopad³e do linii rozgraniczaj¹cej z terenem 002
KD–L.
8) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥:
a) drogi – dojazd:
— od drogi publicznej nr 002 KD–L, 004 KD–D,
005 KD–D;
— oraz od dróg wewnêtrznych, które mog¹ byæ
wydzielone w obrêbie terenu;
b) wymagania parkingowe – wed³ug ustaleñ podanych § 11 ust. 2.
c) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ – wed³ug § 11ust. 4.
9) INNE ZAPISY: nie ustala siê;
10) STAWKA PROCENTOWA:
— teren 05 P,U: 10,00%.
KARTA Nr 4
1) NUMER TERENU: 06.U,MN,
2) POWIERZCHNIA: 2,6262 ha.
3) FUNKCJE I PRZEZNACZENIE TERENU:
a) U – zabudowa us³ugowa (charakterystyka funkcji
i przeznaczenia terenu wed³ug ustaleñ zawartych
w § 3 ust. 1 pkt 2);
b) MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
(charakterystyka funkcji i przeznaczenia terenu
wed³ug ustaleñ zawartych w § 3 ust. 1 pkt 1).
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY:
— pod wzglêdem dopuszczalnego poziomu ha³asu
teren zalicza siê do terenów przeznaczonych pod
zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z us³ugami rzemieœlniczymi;
— ustala siê wymóg wprowadzenia zieleni izolacyjno
– krajobrazowej pomiêdzy maksymaln¹ nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy a lini¹ rozgraniczaj¹c¹ z terenem 002 KD–L i 003 KDW; przez teren zieleni
dopuszcza siê wjazdy i wejœcia na teren dzia³ek
budowlanych (teren zieleni oznaczony na rysunku
planu).
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA, DÓBR KULTURY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: wed³ug § 6.
6) PARAMETRY ZABUDOWY I WSKAŸ NIKI URBANISTYCZNE:
a) wskaŸnik zabudowy: do 0,30;
b) linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne jak
na rysunku planu;
c) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 30%
powierzchni dzia³ki budowlanej lub terenu objêtego inwestycj¹;
d) usytuowanie budynków: d³u¿sza œciana budynków usytuowana prostopadle do linii rozgraniczaj¹cej drogi, z której nastêpuje dojazd;
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e) gabaryty budynków i rodzaj dachu:
— szerokoœæ elewacji frontowej: do 20 m;
— wysokoœæ do 3 kondygnacji – do 12 m, k¹t nachylenia po³aci g³ównych budynku do 45 0.
7) ZASADY PODZIA£U TERENU NA DZIA£KI BUDOWLANE
a) powierzchnia dzia³ki: min. 1000 m 2 (nie dotyczy
dzia³ek pod urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
dla których powierzchni dzia³ki nie ustala siê; nie
dotyczy podzia³ów w celu powiêkszenia przyleg³ych dzia³ek);
b) zasady podzia³u na dzia³ki budowlane:
— szerokoœæ frontu dzia³ki minimum 20 m;
— linie podzia³u na dzia³ki: równoleg³e lub prostopad³e do linii istniej¹cych podzia³ów ewidencyjnych.
8) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥:
a) drogi – dojazd:
— od drogi wojewódzkiej nr 216, od drogi publicznej nr 002 KD–L i drogi wewnêtrznej nr 003
KDW;
— od dróg wewnêtrznych, które mog¹ byæ wydzielone w obrêbie terenu;
b) wymagania parkingowe – wed³ug ustaleñ podanych § 11 ust. 2;
c) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ – wed³ug § 11ust. 4.
9) INNE ZAPISY:
a) wzd³u¿ wschodniej granicy terenu ustala siê „pas
przebiegu infrastruktury technicznej” oznaczony
na rysunku planu –obowi¹zuj¹ ustalenia podane w
§ 9 ust. 4.
10) STAWKA PROCENTOWA:
a) teren 06 U,MN: 20,00%.
KARTA Nr 5
1) NUMER TERENU: 07.MN,U; 08.MN,U; 09.U,KS,
10.MN,RM,U.
2) POWIERZCHNIA:
a) teren 07.N,U: 0,2554 ha;
b) teren 08.MN,U: 0,3097 ha;
c) teren 09.U,KS: 0,1914 ha;
d) teren 10.MN,RM,U: 0,7099 ha.
3) FUNKCJE I PRZEZNACZENIE TERENU:
a) teren 07.MN,U:
— MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
(charakterystyka funkcji i przeznaczenia terenu
wed³ug ustaleñ zawartych w § 3 ust. 1 pkt 1);
— U– zabudowa us³ugowa (charakterystyka funkcji i przeznaczenia terenu wed³ug ustaleñ zawartych w § 3 ust. 1 pkt 2);
b) teren 08.MN,U:
— MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
(charakterystyka funkcji i przeznaczenia terenu
wed³ug ustaleñ zawartych w § 3 ust. 1 pkt 1);
— U – zabudowa us³ugowa (charakterystyka funkcji i przeznaczenia terenu wed³ug ustaleñ zawartych w § 3 ust. 1 pkt 2);
c) teren 09.U,KS:
— U – zabudowa us³ugowa (charakterystyka funkcji i przeznaczenia terenu wed³ug ustaleñ zawartych w § 3 ust. 1 pkt 2);
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— KS – teren obs³ugi komunikacji samochodowej
(charakterystyka funkcji i przeznaczenia terenu
wed³ug ustaleñ zawartych w § 3 ust. 1 pkt 7);
d) teren 10.MN,RM,U:
— MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
(charakterystyka funkcji i przeznaczenia terenu wed³ug ustaleñ zawartych w § 3 ust. 1 pkt 1);
— RM – zabudowa zagrodowa w gospodarstwach
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych (charakterystyka funkcji i przeznaczenia terenu wed³ug
ustaleñ zawartych w § 3 ust. 1 pkt 4);
— U – zabudowa us³ugowa (charakterystyka funkcji i przeznaczenia terenu wed³ug ustaleñ zawartych w § 3 ust. 1 pkt 2);
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY:
a) teren 07.MN,U:
— pod wzglêdem dopuszczalnego poziomu ha³asu teren zalicza siê do terenów przeznaczonych
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z
us³ugami rzemieœlniczymi;
— ustala siê wymóg wprowadzenia zieleni izolacyjno – krajobrazowej pomiêdzy maksymaln¹
nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy a lini¹ rozgraniczaj¹c¹ z terenem 01 MN i 009 KD–X; przez
teren zieleni od strony ci¹gu pieszego 009 KD–X
dopuszcza siê wjazd i wejœcie na teren dzia³ki
(teren zieleni oznaczony na rysunku planu);
— ustala siê wymóg wprowadzenia zieleni krajobrazowej pomiêdzy maksymaln¹ nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy a lini¹ rozgraniczaj¹c¹ z
terenem 01 MN oraz pó³nocn¹ granic¹ terenu
(teren zieleni oznaczony na rysunku planu);
b) teren 08.MN,U:
— pod wzglêdem dopuszczalnego poziomu ha³asu teren zalicza siê do terenów przeznaczonych
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z
us³ugami rzemieœlniczymi;
— ustala siê wymóg wprowadzenia zieleni izolacyjno – krajobrazowej pomiêdzy maksymaln¹
nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy a lini¹ rozgraniczaj¹c¹ z terenem 11 RM,MN (teren zieleni
oznaczony na rysunku planu);
c) teren 09.U,KS:
— dla terenu nie ustala wskazania dla poziomu
dopuszczalnego ha³asu;
— ustala siê wymóg wprowadzenia zieleni izolacyjno – krajobrazowej pomiêdzy maksymaln¹
nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy a lini¹ rozgraniczaj¹c¹ z terenem 11 RM,MN – z uwzglêdnieniem wymogów podanych w pkt 9 karty terenu
(teren zieleni oznaczony na rysunku planu);
d) teren 10.MN,RM,U:
— pod wzglêdem dopuszczalnego poziomu ha³asu teren zalicza siê do terenów przeznaczonych
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z
us³ugami rzemieœlniczymi;
— ustala siê wymóg zieleni izolacyjno – krajobrazowej pomiêdzy maksymaln¹ nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy a lini¹ rozgraniczaj¹c¹ z
trenem 004 KD–D i 006 KD–D – z uwzglêdnieniem wymogów podanych w pkt 9; przez teren
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zieleni dopuszcza siê wjazdy i wejœcia na teren
przyleg³ych dzia³ek budowlanych (teren zieleni
oznaczony na rysunku planu);
— ustala siê wymóg wprowadzenia zieleni krajobrazowej pomiêdzy maksymaln¹ nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy a lini¹ rozgraniczaj¹c¹ z
terenem 03.MN i 04.U,MN – z uwzglêdnieniem
wymogów podanych w pkt 9 (teren zieleni oznaczony na rysunku planu).
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA, DÓBR KULTURY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: wed³ug § 6;
6) PARAMETRY ZABUDOWY I WSKAŸ NIKI URBANISTYCZNE:
a) wskaŸnik zabudowy: do 0,30;
b) linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne jak
na rysunku planu;
c) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 20%
powierzchni dzia³ki budowlanej lub terenu objêtego inwestycj¹;
d) usytuowanie budynków: nie ustala siê;
e) gabaryty budynków i rodzaj dachu:
— szerokoœæ elewacji frontowej: nie ustala siê;
— budynki mieszkalne: wysokoœæ 1 kondygnacja
nadziemna i poddasze – do 9 m, k¹t nachylenia po³aci g³ównych budynku w przedziale od
400 do 450;
— budynki us³ugowe: wysokoœæ 1 kondygnacja
nadziemna i poddasze – do 9 m, k¹t nachylenia po³aci g³ównych budynku w przedziale od
400 do 450;
— budynki gospodarcze i gara¿e: wysokoœæ 1 kondygnacja nadziemna z dopuszczalnym poddaszem – do 6 m; k¹t nachylenia po³aci g³ównych
budynku w przedziale do 45 0.
7) ZASADY PODZIA£U TERENU NA DZIA£KI BUDOWLANE:
a) powierzchnia dzia³ki: min. 600 m2 (nie dotyczy dzia³ek pod urz¹dzenia infrastruktury technicznej, dla
których powierzchni dzia³ki nie ustala siê; nie dotyczy podzia³ów w celu powiêkszenia przyleg³ych
dzia³ek);
a) zasady podzia³u na dzia³ki budowlane:
— szerokoœæ frontu dzia³ki: minimum 18 m;
— linie podzia³u na dzia³ki: równoleg³e lub prostopad³e do linii istniej¹cych podzia³ów ewidencyjnych;
— dla terenu 10 MN,RM,U ponadto ustala siê: dla
dzia³ki 149/40 ustala siê zakaz podzia³u na dzia³ki budowlane.
8) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥:
a) drogi – dojazd:
— teren 07.MN,U: dzia³ka nr 150/1 i 150/2 – od
drogi wojewódzkiej nr 216 oraz przez ci¹g pieszy 009 KD–X; dzia³ka nr 150/3 – od drogi publicznej nr 007 KD–P – bezpoœrednio i przez
ci¹gi piesze 009 KD–X i 010 KD–X;
— teren 08.MN,U: od drogi wojewódzkiej nr 216, od
drogi publicznej 007 KD–P – bezpoœrednio i
przez ci¹g pieszy 009 KD–X;
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— teren 09.U,KS: od drogi wojewódzkiej nr 216
oraz od drogi publicznej 006 KD–P – bezpoœrednio i przez ci¹g pieszy 010 KD–X;
— teren 10.MN,RM,U: od drogi wojewódzkiej nr
216 oraz od dróg publicznych 004 KD–D, 006
KD–P i 005 KD–D;
b) wymagania parkingowe – wed³ug ustaleñ podanych § 11 ust. 2;
c) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ – wed³ug § 11 ust. 4.
9) INNE ZAPISY:
a) teren 07.MN,U:
— wzd³u¿ wschodniej granicy terenu ustala siê
„pas przebiegu infrastruktury technicznej” oznaczony na rysunku planu – dla „pasa przebiegu
infrastruktury technicznej” obowi¹zuj¹ ustalenia podane w § 9 ust. 4;
b) teren 08.MN,U:
— wzd³u¿ wschodniej granicy terenu ustala siê
„pas przebiegu infrastruktury technicznej” oznaczony na rysunku planu – dla „pasa infrastruktury technicznej” obowi¹zuj¹ ustalenia podane
w § 9 ust. 4;
— w obrêbie terenu ustala siê „pas techniczny napowietrznej linii energetycznej” oznaczony na
rysunku planu – dla pasa obowi¹zuj¹ ustalenia
zawarte w § 9 ust. 3;
c) teren 09.U, KS:
— wzd³u¿ wschodniej granicy terenu ustala siê
„pas przebiegu infrastruktury technicznej” oznaczony na rysunku planu – dla „pasa przebiegu
infrastruktury technicznej” obowi¹zuj¹ ustalenia podane w § 9 ust. 4;
— w obrêbie terenu ustala siê „pas techniczny napowietrznej linii energetycznej” oznaczony na
rysunku planu – dla pasa obowi¹zuj¹ ustalenia
zawarte w § 9 ust. 3;
d) teren 10.MN,RM,U:
— wzd³u¿ wschodniej granicy terenu ustala siê
„pas przebiegu infrastruktury technicznej” oznaczony na rysunku planu – dla „pas przebiegu
infrastruktury technicznej” obowi¹zuj¹ ustalenia podane w § 9 ust. 4;
— w obrêbie terenu ustala siê „pas techniczny napowietrznej linii energetycznej” oznaczony na
rysunku planu – dla pasa obowi¹zuj¹ ustalenia
zawarte w § 9 ust. 3;
10) STAWKA PROCENTOWA:
a) teren 07.MN,U: 20,00%;
b) teren 08.MN,U: 20,00%;
c) teren 09.U,KS: 0,00%;
d) teren 10.MN,RM,U: 0,00%.
KARTA Nr 6
1) NUMER TERENU: 11.RM, MN.
2) POWIERZCHNIA: 0,7464 ha.
3) FUNKCJE I PRZEZNACZENIE TERENU:
a) RM – zabudowa zagrodowa w gospodarstwach
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych (charakterystyka funkcji i przeznaczenia terenu wed³ug ustaleñ zawartych w § 3 ust. 1 pkt 4);
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b) MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
(charakterystyka funkcji i przeznaczenia terenu
wed³ug ustaleñ zawartych w § 3 ust. 1 pkt 1).
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY:
a) pod wzglêdem dopuszczalnego poziomu ha³asu
teren zalicza siê do terenów przeznaczonych pod
zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹;
b) ustala siê wymóg wprowadzenia zieleni izolacyjno
– krajobrazowej pomiêdzy maksymaln¹ nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy a lini¹ rozgraniczaj¹c¹ z terenem 006 KD–P i 007 KD–P, przez teren zieleni
dopuszcza siê wjazdy i wejœcia na teren dzia³ek
budowlanych (teren zieleni oznaczony na rysunku
planu).
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA, DÓBR KULTURY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: wed³ug § 6.
6) PARAMETRY ZABUDOWY I WSKAŸ NIKI URBANISTYCZNE:
a) wskaŸnik zabudowy: do 0,20;
b) linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne jak
na rysunku planu;
c) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 30%
powierzchni dzia³ki budowlanej lub terenu objêtego inwestycj¹;
d) usytuowanie budynków: d³u¿sza œciana budynków usytuowana prostopadle do linii rozgraniczaj¹cej drogi, z której nastêpuje dojazd;
e) gabaryty budynków i rodzaj dachu:
— szerokoœæ elewacji frontowej: nie ustala siê;
— budynki mieszkalne: wysokoœæ 1 kondygnacja
nadziemna i poddasze – do 9 m, k¹t nachylenia po³aci g³ównych budynku w przedziale od
400 do 450;
— budynki inwentarskie: wysokoœæ 1 kondygnacja nadziemna, dopuszczone poddasze – do
9 m, k¹t nachylenia po³aci g³ównych budynku
do 450;
— budynki gospodarcze i gara¿e: wysokoœæ 1 kondygnacja nadziemna z dopuszczalnym poddaszem – do 6 m; k¹t nachylenia po³aci g³ównych
budynku w do 450.
7) ZASADY PODZIA£U TERENU NA DZIA£KI BUDOWLANE:
a) powierzchnia dzia³ki (dla nowych podzia³ów): min.
800 m2 (nie dotyczy dzia³ek pod urz¹dzenia infrastruktury technicznej, dla których powierzchni dzia³ki nie ustala siê; nie dotyczy podzia³ów w celu
powiêkszenia przyleg³ych dzia³ek);
b) zasady podzia³u na dzia³ki budowlane (dla nowych
podzia³ów):
— szerokoœæ frontu dzia³ki: minimum 20 m,
— linie podzia³u na dzia³ki: równoleg³e lub prostopad³e do linii istniej¹cych podzia³ów ewidencyjnych.
8) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥:
a) drogi – dojazd: od dróg publicznych nr 006 KD–P
i 007 KD–P;
b) wymagania parkingowe – wed³ug ustaleñ podanych § 11 ust. 2;
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c) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ – wed³ug § 11 ust. 4;
9) INNE ZAPISY: nie ustala siê;
10) STAWKA PROCENTOWA:
a) teren 11.RM,MN: 20,00%.
KARTA Nr 7
1) NUMER TERENU: 12.U, MN.
2) POWIERZCHNIA: 3,1942 ha.
3) FUNKCJE I PRZEZNACZENIE TERENU:
a) U – zabudowa us³ugowa (charakterystyka funkcji
i przeznaczenia terenu wed³ug ustaleñ zawartych
w § 3 ust. 1 pkt 2);
b) MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
(charakterystyka funkcji i przeznaczenia terenu
wed³ug ustaleñ zawartych w § 3 ust. 1 pkt 1).
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY:
a) pod wzglêdem dopuszczalnego poziomu ha³asu
teren zalicza siê do terenów przeznaczonych pod
zabudowê mieszkaniowa jednorodzinn¹ z us³ugami rzemieœlniczymi;
b) ustala siê wymóg wprowadzenia zieleni izolacyjno
– krajobrazowej pomiêdzy maksymaln¹ nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy a lini¹ rozgraniczaj¹c¹ z terenem 002 KD–L i 003 KDW (teren zieleni
oznaczony na rysunku planu);
c) ustala siê wymóg wprowadzenia zieleni krajobrazowej pomiêdzy maksymaln¹ nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy a lini¹ rozgraniczaj¹c¹ z terenem
19.R (teren zieleni oznaczony na rysunku planu).
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA, DÓBR KULTURY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: wed³ug § 6.
6) PARAMETRY ZABUDOWY I WSKAŸ NIKI URBANISTYCZNE:
a) wskaŸnik zabudowy: do 0,30;
b) linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne jak
na rysunku planu;
c) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 30%
powierzchni dzia³ki budowlanej lub terenu objêtego inwestycj¹;
d) usytuowanie budynków: d³u¿sza œciana budynków usytuowana prostopadle do linii rozgraniczaj¹cej drogi, z której nastêpuje dojazd; nie dotyczy
dzia³ki przyleg³ej do ³uku drogi 02 KD–L, dla której
usytuowania budynków nie ustala siê;
e) gabaryty budynków i rodzaj dachu:
— szerokoœæ elewacji frontowej: do 20 m;
— wysokoœæ do 3 kondygnacji – do 12 m, k¹t nachylenia po³aci g³ównych budynku do 45 0.
7) ZASADY PODZIA£U TERENU NA DZIA£KI BUDOWLANE
a) powierzchnia dzia³ki: min. 800 m2 (nie dotyczy dzia³ek pod urz¹dzenia infrastruktury technicznej, dla
których powierzchni dzia³ki nie ustala siê);
b) zasady podzia³u na dzia³ki budowlane:
— szerokoœæ frontu dzia³ki: minimum 20 m,
— linie podzia³u na dzia³ki: równoleg³e lub prostopad³e do linii istniej¹cych podzia³ów ewidencyjnych;
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c) podzia³ terenu na dzia³ki budowlane oraz szczegó³owe plany zagospodarowania poszczególnych
dzia³ek (na trasie projektowanego gazoci¹gu DN
500 oraz przylegaj¹cych do terenu 16.G) wraz z lokalizacj¹ nowo projektowanych i realizowanych
budynków kubaturowych oraz innych obiektów terenowych nale¿y uzgodniæ z przysz³ym operatorem projektowanego gazoci¹gu DN 500; Pr 8,4
MPa t.j. PGNiG S.A. ROP w Gdañsku, ul. Wa³owa 18, 80–858 Gdañsk).
8) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥:
a) drogi – dojazd:
— od drogi publicznej nr 002 KD–L i drogi wewnêtrznej 003 KDW;
— od dróg wewnêtrznych, które mog¹ byæ wydzielone w obrêbie terenu;
b) wymagania parkingowe – wed³ug ustaleñ podanych § 11 ust. 2;
c) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ – wed³ug § 11 ust. 4;
9) INNE ZAPISY: nie ustala siê;
10) STAWKA PROCENTOWA:
a) teren 12.U,MN: 20,00%.
KARTA Nr 8
1) NUMER TERENU: 13.RM, MN, U; 14.MN,U.
2) POWIERZCHNIA:
a) teren 13.RM,MN,U: 0,3727 ha;
b) teren 14.MN, U: 0,3681 ha.
3) FUNKCJE I PRZEZNACZENIE TERENU:
a) teren 13 RM,MN,U:
— RM – zabudowa zagrodowa w gospodarstwach
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych (charakterystyka funkcji i przeznaczenia terenu wed³ug
ustaleñ zawartych w § 3 ust. 1 pkt 4);
— MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
(charakterystyka funkcji i przeznaczenia terenu
wed³ug ustaleñ zawartych w § 3 ust. 1 pkt 1);
— U – zabudowa us³ugowa (charakterystyka funkcji i przeznaczenia terenu wed³ug ustaleñ zawartych w § 3 ust. 1 pkt 2);
b) teren 14 MN,U:
— MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
(charakterystyka
— U – zabudowa us³ugowa (charakterystyka funkcji i przeznaczenia terenu wed³ug ustaleñ funkcji i przeznaczenia terenu wed³ug ustaleñ
zawartych w § 3 ust. 1 pkt 1),zawartych w § 3
ust. 1 pkt 2).
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY:
a) teren 13.RM,MN,U:
— pod wzglêdem dopuszczalnego poziomu ha³asu teren zalicza siê do terenów przeznaczonych
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z
us³ugami rzemieœlniczymi;
— ustala siê wymóg wprowadzenia zieleni izolacyjno – krajobrazowej pomiêdzy maksymaln¹
nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy a lini¹ rozgraniczaj¹c¹ z terenem 003 KDW, przez teren zieleni dopuszcza siê wjazdy i wejœcia na teren
(teren zieleni oznaczony na rysunku planu);
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b) teren 14.MN,U:
— pod wzglêdem dopuszczalnego poziomu ha³asu teren zalicza siê do terenów przeznaczonych
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z
us³ugami rzemieœlniczymi;
— ustala siê wymóg wprowadzenia zieleni izolacyjno – krajobrazowej pomiêdzy maksymaln¹
nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy a lini¹ rozgraniczaj¹c¹ z terenem 15 MN i 003 KDW, przez
teren zieleni dopuszcza siê wjazdy i wejœcia na
teren dzia³ek budowlanych (teren zieleni oznaczony na rysunku planu);
— ustala siê wymóg wprowadzenia zieleni krajobrazowej pomiêdzy maksymaln¹ nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy a lini¹ rozgraniczaj¹c¹ z
terenem 19 R (teren zieleni oznaczony na rysunku planu).
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA, DÓBR KULTURY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: wed³ug § 6.
6) PARAMETRY ZABUDOWY I WSKAŸ NIKI URBANISTYCZNE:
a) wskaŸnik zabudowy: do 0,30;
b) linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne jak
na rysunku planu;
c) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 20%
powierzchni dzia³ki budowlanej lub terenu objêtego inwestycj¹;
d) usytuowanie budynków: nie ustala siê;
e) gabaryty budynków i rodzaj dachu:
— szerokoœæ elewacji frontowej: nie ustala siê;
— wysokoœæ do 2 kondygnacji z poddaszem – do
10 m, k¹t nachylenia po³aci g³ównych budynku
do 450.
7) ZASADY PODZIA£U TERENU NA DZIA£KI BUDOWLANE
a) powierzchnia dzia³ki:
— teren 13.MR,MN,U: min. 1500 m2 (nie dotyczy
dzia³ek pod urz¹dzenia infrastruktury technicznej, dla których powierzchni dzia³ki nie ustala
siê);
— teren 14.MN,U: minimum 1500 m 2 (nie dotyczy
dzia³ek pod urz¹dzenia infrastruktury technicznej, dla których powierzchni dzia³ki nie ustala
siê);
b) zasady podzia³u na dzia³ki budowlane:
— szerokoœæ frontu dzia³ki minimum 20 m,
— linie podzia³u na dzia³ki: równoleg³e lub prostopad³e do linii rozgraniczaj¹cej z terenem 15.MN;
8) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥:
a) drogi – dojazd:
— teren 13.RM,MN,U: od drogi wojewódzkiej nr
216, dla nowych wydzielonych dzia³ek budowlanych – od drogi wewnêtrznej 003 KDW;
— teren 14.MN,U: dzia³ka nr 147/6 – od drogi wojewódzkiej nr 216, pozosta³e dzia³ki – od drogi
wewnêtrznej 003 KDW;
b) wymagania parkingowe – wed³ug ustaleñ podanych § 11 ust. 2;
c) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ – wed³ug § 11 ust. 4;
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10) INNE ZAPISY:
a) teren 13.RM,MN,U:
— wzd³u¿ wschodniej granicy terenu ustala siê
„pas przebiegu infrastruktury technicznej” oznaczony na rysunku planu – dla „pasa przebiegu
infrastruktury technicznej” obowi¹zuj¹ ustalenia podane w § 9 ust. 4;
b) teren 14.MN,U:
— wzd³u¿ wschodniej granicy terenu ustala siê
„pas przebiegu infrastruktury technicznej” oznaczony na rysunku planu – dla „pasa przebiegu
infrastruktury technicznej” obowi¹zuj¹ ustalenia podane w § 9 ust. 4;
10) STAWKA PROCENTOWA:
a) teren 13.RM,MN,U: 0,00%;
b) teren 14.MN,U: 20,00%.
KARTA Nr 9
1) NUMER TERENU: 15.MN.
2) POWIERZCHNIA: 0,6892 ha.
3) FUNKCJE I PRZEZNACZENIE TERENU:
MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (charakterystyka funkcji i przeznaczenia terenu wed³ug
ustaleñ zawartych w § 3 ust. 1 pkt 1).
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY:
a) pod wzglêdem dopuszczalnego poziomu ha³asu
tereny zaliczaj¹ siê do terenów przeznaczonych
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹;
b) ustala siê wymóg wprowadzenia zieleni izolacyjno
– krajobrazowej pomiêdzy maksymaln¹ nieprzekraczaln¹ linia zabudowy a linia rozgraniczaj¹c¹ z terenem 003 KDW, przez teren zieleni dopuszcza
siê wjazdy i wejœcia na teren przyleg³ych dzia³ek
(teren zieleni oznaczony na rysunku planu);
c) ustala siê wymóg wprowadzenia zieleni krajobrazowej pomiêdzy maksymaln¹ nieprzekraczaln¹ linia zabudowy a lini¹ rozgraniczaj¹c¹ z terenem
19 R (teren zieleni oznaczony na rysunku planu);
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA, DÓBR KULTURY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: wed³ug § 6;
6) PARAMETRY ZABUDOWY I WSKAŸ NIKI URBANISTYCZNE:
a) wskaŸnik zabudowy: do 0,20;
b) linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne jak
na rysunku planu;
c) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 30%
powierzchni dzia³ki budowlanej lub terenu objêtego inwestycj¹;
d) usytuowanie budynków: d³u¿sza œciana budynków usytuowana prostopadle do linii rozgraniczaj¹cej drogi, z której nastêpuje dojazd;
e) gabaryty budynków i rodzaj dachu:
— szerokoœæ elewacji frontowej: do 16 m;
— budynki mieszkalne: wysokoœæ 1 kondygnacja
nadziemna i poddasze – do 9 m, k¹t nachylenia po³aci g³ównych budynku w przedziale od
400 do 450;
— budynki gospodarcze i gara¿e: wysokoœæ 1 kondygnacja nadziemna z dopuszczalnym poddaszem – do 6 m; k¹t nachylenia po³aci g³ównych
budynku w przedziale od 22 0 do 450.
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7) ZASADY PODZIA£U TERENU NA DZIA£KI BUDOWLANE
a) powierzchnia dzia³ki: minimum 800 m2 (nie dotyczy
dzia³ek pod urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
dla których powierzchni dzia³ki nie ustala siê);
b) zasady podzia³u na dzia³ki budowlane:
— szerokoœæ frontu dzia³ki: minimum 20 m,
— linie podzia³u na dzia³ki: prostopad³e lub równoleg³e do linii rozgraniczaj¹cej z terenem 003
KDW.
8) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥:
a) drogi – dojazd:
— od drogi wewnêtrznej 003 KDW;
b) wymagania parkingowe – wed³ug ustaleñ podanych § 11 ust. 2.
c) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ – wed³ug § 11 ust. 4.
9) INNE ZAPISY: nie ustala siê.
10) STAWKA PROCENTOWA:
a) teren 15 MN: 20,00%.
KARTA Nr 10
1) NUMER TERENU: 16.G; 17.G
2) POWIERZCHNIA:
a) teren 16 G: 0,7211 ha;
b) teren 17 G: 0,9119 ha;
3) FUNKCJE I PRZEZNACZENIE TERENU:
a) teren 16.G:
G – tereny infrastruktury technicznej – gazownictwo
(charakterystyka funkcji i przeznaczenia terenu wed³ug ustaleñ zawartych w § 3 ust. 1 pkt 9);
— przebieg projektowanego gazoci¹gu oznaczony na rysunku planu jest orientacyjny;
— do czasu realizacji gazoci¹gu obowi¹zuje zakaz wznoszenia budowli w tym terenie;
— po zakoñczeniu budowy gazoci¹gu wysokiego
ciœnienia i po uzgodnieniu z eksploratorem gazoci¹gu – PGNiG S.A. ROP w Gdañsku, dopuszcza siê nastêpuj¹ce u¿ytkowanie terenu:
— w³¹czenie terenu do dzia³ek budowlanych w obrêbie terenu 12.U,MN
— mo¿liwoœæ lokalizacji budynków (jak dla funkcji
mieszkaniowej jednorodzinnej) zgodnie z wymogami podanymi w pkt 9a karty terenu;
— drogi wewnêtrzne;
— prowadzenie innych sieci infrastruktury technicznej;
— uprawy rolne i ogrodnicze;
— po zakoñczeniu budowy gazoci¹gu wysokiego
ciœnienia ustala siê zasady zagospodarowania
terenu podane w pkt 9 lit. a karty terenu;
b) teren 17.G:
G – tereny infrastruktury technicznej – gazownictwo
(charakterystyka funkcji wed³ug ustaleñ zawartych
w § 3 ust. 1 pkt 9);
— przebieg projektowanego gazoci¹gu oznaczony na rysunku planu jest orientacyjny;
— do czasu realizacji gazoci¹gu obowi¹zuje zakaz wznoszenia budowli w tym terenie;
— po zakoñczeniu budowy gazoci¹gu wysokiego
ciœnienia i po uzgodnieniu z eksploratorem ga-
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zoci¹gu – PGNiG S.A. ROP w Gdañsku, dopuszcza siê nastêpuj¹ce u¿ytkowanie terenu:
— prowadzenie innych sieci infrastruktury technicznej (nie wymagaj¹cych zmiany gruntu rolnego na nierolniczy;
— uprawy rolne i ogrodnicze;
— po zakoñczeniu budowy gazoci¹gu wysokiego
ciœnienia ustala siê zasady zagospodarowania
terenu podane w pkt 9 lit. b kart terenu.
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY:
nie ustala siê.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA, DÓBR KULTURY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: wed³ug § 6.
6) PARAMETRY ZABUDOWY I WSKAŸ NIKI URBANISTYCZNE:
a) wskaŸnik zabudowy: nie ustala siê;
b) linie zabudowy: nie ustala siê;
c) powierzchnia biologicznie czynna: nie ustala siê;
d) usytuowanie budynków: nie ustala siê;
e) gabaryty budynków i rodzaj dachu: nie ustala siê.
7) ZASADY PODZIA£U TERENU NA DZIA£KI BUDOWLANE:
a) powierzchnia dzia³ki:
— teren 16.G – nie ustala siê; dopuszcza siê, po realizacji gazoci¹gu podzia³ terenu na dzia³ki
budowlane z w³¹czeniem ich do dzia³ek budowlanych w obrêbie terenu 12.U,MN;
— w przypadku realizacji projektowanego gazoci¹gu wysokiego ciœnienia DN 500 przed podzia³em terenu na dzia³ki budowlane obowi¹zuje
zapis podany w pkt b;
— teren 17.G – nie ustala siê;
b) w przypadku sprzeda¿y terenów, na których znajduje siê sieæ gazowa, w akcie notarialnym nale¿y
umieœciæ zapis dotycz¹cy przebiegu sieci gazowej przez teren dzia³ki (podaæ numer ewidencyjny
dzia³ki) oraz umieœciæ zapis, i¿ sieæ gazowa stanowi w³asnoœæ PGNiG S.A. w Warszawie Regionalny Odzia³ Przesy³u w Gdañsku, któremu
przys³uguje prawo dostêpu do sieci gazowej celem prowadzenia jej eksploatacji w niezbêdnym
zakresie; taki zapis nale¿y równie¿ umieœciæ w
ksiêdze wieczystej;
c) zasady podzia³u na dzia³ki budowlane: nie ustala
siê.
8) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥:
a) drogi – dojazd: od drogi publicznej 002 KD–L;
b) wymagania parkingowe: nie ustala siê;
c) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ – wed³ug § 11 ust. 4.
9) INNE ZAPISY:
a) teren 16.G: po zakoñczeniu budowy gazoci¹gu
wysokiego ciœnienia ustala siê nastêpuj¹ce zasady u¿ytkowania terenu:
— projektowane obiekty budowlane winny spe³niaæ wymogi Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaæ sieci
gazowe (Dz.U. Nr 97 poz 1055);
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— w odleg³oœci 3 m na obie strony od osi gazoci¹gu nie nale¿y sadziæ drzew i krzewów oraz budowaæ sta³ych ogrodzeñ; dopuszcza siê
ogrodzenia rozbieralne lub samonoœne;
— drogi dojazdowe (prowadzone poza tras¹ przebiegu gazoci¹gu wysokiego ciœnienia, w odleg³oœci zgodnej z przepisami odrêbnymi) w miejscu
skrzy¿owania z gazoci¹giem w/c winny byæ zabezpieczone przed naciskami pochodz¹cymi
od pojazdów samochodowych poprzez np. wy³o¿enie p³ytami drogowymi;
— skrzy¿owania urz¹dzeñ naziemnych i podziemnych z gazoci¹giem nale¿y wykonywaæ zgodnie z PN –91/M–34501;
— wszelkie zamierzenia inwestycyjne w zakresie
budownictwa naziemnego i podziemnego w bezpoœrednim s¹siedztwie gazoci¹gu wysokiego
ciœnienia oraz w miejscu skrzy¿owania nale¿y
ka¿dorazowo uzgadniaæ z u¿ytkownikiem gazoci¹gu (PGNiG S.A. Regionalny Oddzia³ Przesy³u Gazu w Gdañsku, ul. Wa³owa 16, 80 858
Gdañsk);
b) teren 17 G: po zakoñczeniu budowy gazoci¹gu
wysokiego ciœnienia ustala siê nastêpuj¹ce zasady u¿ytkowania terenu:
— projektowane obiekty budowlane winny spe³niaæ wymogi Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaæ sieci
gazowe (Dz.U. Nr 97 poz 1055);
— w odleg³oœci 3 m od gazoci¹gu nie nale¿y sadziæ drzew i krzewów oraz budowaæ sta³ych
ogrodzeñ, dopuszcza siê ogrodzenia rozbieralne lub samonoœne;
— skrzy¿owania urz¹dzeñ naziemnych i podziemnych z gazoci¹giem nale¿y wykonywaæ zgodnie z PN –91/M–34501;
— wszelkie zamierzenia inwestycyjne w zakresie
budownictwa naziemnego i podziemnego w bezpoœrednim s¹siedztwie gazoci¹gu wysokiego
ciœnienia oraz w miejscu skrzy¿owania nale¿y
ka¿dorazowo uzgadniaæ z u¿ytkownikiem gazoci¹gu (PGNiG S.A. Regionalny Oddzia³ przesy³u Gazu w Gdañsku, ul. Wa³owa 16, 80 858
Gdañsk);
— wzd³u¿ po³udniowej granicy terenu przechodzi
ciek publiczny – kana³ „A” ¯elistrzewo (oznaczony na rysunku planu); dla cieku obowi¹zuj¹
ustalenia podane w § 9 ust. 2.
10) STAWKA PROCENTOWA:
a) teren 16 G: 0,00%;
b) teren 17 G: 0,00%.
KARTA Nr 11
1) NUMER TERENU: 18.E.
2) POWIERZCHNIA: 0,0102 ha;
3) FUNKCJE PRZEZNACZENIE TERENU:
E – tereny infrastruktury technicznej – trafostacja
(charakterystyka funkcji i przeznaczenia terenu wed³ug ustaleñ zawartych w § 3 ust. 1 pkt 8)
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4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY:
nie ustala siê.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA, DÓBR KULTURY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: wed³ug § 6.
6) PARAMETRY ZABUDOWY I WSKAŸ NIKI URBANISTYCZNE:
a) wskaŸnik zabudowy: nie ustala siê;
b) linie zabudowy: nie ustala siê;
c) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 10%
powierzchni dzia³ki budowlanej lub terenu objêtego inwestycj¹;
d) usytuowanie budynków: nie ustala siê;
e) gabaryty budynków i rodzaj dachu: nie ustala siê.
7) ZASADY PODZIA£U TERENU NA DZIA£KI BUDOWLANE
a) powierzchnia dzia³ki: nie ustala siê;
b) zasady podzia³u na dzia³ki budowlane: nie ustala
siê.
8) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥:
a) drogi – dojazd: od drogi publicznej 007 KD–P;
b) wymagania parkingowe: nie ustala siê;
c) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ – wed³ug § 11ust. 4.
9) INNE ZAPISY: nie ustala siê.
10) STAWKA PROCENTOWA: 0,00%
KARTA Nr 12
1) NUMER TERENU: 19.R; 20.WS.
2) POWIERZCHNIA:
a) teren 19.R: 4,3642 ha;
b) teren 20.WS: 0,3874 ha
3) FUNCKJE PRZEZNACZENIE TERENU:
a) teren 19.R:
R – tereny rolnicze (charakterystyka funkcji wed³ug ustaleñ zawartych w § 3 ust. 1 pkt 5)
b) teren 20.WS:
WS – tereny wód powierzchniowych i œródl¹dowych (charakterystyka funkcji i przeznaczenia terenu wed³ug ustaleñ zawartych w § 3 ust. 1 pkt 6).
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY:
a) teren 19.R: wed³ug ustaleñ podanych w § 5 ust. 4;
b) teren 20.WS: wed³ug ustaleñ podanych w § 5 ust. 4.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA, DÓBR KULTURY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: wed³ug § 6.
6) PARAMETRY ZABUDOWY I WSKAŸ NIKI URBANISTYCZNE:
a) wskaŸnik zabudowy: nie ustala siê (nie dopuszcza siê lokalizacji budynków);
b) linie zabudowy: nie ustala siê (nie dopuszcza siê
lokalizacji budynków);
c) powierzchnia biologicznie czynna: 100%;
d) usytuowanie budynków: nie ustala siê (nie dopuszcza siê lokalizacji budynków);
e) gabaryty budynków i rodzaj dachu: nie ustala siê
(nie dopuszcza siê lokalizacji budynków).
7) ZASADY PODZIA£U TERENU NA DZIA£KI BUDOWLANE:
a) powierzchnia dzia³ki:
— teren 19.R: nie ustala siê; podzia³ na dzia³ki –
zgodnie z przepisami odrêbnymi,
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— teren 20 WS: nie ustala siê; podzia³ na dzia³ki –
nie dopuszcza siê;
b) zasady podzia³u na dzia³ki budowlane: nie ustala
siê;
c) wszystkie zmiany charakteru zagospodarowania
przedmiotowego terenu w czêœci przyleg³ej do terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
17.G – nale¿y ka¿dorazowo uzgodniæ z eksploratorem gazoci¹gu t.j. PGNiG S.A ROP w Gdañsku;
8) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥:
a) drogi – dojazd:
— teren 19.R: od drogi wewnêtrznej 003 KDW;
— teren 20.WS: od drogi nr 216;
b) wymagania parkingowe: nie dopuszcza siê lokalizacji parkingów;
c) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ – wed³ug § 11ust. 4.
9) INNE ZAPISY:
a) teren 19.R:
— dla terenu przyleg³ego do terenu 20.WS obowi¹zuj¹ ustalenia podane w § 9 ust. 2;
b) teren 20.WS:
— dla terenu obowi¹zuj¹ ustalenia podane w § 9
ust. 2;
— we wschodniej czêœci terenu ustala siê „pas
przebiegu infrastruktury technicznej” – obowi¹zuj¹ ustalenia podane w § 9 ust. 4.
10) STAWKA PROCENTOWA:
a) teren 19.R: 0,00%;
b) teren 20.WS: 0,00%.
KARTA Nr 13
1) NUMER TERENU: 21.U,MN
2) POWIERZCHNIA: 2,202 ha.
3) FUNKCJE I PRZEZNACZENIE TERENU:
a) U – zabudowa us³ugowa (charakterystyka funkcji
i przeznaczenia terenu wed³ug ustaleñ zawartych
w § 3 ust. 1 pkt 2),
b) MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
(charakterystyka funkcji wed³ug ustaleñ zawartych w § 3 ust. 1 pkt 1).
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY:
a) pod wzglêdem dopuszczalnego poziomu ha³asu
teren zalicza siê do terenów przeznaczonych pod
zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z us³ugami rzemieœlniczymi;
b) ustala siê wymóg wprowadzenia zieleni izolacyjno
– krajobrazowej pomiêdzy maksymaln¹ nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy a lini¹ rozgraniczaj¹c¹ z terenem 002 KD–L i 004 KD–D, przez teren zieleni
dopuszcza siê wjazdy i wejœcia na teren przyleg³ych dzia³ek (teren zieleni oznaczony na rysunku
planu).
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA, DÓBR KULTURY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: wed³ug § 6.
6) PARAMETRY ZABUDOWY I WSKAŸ NIKI URBANISTYCZNE:
a) wskaŸnik zabudowy: do 0,30;
b) linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne jak
na rysunku planu;
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c) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 30%
powierzchni dzia³ki budowlanej lub terenu objêtego inwestycj¹;
d) usytuowanie budynków: d³u¿sza œciana budynków usytuowana prostopadle do linii rozgraniczaj¹cej drogi, z której nastêpuje dojazd;
e) gabaryty budynków i rodzaj dachu:
— szerokoœæ elewacji frontowej: do 12 m,
— budynki mieszkalne: wysokoœæ 1 kondygnacja
nadziemna i poddasze – do 9 m, k¹t nachylenia po³aci g³ównych budynku w przedziale od
400 do 450;
— budynki us³ugowe: wysokoœæ do 2 kondygnacji
– do 9 m; k¹t nachylenia po³aci g³ównych budynku do 450,
— budynki gospodarcze i gara¿e: wysokoœæ 1 kondygnacja nadziemna z dopuszczalnym poddaszem – do 6 m; k¹t nachylenia po³aci g³ównych
budynku w przedziale od 22 0 do 450.
7) ZASADY PODZIA£U TERENU NA DZIA£KI BUDOWLANE
a) powierzchnia dzia³ki: min. 800 m2 (nie dotyczy dzia³ek pod urz¹dzenia infrastruktury technicznej, dla
których powierzchni dzia³ki nie ustala siê; nie dotyczy podzia³ów w celu powiêkszenia przyleg³ych
dzia³ek);
b) zasady podzia³u na dzia³ki budowlane:
— szerokoœæ frontu dzia³ki minimum 20 m,
— linie podzia³u na dzia³ki: prostopad³e lub równoleg³e do linii rozgraniczaj¹cej z terenem 004
KD–D lub 002 KD–L.
8) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥:
a) drogi – dojazd:
— od drogi publicznej 002 KD–L, 004 KD–D,
— oraz od dróg wewnêtrznych, je¿eli bêd¹ wydzielone w obrêbie terenu;
b) wymagania parkingowe – wed³ug ustaleñ podanych § 11 ust. 2.
c) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ – wed³ug § 11ust. 4.
9) INNE ZAPISY: nie ustala siê.
10) STAWKA PROCENTOWA:
— teren 21 U,MN: 20,00%.
2. Szczegó³owy zakres funkcji, przeznaczenia terenów
oraz ich zagospodarowania i ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy dla poszczególnych
terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi –
bêd¹cych terenami komunikacji s¹ nastêpuj¹ce:
KARTA Nr 14
1) NUMER TERENU: 001 KD–G
2) POWIERZCHNIA: 0,0711 ha
3) FUNKCJE PRZEZNACZENIE TERENU:
a) czêœæ terenu skrzy¿owania projektowanej ulicy lokalnej (002 KD–L) z drog¹ wojewódzk¹ nr 216 Reda – W³adys³awowo – Hel (charakterystyka funkcji
i przeznaczenia terenu wed³ug ustaleñ zawartych
w § 3 ust. 2, pkt.1.).
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4) KLASYFIKACJA FUNKCJONALNO–TECHNICZNA,
PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE:
a) ulica klasy g³ównej;
b) szerokoœæ pasa drogowego zmienna, zgodnie z
rysunkiem planu maksymalnie 20 m;
c) skrzy¿owanie wyposa¿one w wyspy kanalizuj¹ce
ruch pojazdów.
5) ZASADY ORGANIZACJI RUCHU, OGRANICZENIA,
PARKOWANIE:
a) wymóg zagwarantowania warunków widocznoœci
na skrzy¿owaniu;
b) zakaz parkowania.
6) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY:
a) odprowadzenie wód opadowych z uk³adu ulicznego do kanalizacji deszczowej.
7) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: nie
ustala siê.
8) ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: wed³ug ustaleñ podanych w § 7 ust. 1.
9) INNE ZAPISY:
a) we wschodniej czêœci terenu ustala siê „pas przebiegu infrastruktury technicznej”
b) oznaczony na rysunku planu – dla „pasa przebiegu infrastruktury technicznej” obowi¹zuj¹ ustalenia podane w § 9 ust. 4.
10) STAWKA PROCENTOWA: 0,00%.
KARTA Nr 15
1) NUMER TERENU: 002 KD–L
2) POWIERZCHNIA: 0,9077 ha
3) FUNKCJE I PRZEZNACZENIE TERENU:
a) projektowana ulica lokalna – oœ komunikacyjna
osiedla powi¹zana z drog¹ wojewódzk¹ nr 216
oraz drog¹ powiatow¹ nr 1442 G (charakterystyka
funkcji i przeznaczenia terenu wed³ug ustaleñ zawartych w § 3 ust. 2, pkt 1).
4) KLASYFIKACJA FUNKCJONALNO–TECHNICZNA,
PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE:
a) ulica klasy lokalnej L1/2;
b) szerokoœæ pasa drogowego w liniach rozgraniczenia zmienna, zgodnie z rysunkiem planu minimum
15 m;
c) jezdnia o szerokoœci 6,0 m obustronne chodniki.
5) ZASADY ORGANIZACJI RUCHU, OGRANICZENIA,
PARKOWANIE:
a) dostêpnoœæ ulicy z terenów przyleg³ych nieograniczona;
b) dopuszcza siê realizacjê zatok postojowych równoleg³ych do jezdni w zale¿noœci od potrzeb.
6) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY:
a) odprowadzenie wód opadowych z uk³adu ulicznego do kanalizacji deszczowej.
7) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: nie
ustala siê;
8) ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: wed³ug ustaleñ podanych w § 7 ust. 1.
9) INNE ZAPISY: nie ustala siê.
10) STAWKA PROCENTOWA: 0,00%.
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KARTA Nr 16
1) NUMER TERENU: 003 KDW.
2) POWIERZCHNIA: 0,3305 ha.
3) FUNKCJE I PRZEZNACZENIE TERENU:
a) teren 003 KDW: projektowana droga wewnêtrzna
zakoñczona placem do zawracania (charakterystyka funkcji i przeznaczenia terenu wed³ug ustaleñ zawartych w § 3 ust. 2, pkt 2).
4) KLASYFIKACJA FUNKCJONALNO–TECHNICZNA,
PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE:
a) droga o parametrach ulicy klasy dojazdowej D1/2;
b) szerokoœæ pasa drogowego w liniach rozgraniczenia:
— zmienna, zgodnie z rysunkiem planu minimum
10 m;
c) jezdnia o szerokoœci minimum 5,0 m jedno lub
obustronne chodniki.
5) ZASADY ORGANIZACJI RUCHU, OGRANICZENIA,
PARKOWANIE:
a) dostêpnoœæ ulicy z terenów przyleg³ych nieograniczona;
b) dopuszcza siê realizacjê zatok postojowych równoleg³ych do jezdni w zale¿noœci od potrzeb.
6) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY:
a) odprowadzenie wód opadowych z uk³adu ulicznego do kanalizacji deszczowej.
7) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: nie
ustala siê.
8) ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: wed³ug ustaleñ podanych w § 7 ust. 1.
9) INNE ZAPISY: nie ustala siê.
10) STAWKA PROCENTOWA: 0,00%.
KARTA Nr 17
1) NUMER TERENU: 004 KD–D; 005 KD–D
2) PWIERZCHNIA:
a) teren 004 KD–D: 0,2842 ha;
b) teren 005 KD–D: 0,3171 ha.
3) FUNKCJE I PRZEZNACZENIE TERENU:
a) teren 004 KD–D: ulica pomiêdzy ulic¹ 002 KD–L i
005 KD–D (charakterystyka funkcji i przeznaczenia terenu wed³ug ustaleñ zawartych w § 3 ust. 2,
pkt 1);
b) teren 005 KD–D: ulica ³¹cznie z ci¹giem pieszym
i œcie¿k¹ rowerow¹, styczna do granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej oraz pas techniczny lokalizacji infrastruktury technicznej (charakterystyka
funkcji i przeznaczenia terenu wed³ug ustaleñ zawartych w § 3 ust. 2).
4) KLASYFIKACJA FUNKCJONALNO–TECHNICZNA,
PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE:
a) ulice klasy dojazdowej D1/2;
b) szerokoœæ pasa drogowego w liniach rozgraniczenia:
— teren 004 KD–D: zmienna, zgodnie z rysunkiem
planu min. 10 m;
— teren 005 KD–D: zmienna, zgodnie z rysunkiem
planu min. 20 m;
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c) teren 004 KD–D: jezdnia o szerokoœci minimum
5,0 m jedno lub obustronne chodniki;
d) teren 005 KD–D: jezdnia o szerokoœci 5,0 m chodnik jednostronny styczny do zabudowy, ci¹g pieszy
i œcie¿ka rowerowa stycznie do zachodniej granicy
pasa drogowego drogi wojewódzkiej o szer. 2,5 m.
5) ZASADY ORGANIZACJI RUCHU, OGRANICZENIA,
PARKOWANIE:
a) dostêpnoœæ ulicy z terenów przyleg³ych nieograniczona;
b) dopuszcza siê realizacjê zatok postojowych równoleg³ych do jezdni w zale¿noœci od potrzeb.
6) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY:
a) odprowadzenie wód opadowych z uk³adu ulicznego do kanalizacji deszczowej.
7) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: nie
ustala siê.
8) ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: wed³ug ustaleñ podanych w § 7 ust. 1.
9) INNE ZAPISY:
a) teren 004 KD–D: nie ustala siê;
b) teren 005 KD–D: wzd³u¿ wschodniej granicy terenu ustala siê „pas przebiegu infrastruktury technicznej” oznaczony na rysunku planu – dla „pasa
przebiegu infrastruktury technicznej” obowi¹zuj¹
ustalenia podane w § 9 ust. 4.
10) STAWKA PROCENTOWA:
a) teren 004 KD–D: 0,00%;
b) teren 005 KD–D: 0,00%.
KARTA Nr 18
1) NUMER TERENU: 006 KD–P; 007 KD–P
2) POWIERZCHNIA:
a) teren 006 KD–P: 0,3442 ha;
b) teren 007 KD–P: 0,3125 ha;
3) FUNKCJE I PRZEZNACZENIE TERENU:
a) teren 006 KD–P: teren dróg publicznych – ci¹g
pieszo – jezdny z wykorzystaniem istniej¹cego pasa drogowego, zakoñczony w czêœci wschodniej
placem do zawracania (charakterystyka funkcji i
przeznaczenia terenu wed³ug ustaleñ zawartych
w § 3 ust. 2, pkt 1);
b) teren 007 KD–P: teren dróg publicznych – ci¹g
pieszo – jezdny z wykorzystaniem istniej¹cego pasa drogowego, zakoñczony w czêœci wschodniej
placem do zawracania (charakterystyka funkcji i
przeznaczenia terenu wed³ug ustaleñ zawartych
w § 3 ust. 2, pkt 1).
4) KLASYFIKACJA FUNKCJONALNO–TECHNICZNA,
PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE:
a) ci¹g pieszo – jezdny;
b) szerokoœæ pasa drogowego w liniach rozgraniczenia:
— teren 006 KD–P: szerokoœæ zmienna, zgodnie z
rysunkiem planu minimum 10 m, zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza siê korekty istniej¹cych podzia³ów geodezyjnych s¹siednich
terenów; planowane po³¹czenie ulicy z projektowana ulic¹ lokaln¹ (002 KDL) po zachodniej
stronie terenu, poza granicami planu;
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— teren 007 KD–P: szerokoœæ zmienna, zgodnie z
rysunkiem planu minimum 8 m; dopuszcza siê
korekty istniej¹cych podzia³ów geodezyjnych
s¹siednich terenów; planowane po³¹czenie ulicy z projektowana ulic¹ lokaln¹ (002 KDL) po
zachodniej stronie terenu, poza granicami planu.
5) ZASADY ORGANIZACJI RUCHU, OGRANICZENIA,
PARKOWANIE:
a) dostêpnoœæ ulicy z terenów przyleg³ych nieograniczona;
b) dopuszcza siê realizacjê zatok postojowych równoleg³ych do jezdni w zale¿noœci od potrzeb.
6) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY:
a) teren 006 KD–P i teren 007 KD–P: odprowadzenie
wód opadowych z uk³adu ulicznego do kanalizacji
deszczowej.
7) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: nie
ustala siê.
8) ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: wed³ug ustaleñ podanych w § 7 ust. 1.
9) INNE ZAPISY: nie ustala siê.
10) STAWKA PROCENTOWA:
a) teren 006 KD–P: 0,00%;
b) teren 007 KD–P: 0,00%.
KARTA Nr 19
1) NUMER TERENU: 008 KD–X; 009 KD–X; 010 KD–X
2) POWIERZCHNIA:
a) teren 008 KD–X: 0,1433 ha;
b) teren 009 KD–X: 0,0361 ha;
c) teren 010 KD–X: 0,0268 ha.
3) FUNKCJE I PRZEZNACZENIE TERENU:
a) teren 008 KD–X: projektowany wydzielony ci¹g pieszy ze œcie¿k¹ rowerow¹ wzd³u¿ zachodniej granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 216
(charakterystyka funkcji i przeznaczenia terenu wed³ug ustaleñ zawartych w § 3 ust. 2, pkt 1);
b) teren 009 KD–X: ci¹g pieszy ze œcie¿k¹ rowerow¹,
dla poprawy powi¹zañ wewnêtrznych od trasy drogi wojewódzkiej nr 216 wg³¹b obszaru objêtego
planem; dopuszcza siê dojazd do terenów:
07.MN,U i 08.MN,U od drogi 007 KD–P (charakterystyka funkcji i przeznaczenia terenu wed³ug ustaleñ zawartych w § 3 ust. 2, pkt 1);
c) teren 010 KD–X: ci¹g pieszy ze œcie¿k¹ rowerow¹
dla poprawy powi¹zañ wewnêtrznych od trasy drogi wojewódzkie w g³¹b obszaru planu; dopuszcza
siê dojazd do terenu 09.U,KS i 10.RM,MN,U od
drogi 006 KD–P (charakterystyka funkcji i przeznaczenia terenu wed³ug ustaleñ zawartych w
§ 3 ust. 2, pkt 1);
4) KLASYFIKACJA FUNKCJONALNO–TECHNICZNA,
PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE:
a) ci¹gi piesze ze œcie¿k¹ rowerow¹;
b) szerokoœæ pasa drogowego w liniach rozgraniczenia:
— teren 008 KD–X: zgodnie z rysunkiem planu,
minimum 5 m;
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— teren 009 KD–X: zgodnie z rysunkiem planu;
— teren 010 KD–X: zgodnie z rysunkiem planu.
5) ZASADY ORGANIZACJI RUCHU, OGRANICZENIA,
PARKOWANIE:
a) koniecznoœæ zastosowania zabezpieczeñ wykluczaj¹cych niekontrolowany wjazd na drogê wojewódzk¹ nr 216;
6) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY:
a) odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo,
w obrêbie terenu;
b) teren 008 KD–X – istniej¹cy drzewostan do zachowania.
7) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: nie
ustala siê.
8) ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: wed³ug ustaleñ podanych w § 7 ust. 1.
9) INNE ZAPISY:
a) teren 008 KD–X: w obrêbie terenu ustala siê „pas
przebiegu infrastruktury technicznej” oznaczony
na rysunku planu – dla „pasa przebiegu infrastruktury technicznej” obowi¹zuj¹ ustalenia podane w
§ 9 ust. 4;
a) teren 009 KD–X: we wschodniej czêœci terenu ustala siê „pas przebiegu infrastruktury technicznej”
oznaczony na rysunku planu – dla „pasa przebiegu infrastruktury technicznej” obowi¹zuj¹ ustalenia podane w § 9 ust. 4;
b) teren 010 KD–X: we wschodniej czêœci terenu ustala siê „pas przebiegu infrastruktury technicznej”
oznaczony na rysunku planu – dla „pasa przebiegu infrastruktury technicznej” obowi¹zuj¹ ustalenia podane w § 9 ust. 4.
10) STAWKA PROCENTOWA:
a) teren 008 KD–X: 0,00%;
b) teren 009 KD–X: 0,00%;
c) teren 010 KD–X: 0,00%
§ 15
1. Uchyla siê „ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na trasie przebiegu przez teren gminy
PUCK gazoci¹gu wysokiego ciœnienia wraz ze stref¹ ochronn¹” uchwalony uchwa³¹ nr XXXVII/49/01
Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2001r, w granicach objêtych niniejszym planem.
2. Uchyla siê uchwa³ê nr XL/14/06 Rady Gminy Puck
z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Brudzewo wraz z za³¹cznikami do
uchwa³y:
1) za³¹cznikiem nr 1 – stanowi¹cym rysunek planu
w skali 1: 2000,
2) za³¹cznikiem nr 2 – stanowi¹cym rozstrzygniêcie
o sposobie rozpatrzenia uwag zg³oszonych do projektu planu i nieuwzglêdnionych przez Wójta Gminy Puck;
3) za³¹cznik nr 3 – stanowi¹cym rozstrzygniêcie o
sposobie realizacji oraz zasadach finansowania
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy.

§ 16
1. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Puck.
2. Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Puck do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y
Wojewodzie Pomorskiemu wraz z dokumentacj¹
planistyczn¹ w celu oceny zgodnoœci z prawem;
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹ graficzn¹ do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego;
3) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y wraz z
czêœci¹ graficzn¹ na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Pucku;
4) publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹ graficzn¹ na stronie internetowej gminy;
5) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du
do dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydania tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, a tak¿e potrzebnych im wyrysów i wypisów
na zasadach okreœlonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 17
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 16 ust. 1 i ust 2 pkt. 1,2,3,
które wchodz¹ w ¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
W. Marciocha
Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y nr XLIV/61/06
Rady Gminy PUCK
z dnia 31 sierpnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi
Brudzewo w gminie Puck.
ROZSTRZYGNIÊCIE RADY GMINY PUCK
o sposobie rozpatrzenia uwag zg³oszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi BRUDZEWO w gminie PUCK i
nieuwzglêdnionych w projekcie planu przez Wójta Gminy Puck.
Numery uwag wed³ug numeracji w Wykazach (Tabelach) Uwag wniesionych do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Brudzewo gmina Puck.
1. WYKAZ I (dotyczy projektu planu wywo¿onego do
publicznego wgl¹du w dniach od 10 sierpnia 2005r do
31 sierpnia 2005r, termin sk³adania uwag do dnia
15 wrzeœnia 2005r).
1.1. Uwaga nr 1.3, z³o¿ona pana A.F. w piœmie z³o¿onym w Urzêdzie Gminy w Pucki w dniu
12.09.05, dotycz¹ca uprzedniego wyjaœnienia
sprawy wysokoœci odszkodowania za planowane drogi; bez uprzedniego wyjaœnienia i uregulowania w/w spraw sprzeciwia siê dokonaniu
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jakichkolwiek zmian w planie – w porównaniu z
planem dotychczas obowi¹zuj¹cym.
W zwi¹zku z faktem, i¿ na terenie dzia³ek które
s¹ w³asnoœæ sk³adaj¹cego uwagê w projekcie
planu wy³o¿onym do publicznego wgl¹du, ustalono przebieg fragmentów dróg publicznych (001
KD–G, 002 KD–L, 003 KD–D) zgodnie z art. 36
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w³aœcicielowi gruntów przys³uguje odszkodowanie
za poniesion¹ szkodê lub wykupienie nieruchomoœci,
Ale zgodnie z art. 37 ust. 9.: wykonanie roszczeñ, o których mowa w art. 36 ust. 1– 3 powinno nast¹piæ w terminie 6 miesiêcy od daty
z³o¿enia wniosku, chyba ¿e strony postanowi¹
inaczej.
W zwi¹zku z powy¿szym, ustalenia dotycz¹ce
wysokoœci i formy odszkodowania za tereny
przeznaczone na cele dróg publicznych na obszarze dzia³ek, które stanowi¹ w³asnoœæ sk³adaj¹cego uwagê, nast¹piæ mog¹ po uchwaleniu
projektu planu, w terminie 6 miesiêcy od daty
z³o¿enia przez w³aœciciela terenu stosowanego
wniosku.
Na obecnym etapie prac nie ma mo¿liwoœci
prawnych ustalenia wysokoœci odszkodowania,
a w zwi¹zku z tym uwagi nie uwzglêdniono.
W zwi¹zku z przedwczeœnie wystêpuj¹cymi
roszczeniami sk³adaj¹cego uwagê odnoœnie odszkodowania, Wójt Gminy PUCK ustali³ zmianê przeznaczenia drogi oznaczonej na rysunku
planu symbolem 003 KD–D na “drogê wewnêtrzn¹”, która mo¿e stanowiæ w³asnoœæ prywatn¹
lub w³asnoœæ Gminy Puck – w wypadku przejêcia tego gruntu przez Gminê Puck.
Poniewa¿ zmiana ustaleñ projektu planu w tym
zakresie zmieni³a warunki dojazdu do terenu
oznaczonego symbolem 15.MN powtórzona zosta³a procedura sporz¹dzania projektu planu w
zakresie wy³o¿enia projektu planu do publicznego wgl¹du.
1.2. Uwaga 1.4, z³o¿ona pana A.F. w piœmie z³o¿onym w Urzêdzie Gminy w Pucki w dniu 12.09.05,
dotycz¹ca koniecznoœci uprzedniego wyjaœnienia i uregulowania w/w spraw sprzeciwia siê dokonaniu jakichkolwiek zmian w planie – w
porównaniu z planem dotychczas obowi¹zuj¹cym.
W obowi¹zuj¹cym do dnia 31.12.2003 r. Miejscowym planie ogólnym zagospodarowania
przestrzennego gminy PUCK, grunty stanowi¹ce w³asnoœæ sk³adaj¹cego uwagê stanowi¹ grunty rolne. Poniewa¿ w Studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Puck przedmiotowy teren zosta³ wskazany na cele inwestycyjne – dla dogodnej dla
inwestorów obs³ugi komunikacyjnej zaprojektowano drogê obs³uguj¹ce te tereny i pe³ne
skrzy¿owanie z drog¹ wojewódzk¹.
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Projekt planu zawiera rozwi¹zania komunikacyjne które zabezpieczaj¹ interesy wszystkich
w³aœcicieli gruntów w zakresie dojazdów do ich
dzia³ek –w wiêkszoœci przekszta³conych na
dzia³ki budowlane; podejmowanie przez Wójta
Gminy Puck w momencie sporz¹dzania projektu planu jakichkolwiek ustaleñ lub uregulowañ finansowo – prawnych dotycz¹cych innych ni¿
ustalenia projektu planu by³o przedwczesne.
Grunty przeznaczone na cele zabudowy, mog¹
byæ u¿ytkowane w sposób dotychczasowy, do
czasu zmiany zamiarów przez ich w³aœciciela, a
grunty przeznaczone na cele komunikacyjne
bêd¹ przedmiotem wykupu lub odszkodowania
– zgodnie z uwag¹ 1.3.
W zwi¹zku z powy¿szym, uwagi nie uwzglêdniono.
1.3. Uwaga 2.1. z³o¿ona pana A.Z. w piœmie z³o¿onym w Urzêdzie Gminy w Pucki w dniu 12.09.05,
dotycz¹ca wniosku o uprzednie uregulowanie
sprawy przebiegu gazoci¹gu i szerokoœci pasa
zabezpieczaj¹cego.
Funkcje oraz zasady ich zagospodarowania i
szerokoœæ pasa ochronnego dla terenów (16 G
i 17 G), przez które projekcie planu ustalono
przebieg gazoci¹gu wysokiego ciœnienia ustalono w uzgodnieniu z P.G.N i G S.A. w Warszawie, Regionalny oddzia³ Przesy³u w Gdañsku.
Projekt planu zosta³ pozytywnie zaopiniowany
przez P.G.N i G S.A. w Warszawie, Regionalny
oddzia³ Przesy³u w Gdañsku.– pismo nr
TT–2/339/2005 z dnia 2005.05.12.
Przebieg gazoci¹gu wysokiego ciœnienia w tym
terenie stanowi fragment trasy gazoci¹gu wysokiego ciœnienia, ustalony w miejscowym planie
zagospodarowania
przestrzennego
uchwalonym Uchwa³¹ nr XXXVII/49/01 z dnia
30.08.2001r a realizacja gazoci¹gu jest inwestycj¹ celu publicznego o znaczeniu ponadloklanym.
W stosunku do ustaleñ planu uchwalonego w
2001r nie nast¹pi³a zamiana warunków planowanego u¿ytkowania.
Uregulowanie sprawy realizacji gazoci¹gu i odszkodowania za zmianê u¿ytkowania terenu,
który jest w³asnoœci¹ osoby sk³adaj¹cej uwagê,
nast¹pi w trybie przepisów art. 36 i 37 ustawy z
dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innych przepisów.
W zwi¹zku z powy¿szym, uwagi nie uwzglêdniono.
1.4. Uwaga 2.2, z³o¿ona pana A.Z. w piœmie z³o¿onym w Urzêdzie Gminy w Pucki w dniu 12.09.05,
dotycz¹ca objêcia terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 19 R budownictwem jednorodzinnym oraz w czêœci przy ul. Puckiej
us³ugami.
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 19
R, po³o¿ony w obrêbie dzia³ki nr 147/13, przeznaczony zosta³ na funkcje rolnicze, z wykluczeniem lokalizacji budynków.
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Funkcje dla tego terenu ustalono w oparciu o
ustalenia Studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Puck,
w którym teren ten zosta³ wskazany jako teren
„ci¹g doliny rzeki Gizdepki wraz z dop³ywami”,
ze wskazaniem jako teren bezinwestycyjny.
Z uwagi na powy¿sze, w zwi¹zku z wymogami
zgodnoœci ustaleñ projektu planu z ustaleniami
Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck, teren nie
zosta³ wskazany na cele inwestycyjne i nie mo¿na ustaliæ takich funkcji.
W zwi¹zku z powy¿szym, uwagi nie uwzglêdniono.
Dla czêœci terenu przyleg³ego do drogi wojewódzkiej nr 216 (po³o¿onego w czêœci pó³nocnej, poza terenem istniej¹cego zbiornika
wodnego), zosta³y ustalone funkcje inwestycyjne – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i
us³ug.
1.5. Uwaga 2.3, z³o¿ona pana A.Z. w piœmie z³o¿onym w Urzêdzie Gminy w Pucki w dniu 12.09.05,
dotycz¹ca pokazania na mapie projektu z uzgodnieniami DODP Gdañsk rozwi¹zania docelowego wjazdów z ulicy Puckiej do gospodarstwa,
które jest w³asnoœci¹ sk³adaj¹cego uwagê.
Projekt planu w zakresie obs³ugi komunikacyjnej zosta³ uzgodniony bez uwag z zarz¹dc¹
przyleg³ej drogi wojewódzkiej 216 to jest Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich w Gdañsku.
Treœæ uzgodnienia nie podlega wy³o¿eniu do
publicznego wgl¹du; w projekcie planu miejscowego fragmentu wsi Brudzewo ustalono dojazd
do gospodarstwa, które stanowi wspó³w³asnoœæ
pana Andrzeja Zalewskiego w sposób nastêpuj¹cy:
— od drogi wojewódzkiej nr 216, a wiêc tak jak
obecnie,
— dla nowych wydzielonych dzia³ek budowlanych
– od drogi 003 KD–D.
Poniewa¿ w chwili obecnej realizowana jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 216 na odcinku
przyleg³ym do gospodarstwa sk³adaj¹cego uwagê – o projekcie przebudowy drogi i zjazd sk³adaj¹cy uwagê pan Zalewski zosta³ zawiadomiony.
Na rysunku planu miejscowego fragmentu wsi
Brudzewo, z uwagi na skalê opracowania
(1:2000) nie mo¿na przedstawiæ szczegó³owych
rozwi¹zañ projektowych, które zawarte s¹ w odrêbnym opracowaniu.
W zwi¹zku z powy¿szym, uwagi nie uwzglêdniono.
2. WYKAZ II (dotyczy projektu planu wywo¿onego do
publicznego wgl¹du w dniach od 29 listopada 2005r
do 21 grudnia 2005r, termin sk³adania uwag do dnia
06 stycznia 2006r).
2.1. Uwaga 1.2, z³o¿ona pana A.F. w piœmie z³o¿onym w Urzêdzie Gminy w Pucki w dniu 05.01.06,
dotycz¹ca uprzedniego wyjaœnienia wymaga
sprawa wysokoœci odszkodowania za planowane drogi.
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Na terenie dzia³ek które s¹ w³asnoœci¹ osoby
sk³adaj¹cej uwagê, ustalono przebieg fragmentów dróg publicznych: 001 KD–G (fragment
skrzy¿owania projektowanej drogi lokalnej 002
KD–L z drog¹ wojewódzk¹ o powierzchni w obrêbie dzia³ki osoby sk³adaj¹cej uwagê ok. 110
m2), 002 KD– L (fragment skrzy¿owania projektowanej drogi lokalnej 002 KD–L z drog¹ dojazdow¹ 003 KD–D, o powierzchnia terenu w
obrêbie dzia³ki o powierzchni w obrêbie dzia³ki
osoby sk³adaj¹cej uwagê ok. 20 m2).
Zgodnie z art. 36 ust. 1 art. 37 ust. 9 ustawy z
dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenie wysokoœci i
formy odszkodowania za tereny przeznaczone
na cele dróg publicznych na obszarze dzia³ek,
które stanowi¹ w³asnoœæ osoby sk³adaj¹cej uwagê, mo¿e nast¹piæ po uchwaleniu projektu planu, w terminie 6 miesiêcy od daty z³o¿enia przez
w³aœciciela terenu stosowanego wniosku – na
obecnym etapie prac nad planem nie ma mo¿liwoœci ustalenia wysokoœci odszkodowania.
W zwi¹zku z powy¿szym, uwagi nie uwzglêdniono.
2.2. Uwaga 1.3, z³o¿ona pana A.F. w piœmie z³o¿onym w Urzêdzie Gminy w Pucki w dniu 05.01.06,
dotycz¹ca nie wyra¿enia zgody na utworzenie
„drogi prywatnej”, proœba o okreœlenie terminu
i warunków wykupu terenu pod t¹ drogê”.
Droga, o której mowa w uwadze, wed³ug ustaleñ projektu planu stanowi „drogê wewnêtrzn¹”
oznaczon¹ na rysunku planu symbolem 003
KDW – w zwi¹zku z tym grunt przeznaczony
pod drogê nie bêdzie podlega³ obowi¹zkowemu wykupowi na cele publiczne.
Przebieg drogi zosta³ wyznaczony w sposób
œcis³y poprzez jej wydzielenie liniami rozgraniczaj¹cymi, w celu:
— zapewnienia obs³ugi komunikacyjnej dzia³ek budowlanych, które mog¹ byæ wydzielone w obrêbie przyleg³ych terenów,
— zapewnienia dojazdu i obs³ugi komunikacyjnej
do terenów po³o¿onych po po³udniowej stronie
dzia³ek, które s¹ w³asnoœci¹ osoby sk³adaj¹cej
uwagê,
— optymalnej obs³ugi w zakresie infrastruktury
technicznej (odprowadzenia œcieków sanitarnych i wód deszczowych).
Realizacja drogi w terenie, który jest w³asnoœci¹ osoby sk³adaj¹cej uwagê, zwi¹zana bêdzie
ze zmian¹ przeznaczenia terenów tego w³aœciciela i w³aœciciela terenów przyleg³ych od strony po³udniowej – na zasadzie wzajemnych
porozumieñ; droga mo¿e byæ realizowana przez
Gminê Puck, je¿eli ten grunt stanie siê w³asnoœci¹ Gminy Puck – równie¿ na zasadzie wzajemnych porozumieñ.
Do chwili wyst¹pienia sytuacji omówionej powy¿ej, w³aœciciel mo¿e korzystaæ z tego gruntu
w sposób dotychczasowy.
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W zwi¹zku z powy¿szym, uwagi nie uwzglêdniono.
2.3. Uwaga nr 1.4, z³o¿ona pana A.F. w piœmie z³o¿onym w Urzêdzie Gminy w Pucki w dniu
05.01.06, dotycz¹ca podstaw wydzielenia i wykupu drogi (na dzia³ce przyleg³ej, po³o¿onej na
terenie, który jest w³asnoœci¹ innej osoby).
W obrêbie terenu, po³o¿onego po pó³nocnej stronie dzia³ek bêd¹cych w³asnoœci¹ sk³adaj¹cego
uwagê, realizowana jest inwestycja prywatna
na podstawie pozwolenia na budowê nr
AB–7351/155/2005/GP z dn. 21 paŸdziernika
2005 r., a ramach tej inwestycji realizowany jest
wjazd na ten teren.
Teren, na którym realizowany jest wjazd stanowi w³asnoœæ prywatn¹ i nie by³ przedmiotem wykupu przez Gminê – nie ma wiêc podstaw do
sk³adania wnioskowanych wyjaœnieñ.
Warunki wykupu gruntu, który jest w³asnoœci¹
sk³adaj¹cego uwagê na cele publiczne – podano przy uwadze nr 1.2.
W zwi¹zku z powy¿szym, uwagi nie uwzglêdniono.
2.4. Uwaga 2.1., z³o¿ona pana A.Z. w piœmie z³o¿onym w Urzêdzie Gminy w Pucki w dniu 05.01.06,
dotycz¹ca nie uzgadniania przebiegu gazoci¹gu i szerokoœci pasa ochronnego i cofniêcia
zgody na ewentualne za³o¿enie gazoci¹gu;
twierdzenie, ¿e wyrazi³ zgodê jest sprzeczne ze
stanem faktycznym; proszê uwzglêdniæ okolicznoœci, ¿e plan z 2001r nie obowi¹zuje, a obecny plan odmiennie reguluje zagospodarowanie
terenu.
Teren, w którym ustalono przebieg gazoci¹gu
zosta³ oznaczony na rysunku planu symbolem:
16 G i 17 G. Funkcje tych terenów oraz zasady
ich zagospodarowania i szerokoœæ pasa ochronnego ustalono w uzgodnieniu z P.G.N i G S.A. w
Warszawie, Regionalny oddzia³ Przesy³u w
Gdañsku, a projekt planu zosta³ pozytywnie zaopiniowany przez P.G.N i G S.A. w Warszawie,
Regionalny oddzia³ Przesy³u w Gdañsku.– pismo nr TT–2/339/2005 z dnia 2005.05.12.
Przebieg gazoci¹gu wysokiego ciœnienia w tym
terenie zosta³ ustalony ju¿ w roku 2001 i ujêty w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
uchwalonym
Uchwa³a
nr
XXXVII/49/01 z dnia 30.08.2001r; plan ten jest
nadal wa¿ny a jego fragment objêty ustaleniami niniejszego planu straci wa¿noœæ w dniu wejœcia w ¿ycie niniejszego planu;
w stosunku do ustaleñ zawartych w w/w planie,
nie nast¹pi³a zamiana warunków u¿ytkowania;
ustalenia zosta³y uszczegó³owione – co wynika z obowi¹zuj¹cych przepisów i skali opracowania;
Urz¹d Gminy w Pucku nie zosta³ powiadomiony
przez sk³adaj¹cego uwagê o cofniêciu zgody
na przebieg gazoci¹gu, w zwi¹zku z tym, brak
by³o podstaw do zajêcie stanowiska;

Poz. 2528

Przebieg gazoci¹gu wysokiego ciœnienia w tym
terenie stanowi fragment trasy gazoci¹gu wysokiego ciœnienia, ustalony w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego uchwalonym
Uchwa³¹ nr XXXVII/49/01 z dnia 30.08.2001r a realizacja gazoci¹gu jest inwestycj¹ celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.
W stosunku do ustaleñ planu uchwalonego w
2001r nie nast¹pi³a zamiana warunków planowanego u¿ytkowania.
Uregulowanie sprawy realizacji gazoci¹gu i odszkodowania za zmianê u¿ytkowania terenu,
który jest w³asnoœci¹ osoby sk³adaj¹cej uwagê,
nast¹pi w trybie przepisów art. 36 i 37 ustawy z
dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innych przepisów.
Przez teren objêty planem przebiega niewielki
fragment projektowanej trasy przebiegu gazoci¹gu wysokiego ciœnienia i zmiana trasy na krótkim odcinku przechodz¹cym przez obszar objêty
planem nie by³a mo¿liwa; – a ponadto, przebieg
trasy by³ potwierdzony przez P.G.N i G S.A. w
Warszawie, Regionalny Oddzia³ Przesy³u w
Gdañsku.
Z uwagi na powy¿sze uwagi nie uwzglêdniono.
2.5. Uwaga nr 2.2, z³o¿ona pana A.Z. w piœmie z³o¿onym w Urzêdzie Gminy w Pucki w dniu
05.01.06, dotycz¹ca podtrzymania wniosku o
przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem
19 R mo¿liwoœci¹ zabudowy budownictwem jednorodzinnym oraz zabudow¹ us³ugow¹.
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 19
R, po³o¿ony w obrêbie dzia³ki nr 147/13, przeznaczony zosta³ na funkcje rolnicze, z wykluczeniem lokalizacji budynków.
Funkcje terenu ustalono w oparciu o ustalenia
Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck, w którym
teren ten zosta³a wskazany jako teren “ci¹g doliny rzeki Gizdepki wraz z dop³ywami”, ze wskazaniem jako teren bezinwestycyjny;
Z uwagi na powy¿sze, w zwi¹zku z wymogami
zgodnoœci ustaleñ projektu planu z ustaleniami
Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck, teren nie
zosta³ wskazany na cele inwestycyjne i nie mo¿na ustaliæ takich funkcji.
Z uwagi na powy¿sze uwagi nie uwzglêdniono.
W uzupe³nieniu wyjaœnieñ zawartych w Postanowienia Wójta Gminy Puck z dnia 03 paŸdziernika 2005r, dotycz¹cych przeznaczenia czêœci
terenu na funkcje mieszkaniowe i us³ugi – dotyczy³y one czêœci dzia³ki nr 147/13, a nie czêœci
terenu oznaczonego symbolem 19.R.
2.5. Uwaga nr 2.3, z³o¿ona pana A.Z. w piœmie z³o¿onym w Urzêdzie Gminy w Pucki w dniu
05.01.06, dotycz¹ca podtrzymanie ¿¹dania
przedstawienia docelowego rozwi¹zania wjazdów z ul. Puckiej do jego gospodarstwa i za³¹czenia do projektu planu.
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Projekt miejscowego planu fragmentu przestrzennego fragmentu wsi Brudzewo ustala dojazd do
gospodarstwa, które stanowi wspó³w³asnoœæ pana Andrzeja Zalewskiego od drogi wojewódzkiej
nr 216, dla nowych wydzielonych dzia³ek budowlanych – od drogi wewnêtrznej 003 KDW.
Dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 216 na
odcinku przyleg³ym do terenu objêtego planem,
wykonany zosta³ projekt budowlany, zawieraj¹cy szczegó³owe rozwi¹zania ³¹cznie z wjazdem
na dzia³kê sk³adaj¹cego uwagê.
Na rysunku planu miejscowego fragmentu wsi
Brudzewo, z uwagi na skalê opracowania
(1:2000) nie mo¿na przedstawiæ szczegó³owych
rozwi¹zañ projektowych, które wymagaj¹ bardziej szczegó³owej skali; projekt budowlany nie
mo¿e byæ te¿ za³¹cznikiem do planu – poniewa¿ wymaga innej procedury prawnej.
Z uwagi na powy¿sze uwagi nie uwzglêdniono.
2.7. Uwaga nr 2.4, z³o¿ona pana A.Z. w piœmie z³o¿onym w Urzêdzie Gminy w Pucki w dniu
05.01.06, dotycz¹ca zastrze¿eñ i uwag, które powoduj¹ koniecznoœæ powtórzenia procedury formalno – prawnej w przedmiotowym zakresie.
Nieuwzglêdnione uwagi nie wymagaj¹ powtórzenia procedury formalno – prawnej, poniewa¿
treœæ rysunku planu i ustaleñ planu – zawartych
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w projekcie uchwa³y – po nieuwzglêdnieniu
uwag nie ulega zmianie.
Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y nr XLIV/61/06
Rady Gminy Puck
z dnia 31 sierpnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi
Brudzewo w gminie Puck.
ROZSTRZYGNIÊCIE o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi BRUDZEWO w gminie Puck
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasad ich finansowania.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r o planowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r Nr
80 poz. 717, zmiany Dz.U. z 2004 nr 6, Nr 141 poz. 1492
z póŸniejszymi zmianami) Rada Gminy PUCK rozstrzyga co nastêpuje:
1. Projektowane sieci i urz¹dzenia z zakresu infrastruktury technicznej zaliczone do zadañ w³asnych gminy,
zapisane w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego fragmentu wsi BRUDZEWO w gminie Puck obejmuj¹:
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2. Projektowane tereny i urz¹dzenia z zakresu infrastruktury drogowej zaliczone do zadañ w³asnych gminy, zapisane w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego fragmentu wsi Brudzewo w gminie
PUCK obejmuj¹:

3. Zakres wydatków bud¿etowych na dany rok winien
byæ ustalony ka¿dorazowo w bud¿ecie miasta, zale¿nie od zak³adanego zakresu rzeczowego i mo¿liwoœci ich finansowania w zakresie niezbêdnym, z
przewidywanych wp³ywów realizacji planu.

2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym
odprowadzaniu œcieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747, z
2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 130,
poz. 1087) Rada Miejska w Ustce uchwala, co nastêpuje:

2529
UCHWA£A Nr XLVIII/398/2006
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 28 wrzeœnia 2006 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XLIV/367/2006 Rady
Miejskiej w Ustce z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie
uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania œcieków.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 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, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, z 2006 r., Nr 17,
poz. 128) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca

§1
Z § 27. regulaminu dostarczania wody i odprowadzania œcieków wykreœla siê punkt 4.
§2
Pozosta³e postanowienia uchwa³y nie ulegaj¹ zmianie.
§3
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Ustki.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Olech
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2530
UCHWA£A Nr XLVIII/400/2006
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 28 wrzeœnia 2006 r.
w sprawie zmiany nazwy i Statutu Miejsko–Gminnego
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Ustce.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.) Rada Miejska w Ustce
uchwala, co nastêpuje:
§1
Miejsko–Gminnemu Oœrodkowi Pomocy Spo³ecznej
w Ustce nadaje siê nazwê: Miejski Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej w Ustce.
§2
Miejskiemu Oœrodkowi Pomocy Spo³ecznej w Ustce
nadaje siê Statut jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Ustki i Kierownikowi Miejsko–Gminnego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej w Ustce.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2007 r.
Przewodnicz¹cy Rady
J. Olech
Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XLVII/400/2006
Rady Miejskiej w Ustce
z dnia 28 wrzeœnia 2006 r.

ny dalej Oœrodkiem, jest samodzieln¹ jednostk¹ bud¿etow¹ Miasta Ustka.
2. Oœrodek obejmuje swoj¹ dzia³alnoœci¹ teren Miasta
Ustka.
§3
Podstawowym zadaniem Oœrodka jest zaspokajanie
niezbêdnych potrzeb ¿yciowych osób i rodzin oraz umo¿liwienie im bytowania w warunkach odpowiadaj¹cych
godnoœci cz³owieka poprzez:
1) analizê i ocenê zjawisk rodz¹cych zapotrzebowanie
na œwiadczenia pomocy spo³ecznej,
2) tworzenie warunków organizacyjnych dla funkcjonowania pomocy spo³ecznej, w tym rozbudowê niezbêdnej infrastruktury socjalnej,
3) organizowanie pomocy osobom potrzebuj¹cym, w
miejscu ich zamieszkania,
4) przyznawanie i wyp³acanie przewidzianych ustaw¹
œwiadczeñ, w tym w ramach zadañ w³asnych, zadañ
w³asnych o charakterze obowi¹zkowym, zadañ zleconych, programów rz¹dowych i zadañ przekazanych przez Radê Miejsk¹ do realizacji w drodze
odrêbnej uchwa³y,
5) pobudzanie spo³ecznej aktywnoœci w zaspokajaniu
niezbêdnych potrzeb ¿yciowych osób i rodzin,
6) pracê socjaln¹ rozumian¹ jako dzia³alnoœæ zawodow¹, skierowan¹ na pomoc osobom i rodzinom w
umocnieniu lub odzyskaniu zdolnoœci do funkcjonowania w spo³eczeñstwie oraz na tworzenie warunków sprzyjaj¹cych temu celowi,
7) inne zadania z zakresu pomocy spo³ecznej wynikaj¹ce z rozeznanych potrzeb gminy.
§4
Realizacja zadañ wymienionych w § 3. Statutu finansowana jest ze œrodków bud¿etowych Gminy Miejskiej
Ustka, œrodków administracji rz¹dowej oraz ze œrodków
pozabud¿etowych, w tym darowizn.
§5

STATUT
MIEJSKIEGO OŒRODKA POMOCY SPO£ECZNEJ
W USTCE
§1
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Ustce dzia³a na
podstawie:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z póŸn. zm.),
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.),
3) ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz¹dowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1593 z póŸn. zm.),
4) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z póŸn.
zm.),
5) niniejszego statutu.
§2
1. Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Ustce, zwa-

W sk³ad struktury organizacyjnej Oœrodka wchodz¹:
1) dzia³ pomocy œrodowiskowej,
2) dzia³ œwiadczeñ,
3) dzia³ ekonomiczno–administracyjny,
4) dzia³ us³ug opiekuñczych,
5) dzia³ pomocy instytucjonalnej.
§6
1. Oœrodkiem kieruje Kierownik, który ponosi odpowiedzialnoœæ za ca³okszta³t jego dzia³alnoœci.
2. Kierownika Oœrodka zatrudnia Burmistrz Miasta Ustki.
3. Kierownik Oœrodka jest pracodawc¹ w stosunku do
zatrudnionych w nim pracowników.
§7
Zadania i organizacjê Oœrodka oraz stanowiska pracy okreœla regulamin wewnêtrzny ustalony przez Kierownika Oœrodka.
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2531

2532

UCHWA£A Nr 334/2006
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 26 paŸdziernika 2006 r.

UCHWA£A Nr 336/2006
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 26 paŸdziernika 2006 r.

w sprawie zarz¹dzenia wyborów do organów Samorz¹du Mieszkañców Wsi na obszarze Gminy Nowy
Staw.

w sprawie zarz¹dzenia wyborów do organów wykonawczych w osiedlach Samorz¹du Mieszkañców Miasta Nowy Staw Nr 1, 2 i 3.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), w zwi¹zku z § 22 Statutów poszczególnych So³ectw, zatwierdzonych Uchwa³¹ Nr 40/2003 Rady
Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 28 marca 2003 roku –
Rada Miejska w Nowym Stawie uchwala, co nastêpuje:

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami) –
Rada Miejska w Nowym Stawie uchwala, co nastêpuje:

§1
Zarz¹dza siê wybory do organów Samorz¹du Mieszkañców Wsi na obszarze Gminy Nowy Staw, które odbêd¹ siê w miesi¹cu styczniu 2007 roku.
§2
Ustala siê nastêpuj¹cy porz¹dek obrad Zebrania Wiejskiego dla wyboru organów Samorz¹du Mieszkañców Wsi;
1) Otwarcie zebrania wyborczego,
2) Wybór komisji wyborczej,
3) Wybór organów wykonawczych Samorz¹du Mieszkañców Wsi,
4) Zapytania i wolne wnioski.
§3
Wybory, o których mowa w § 1 zostan¹ przeprowadzone na wiejskim zebraniu wyborczym.
§4
Dla wa¿noœci zebrania wyborczego ustala siê nastêpuj¹ce kryteria;
1) obecnoœæ co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców so³ectwa,
2) przy braku obecnoœci wymaganej liczby mieszkañców
so³ectwa, wybory w nowym terminie odbêd¹ siê bez
wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
§5
Burmistrz Miasta Nowy Staw poda do publicznej wiadomoœci informacjê o wyborze organów Samorz¹du
Mieszkañców Wsi na obszarze Gminy Nowy Staw w sposób zwyczajowo przyjêty.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni od dnia og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
W. Kalinowski

§1
Zarz¹dza siê wybory do organów wykonawczych w
osiedlach Samorz¹du Mieszkañców Miasta Nowy Staw
Nr 1, 2 i 3, które odbêd¹ siê w miesi¹cu styczniu 2007 roku.
§2
Ustala siê nastêpuj¹cy porz¹dek obrad ogólnego zebrania mieszkañców osiedla dla wyboru organów wykonawczych, o których mowa w § 1 niniejszej uchwa³y;
1) Otwarcie zebrania wyborczego,
2) Uchwalenie Statutu Osiedla Samorz¹du Mieszkañców Miasta,
3) Wybór komisji wyborczej,
4) Wybór organów wykonawczych osiedla Samorz¹du
Mieszkañców Miasta,
5) Zapytania i wolne wnioski.
§3
Wybory, o których mowa w § 1 zostan¹ przeprowadzone na ogólnym zebraniu mieszkañców osiedla.
§4
Dla wa¿noœci zebrania wyborczego ustala siê nastêpuj¹ce kryteria;
1) obecnoœæ co najmniej 1/5 uprawnionych do g³osowania mieszkañców osiedla,
2) przy braku obecnoœci wymaganej liczby mieszkañców
osiedla, wybory w nowym terminie odbêd¹ siê bez
wzglêdu na liczbê obecnych na zebraniu.
§5
Wybory organów wykonawczych w osiedlach Samorz¹du Mieszkañców Miasta Nowy Staw obejmuj¹ nastêpuj¹ce stanowiska;
1) przewodnicz¹cego Zarz¹du,
2) zastêpcy przewodnicz¹cego Zarz¹du,
3) cz³onków Zarz¹du,
4) cz³onków Komisji Rewizyjnej lub innych Komisji powo³anych przez ogólne zebranie mieszkañców osiedla.
§6
Burmistrz Miasta Nowy Staw poda do publicznej wiadomoœci informacjê o wyborze organów wykonawczych
w osiedlach Samorz¹du Mieszkañców Miasta Nowy Staw
w sposób zwyczajowo przyjêty.
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§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni od dnia og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
W. Kalinowski

2533
UCHWA£A Nr XLVIII/362/06
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 31 maja 2006 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkañcami Gminy Gniew.
Na podstawie art. 5 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z poŸn. zm.) – Rada Miejska w Gniewie uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê zasady i tryb przeprowadzania konsultacji
z mieszkañcami Gminy Gniew stanowi¹ce za³¹cznik do
niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
w Gniewie
P. Mroziñski
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XLVIII/362/06
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 31 maja 2006 r.
Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkañcami Gminy Gniew.
§1
Konsultacje z mieszkañcami Gminy Gniew przeprowadza siê w przypadkach przewidzianych ustawami oraz
w innych sprawach wa¿nych dla Gminy.
§2
1. W sprawach wymagaj¹cych konsultacji z mieszkañcami decyzjê o ich przeprowadzeniu podejmuje Rada Miejska w Gniewie.
2. Rada Miejska w Gniewie postanowi o przeprowadzeniu konsultacji w okreœlonej sprawie: z mocy prawa, z inicjatywy w³asnej lub na wniosek.
Z wnioskiem mog¹ wystêpowaæ: organy jednostek
pomocniczych, organizacji pozarz¹dowych i innych
organizacji spo³ecznych i zawodowych.

3. Uchwa³a Rady Miejskiej okreœla przedmiot konsultacji, termin ich rozpoczêcia i zakoñczenia oraz zasiêg terytorialny.
4. Postanawiaj¹c o przeprowadzeniu konsultacji Rada
Miejska formu³uje przedmiot konsultacji, cele i przewidywane skutki projektowanego rozstrzygniêcia.
§3
W toku konsultacji mieszkañcy wypowiadaj¹ opinie
co do sposobu rozstrzygniêcia sprawy poddanej konsultacji. Forma wyra¿enia opinii przez mieszkañców okreœla uchwala Rady Miejskiej.
§4
W konsultacji maj¹ prawo braæ udzia³ mieszkañcy Gminy Gniew. W przypadku w¹tpliwoœci co do uprawnienia
osoby zainteresowanej udzia³em w konsultacji stosuje
siê odpowiednio zasady obowi¹zuj¹ce przy ustalaniu
czynnego prawa wyborczego do rady gminy.
§5
1. Konsultacje przeprowadza pe³nomocnik powo³ywany przez Burmistrza. Pe³nomocnikiem mo¿e byæ radny gminy, Sekretarz Gminy, so³tys lub inna osoba
godna zaufania.
2. Obowi¹zkiem pe³nomocnika jest czuwanie nad
sprawnym i prawid³owym przebiegiem konsultacji,
gromadzenie dokumentów, sporz¹dzanie zestawieñ
lub opinii z wyników konsultacji.
3. Burmistrz zapewnia warunki materialno – techniczne dla dzia³ania pe³nomocnika.
§6
1. Burmistrz Miasta i Gminy Gniew okreœli kalendarz
czynnoœci, który powinien zawieraæ:
— szczegó³owy kalendarz przeprowadzania konsultacji w ramach terminu okreœlonego przez Radê
Miejsk¹,
— termin przygotowania zestawieñ zbiorczych lub
opinii,
— termin i miejsce podania wyników konsultacji do
publicznej wiadomoœci.
2. Kalendarz czynnoœci, zasiêg terytorialny, imiona pe³nomocników podaje siê do wiadomoœci publicznej
poprzez og³oszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej w Urzêdzie Miasta i Gminy w Gniewie oraz na obszarze objêtym konsultacj¹
w sposób zwyczajowo przyjêty.
§7
Konsultacje przeprowadza siê, w zale¿noœci od charakteru konsultacji w granicach jednostek pomocniczych
lub ich czêœci.
§8
1. Po zakoñczeniu konsultacji, pe³nomocnik sporz¹dza
zestawienie lub opiniê, która zawiera wyniki konsultacji i przedstawia je Burmistrzowi Miasta i Gminy
Gniew.
2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien zawieraæ w szczególnoœci nastêpuj¹ce dane:
— przedmiot konsultacji,
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— termin przeprowadzania,
— ogóln¹ liczbê uprawnionych do udzia³u w konsultacji,
— liczbê mieszkañców bior¹cych udzia³ w konsultacji,
— liczbê osób opowiadaj¹cych siê za kreœlonym rozwi¹zaniem, bêd¹cych przeciwko proponowanemu
rozwi¹zaniu oraz wstrzymuj¹cych siê od zajêcia
stanowiska w konsultowanej sprawie.
3. Burmistrz Miasta i Gminy Gniew przedstawia wyniki
konsultacji Radzie Miejskiej na najbli¿szej sesji, nastêpuj¹cej po zakoñczeniu konsultacji.
§9
Zbiorcze wyniki konsultacji z mieszkañcami podaje
siê do wiadomoœci publicznej przez og³oszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej w
Urzêdzie Miasta i Gminy w Gniewie oraz na obszarze
objêtym konsultacj¹ w sposób zwyczajowo przyjêty.
§ 10
Wynik konsultacji jest uwzglêdniany przez Radê Miejsk¹, je¿eli za jednym rozwi¹zaniem opowiedzia³o siê
wiêcej ni¿ po³owa bior¹cych udzia³ w konsultacjach.

2534
UCHWA£A Nr XLV/337/06
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 23 luty 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek geodezyjnych
nr 48/1, 49 i 50, karta mapy 1, w miejscowoœci Opalenie, gmina Gniew.
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 póŸn. zmianami), art. 20
i art. 14 ust. 8, 15, art. 16 ust. 1, art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80,
poz. 717 z póŸniejszymi zmianami) oraz w zwi¹zku z
uchwa³¹ Nr XXIII/190/04 Rady Miejskiej w Gniewie z
dnia 28 paŸdziernika 2004 roku w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek geodezyjnych nr 48/1,49 i 50,
arkusz mapy 1 w miejscowoœci Opalenie, Rada Miejska
w Gniewie uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek geodezyjnych nr 48/1, 49 i
50, karta mapy 1, w miejscowoœci Opalenie, gmina
Gniew, zwany dalej planem.
2. Stwierdza siê zgodnoœæ planu, o którym mowa w ust.
1 z ustaleniami „Studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Gniew”, które zosta³o przyjête Uchwa³¹ nr XXXIII/
239/2005 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 31 marca
2005 roku

3. Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 3,32 ha, w
granicach okreœlonych na rysunku planu, stanowi¹cym: Za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
1. Ustalenia planu przedstawiono w czêœci tekstowej i
graficznej planu.
2. Integraln¹ czêœci¹ uchwa³y jest:
a) za³¹cznik nr 1 – za³¹cznik graficzny w skali 1:1000,
nazywany w treœci uchwa³y rysunkiem planu,
3. Obowi¹zuj¹ce ustalenia planu:
a) granice terenu objêtego planem,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
c) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) przeznaczenie terenów: P/U – tereny produkcyjno–us³ugowe, KDD – drogi publiczne dojazdowe,
KDZ – drogi publiczne zbiorcze.
Pozosta³e oznaczenia na rysunku planu stanowi¹ informacjê lub zalecenia i nie s¹ ustaleniami planu
miejscowego.
§3
1. Wyjaœnienia pojêæ u¿ytych w „kartach terenów”:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy: linie, których nie
mo¿e przekroczyæ lico (œciana) budynku. Linie te
nie dotycz¹ schodów, balkonów, wykuszy, które
mog¹ byæ wysuniête poza nieprzekraczaln¹ liniê
zabudowy do 0,50 m;
2) miejsca postojowe: miejsca postojowe dla samochodów, na powierzchni terenu, w gara¿ach (wbudowanych lub wolnostoj¹cych) lub wiatach;
3) powierzchnia biologicznie czynna: powierzchnia
gruntu rodzimego pokrytego roœlinnoœci¹ i wod¹
powierzchniow¹, a tak¿e 50% sumy nawierzchni
tara i stropodachów, urz¹dzonych jako sta³e trawniki lub kwietniki na pod³o¿u zapewniaj¹cym ich
naturaln¹ wegetacjê,o powierzchni nie mniejszej
ni¿ 10 m2;
4) wysokoœæ zabudowy: dopuszczalna maksymalna
wysokoœæ budynków, liczona od najwy¿szego poziomu terenu przyleg³ego bezpoœrednio do budynku do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu
kubatury – w metrach (nie dotyczy masztów odgromnikowych, anten, kominów i akcentów architektonicznych);
§4
Ustala siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenów oraz
zasady zabudowy i zagospodarowania terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi:
Rozdzia³ I
1. Przeznaczenie terenu: P/U – tereny produkcyjno–us³ugowe.
1.1 Inne dopuszczalne przeznaczenie terenu: funkcja mieszkaniowa dla obs³ugi funkcji produkcyjno–us³ugowej, infrastruktura techniczna do
obs³ugi funkcji produkcyjno–us³ugowej i mieszkaniowej.
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2. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego: nie ustala siê.
3. Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego.
3.1 Architektura obiektów nowoprojektowanych nawi¹zuj¹ca do form regionalnych (bry³a, materia³, detal, kolorystyka).
3.2 Wzd³u¿ ca³ej granicy terenu wprowadziæ zieleñ
izolacyjn¹ w formie pasa zadrzewieñ i zakrzewieñ o szer. 2 m.
3.3 Na dzia³kê wprowadziæ zieleñ krajobrazow¹,
wkomponowan¹ w projektowan¹ zabudowê.
3.4 Uci¹¿liwoœæ zwi¹zana z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ produkcyjno–us³ugow¹ musi siê zamykaæ
w granicach terenu P/U.
3.5 Nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia
w zagospodarowaniu terenów wynikaj¹ce z wystêpowania terenów, na których ustalono okreœlone formy ochrony przyrody: teren znajduje
siê granicach Nadwiœlañskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej. Teren po³o¿ony jest
w ca³oœci w strefie ochrony ekspozycji zabytkowego
zespo³u ruralistycznego wsi Opalenie oraz w strefie
ochrony krajobrazu doliny Wis³y.
5. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych: nie ustala siê.
6. Parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu.
6.1 Okreœlenie linii zabudowy – nieprzekraczalna
linia zabudowy: 6 m od KDD i od istniej¹cej drogi dojazdowej (gminnej), 20 m od krawêdzi jezdni istniej¹cej drogi zbiorczej (powiatowej).
6.2 Wielkoœæ powierzchni zabudowy kondygnacji
nadziemnych w stosunku do powierzchni dzia³ki lub terenu – nie wiêksza ni¿: 40,00%;
6.3 Udzia³ powierzchni biologicznie czynnej – nie
mniejszy ni¿: 20,00%;
6.4 Gabaryty zabudowy:
a) wysokoœæ zabudowy: nie wiêksza ni¿: 12,0 m;
b) dopuszczalna liczba kondygnacji, nie wiêksza
ni¿: 1 z poddaszem u¿ytkowym;
c) wysokoœæ do okapu (gzymsu): 6,0 m;
6.5 Geometria dachu: dachy dwuspadowe (30 – 50
st.);
7. 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: nie ustala siê.
8. Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomoœci objêtych planem miejscowym: nie
ustala siê.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala siê.

Poz. 2534

10. Zasady obs³ugi komunikacyjnej terenu.
10.1 Powi¹zanie terenu z zewnêtrznym uk³adem komunikacyjnym: dojazd z istniej¹cej drogi dojazdowej (zabrania siê dojazdu z istniej¹cej drogi
zbiorczej).
10.2 Przestrzenne zasady tworzenia terenów parkingowych i miejsc postojowych w granicach terenu: zapewniæ miejsca postojowe w granicach
dzia³ki (dla pracowników obs³uguj¹cych dan¹
funkcjê oraz dla klientów).
11. Zasady obs³ugi terenu przez infrastrukturê techniczn¹.
11.1 Elektroenergetyka: z sieci elektroenergetycznej niskiego lub œredniego napiêcia.
11.2 Zaopatrzenie w wodê: z wodoci¹gu wiejskiego.
11.3 Odprowadzenie œcieków: do kanalizacji sanitarnej. Do czasu pod³¹czenia do kanalizacji sanitarnej przewiduje siê zbiorniki bezodp³ywowe
z wywozem œcieków do oczyszczalni (za poœrednictwem specjalnych jednostek).
11.4 Odprowadzenie wód opadowych: z dachów
obiektów budowlanych do gruntu lub kanalizacji deszczowej. Z utwardzonych dróg, placów i
parkingów przez separatory ropopochodnych i
piaskowniki do gruntu lub wód powierzchniowych. Osady z separatorów ropopochodnych i
piaskowników musz¹ byæ odbierane i unieszkodliwiane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo posiadaj¹ce odpowiednie urz¹dzenia i
koncesje.
11.5 Zaopatrzenie w gaz sieciowy: za poœrednictwem
dystrybucji gazu butlowego lub z gazoci¹gu niskiego ciœnienia.
11.6 Zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne sposoby
zaopatrzenia w ciep³o z preferencyjnym zastosowaniem paliw ekologicznych.
11.7 Utylizacja odpadów sta³ych: na wysypisko œmieci, wywóz za poœrednictwem specjalnych jednostek. odpady technologiczne i poprodukcyjne
winny byæ segregowane w miejscach ich powstawania wed³ug grup asortymentowych i zagospodarowywane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo.
12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów: nie ustala siê.
13. Stawka procentowa, na podstawie której ustala siê
op³atê, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy: 30%.
Rozdzia³ II
1. Przeznaczenie terenu: KDD. Droga publiczna – droga dojazdowa.
1.1 Poszerzenie istniej¹cej drogi.
1.2 Forma zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) kategoria drogi: Droga gminna.
b) klasa drogi: Droga dojazdowa.
2. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego: nie ustala siê.
3. Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego: nie ustala siê.
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4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej: nie ustala siê.
5. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych: nie ustala siê.
6. Parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu: nie ustala siê.
7. 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: nie ustala siê.
8. Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomoœci objêtych planem miejscowym: nie
ustala siê.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala siê.
10. Zasady obs³ugi komunikacyjnej terenu.
10. 1Parametry techniczne drogi. Szerokoœæ drogi w liniach rozgraniczaj¹cych: szerokoœæ poszerzenia –
4 m.
11. Zasady obs³ugi terenu przez infrastrukturê techniczn¹: nie ustala siê.
12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów: jak w stanie istniej¹cym do czasu przebudowy.
13. Stawka procentowa, na podstawie której ustala siê
op³atê, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy: 0%.
Rozdzia³ III
1. Przeznaczenie terenu: KDZ. Droga publiczna – droga zbiorcza.
1.1 Poszerzenie istniej¹cej drogi.
1.2 Forma zagospodarowania terenu komunikacyjnego:
a) kategoria drogi: Droga powiatowa.
b) klasa drogi: Droga zbiorcza.
2. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego: nie ustala siê.
3. Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego: nie ustala siê.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej: nie ustala siê.
5. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych: nie ustala siê.
6. Parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu: nie ustala siê.
7. 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: nie ustala siê.
8. Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomoœci objêtych planem miejscowym: nie
ustala siê.
9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie ustala siê.

10. Zasady obs³ugi komunikacyjnej terenu.
10.1 Parametry techniczne drogi. Szerokoœæ drogi
w liniach rozgraniczaj¹cych: szerokoœæ poszerzenia – 10 m od osi jezdni istniej¹cej drogi
zbiorczej.
11. Zasady obs³ugi terenu przez infrastrukturê techniczn¹: nie ustala siê.
12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów: jak w stanie istniej¹cym do czasu przebudowy.
13. Stawka procentowa, na podstawie której ustala siê
op³atê, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy: 0%.
§5
1. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew.
2. Zobowi¹zuje siê Burmistrza Miasta i Gminy Gniew
do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y
Wojewodzie Pomorskiemu wraz z dokumentacj¹
planistyczn¹ w celu oceny zgodnoœci z prawem;
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹ graficzn¹ do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego;
3) umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y wraz z
czêœci¹ graficzn¹ na okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy w Gniewie;
4) publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹ graficzn¹ na stronie internetowej gminy;
5) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du
do dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydania tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, a tak¿e potrzebnych im wyrysów i wypisów
na zasadach okreœlonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§6
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo
przyjêty.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 15, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
w Gniewie
P. Mroziñski

2535
UCHWA£A Nr XLI/19/06
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 30 marca 2006 r.
w sprawie przyjêcia „Gminnego Programu Koordynacji i Wspó³pracy w Przeciwdzia³aniu Narkomanii na
rok 2006 ”.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (t.j.Dz. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami w 2002 r. Dz.U.
Nr 23, poz. 220, Dz.U. Nr 62, poz. 558,, Dz.U.Nr 113,
poz. 984) w zwi¹zku z art. 10 ust 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdzia³aniu narkomanii. Rada Gminy Kosakowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Przyjmuje siê „Gminny Program Koordynacji i Wspó³pracy w Przeciwdzia³aniu Narkomanii na rok 2006, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y”.
§2
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kosakowo.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach og³oszenia w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kosakowo
A. Miklaszewicz
Gminny Program Koordynacji i Wspó³pracy
w Przeciwdzia³aniu Narkomani
w Gminie Kosakowo na rok 2006.
¯yjemy w spo³ecznoœci gminnej, w której tak jak w ca³ym spo³eczeñstwie, coraz powszechniejsza jest postawa uznania i akceptacji dla korzystania z substancji
odurzaj¹cych stanowi¹cych „wzbogacenie” form rekreacji. Konsekwencj¹ tych postaw s¹ problemy zdrowotne m³odych ludzi „odziedziczone” od doros³ych, a czasem
wrêcz przez nich spowodowane. Niebezpieczeñstwo
tkwi w tym, ¿e œwiat doros³ych demonizuje m³odych ludzi, obci¹¿aj¹c ich w gruncie rzeczy w³asnym brakiem
umiejêtnoœci rozwi¹zywania problemów zdrowotnych,
co powoduje podejmowanie ryzykownych zachowañ prowadz¹cych do uzale¿nienia.
I Czynnikami zagro¿eñ uzale¿nieniem od substancji
psychoaktywnych s¹:
1. Wczesne zachowania antysocjalne
2. Wczesne stadia eksperymentowania z narkotykami
3. Rodzina dysfunkcyjna
4. Indywidualne czynniki psychologiczne
— niska samoocena
— wysoki poziom lêku i frustracji
— funkcjonowanie nastawione na szukanie sensacji
5. Brak umiejêtnoœci interpersonalnych
6. Patologiczna grupa rówieœnicza m.in.
— koledzy i znajomi u¿ywaj¹cy substancji psychoaktywnych
— grupy subkulturowe (skiny, panki)
7. Czynniki zwi¹zane ze œrodowiskiem lokalnym
— ubóstwo
— bezrobocie
— dostêpnoœæ œrodków odurzaj¹cych
— dezintegracja œrodowiska lokalnego.
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II. W celu dotarcia do zagro¿onej m³odzie¿y konieczne
jest prowadzenie skutecznych dzia³añ profilaktycznych, opartych na trzech podstawowych elementach:
1. Identyfikacji odbiorców programu i okreœleniu czynników ryzyka
2. Dotarciu do grupy zagro¿onej uzale¿nieniem
3. Stworzeniu lokalnej sieci kooperantów
Osi¹gniêcie tych celów jest mo¿liwe w sytuacji:
— zaanga¿owania ca³ego œrodowiska wychowawczego w profilaktykê uzale¿nieñ od narkotyków,
— realizowanie programów aktywizacji œrodowiska
szkolnego, polegaj¹cych na pracy edukacyjnej z
ca³ymi zasobami nauczycieli, wychowawców, kierownictwa i administracji szkolnej oraz równoleg³ej
pracy z grupami dzieci i m³odzie¿y uwzglêdniaj¹cej zaanga¿owanie rodziców,
— zaanga¿owanie w realizacje programu s³u¿by zdrowia, Policji, Stra¿y Gminnej, Stra¿y Granicznej,
wojska,parafii i œrodowisk so³eckich,
— aktywne uczestniczenie œrodowisk wiejskich (So³tysów i Rad So³eckich) w realizacjê przedsiêwziêæ
promuj¹cych styl ¿ycia bez u¿ywek,
— realizacje programów promuj¹cych zdrowy rozwój duchowy i fizyczny dzieci, m³odzie¿y i ca³ych
rodzin.
III. Przyczyny problemu uzale¿nieñ;
Brak wiedzy i umiejêtnoœci u rodziców i wychowawców na temat:
— uzale¿nieñ
— œrodków uzale¿niaj¹cych
— metod profilaktycznych
— przyczyn i skutków nadu¿ywania œrodków psychoaktywnych
IV. Zadania programu:
1. Prowadzenie monitoringu wystêpowania i rozpoznawania zjawiska pojawiania siê narkotyków (ich u¿ywania i nadu¿ywania), oraz wymiana informacji w
ramach wspó³pracy z instytucjami wymienionymi w
programie, w szczególnoœci sk³adanie po ka¿dym
semestrze sprawozdañ na piœmie przez szko³y z terenu Gminy.
2. Sk³adanie rocznych sprawozdañ o przedmiotowych
zdarzeniach zwi¹zanych ze zjawiskiem narkomani,
przez wymienione podmioty, do dnia 15 stycznia roku nastêpuj¹cego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.
3. Ograniczenie zapotrzebowania na narkotyki wœród
m³odzie¿y szkolnej.
4. Wyrobienie wœród rodziców i nauczycieli umiejêtnoœci wspierania dziecka i w³aœciwej pomocy w przypadku inicjacji narkotycznej.
5. Wyrobienie wœród rodziców i wychowawców umiejêtnoœci tworzenia warunków do zmiany zachowania przez dziecko.
6. Udzielanie rodzicom i wychowawcom pomocy psychologicznej i doradztwa w kierowaniu dzieci do odpowiednich placówek pomocy w celu prowadzenia
terapii i leczenia.
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V. Sposób realizacji zadañ:
1. Realizacja zadañ w 2006 r. odbêdzie siê przez zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla „”KOOPERANTÓW” gminnych. Po uzyskaniu pog³êbionych
kompetencji uczestnicy szkolenia uzyskaj¹ zaœwiadczenia honorowane przez Kuratorium Oœwiaty i Wychowania przy podnoszeniu kwalifikacji do awansu
nauczyciela.. Planuje siê przeszkolenie z ka¿dej szko³y minimum 2 nauczycieli, cz³onków Gminnej Komisji
Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz osób aktywnie realizuj¹cych profilaktykê
przez sport. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez
specjalistów posiadaj¹cych doœwiadczenie w prowadzeniu profilaktyki przeciwnarkotykowej: Poradnia
„Powrót z U” w Sopocie. Koszt szkolenia 2000 z³. 4
spotkania wyk³adowo –warsztatowe, ³¹cznie 20 godzin, materia³y szkoleniowe, mo¿liwoœæ kontynuowania wspó³pracy i konsultacji w prowadzonych przez
pedagogów szkolnych sprawach, wspó³praca z rodzinami osób uzale¿nionych.
2. Aktywny udzia³ dzieci i m³odzie¿y ze wszystkich szkó³
gminnych w kampani promuj¹cej zdrowy styl ¿ycia
„Zachowaj TrzeŸwy Umys³” oraz kampaniach wynikaj¹cych z realizacji Krajowego Programu Przeciwdzia³ania Narkomanii. Materia³y informacyjne i
edukacyjne, koszt: 1500z³. Organizacja i uczestnictwo w imprezach rozwijaj¹cych umiejêtnoœci wyboru
w³aœciwych postaw i zachowañ zwi¹zanych z korzystaniem z u¿ywek, np. konkursy wiedzy i sprawnoœci
na festynach rodzinnych. Wspomaganie uczestnictwa dzieci i m³odzie¿y objêtych opiek¹ socjoterapeutyczn¹.
3. Podnoszenie wiedzy o zapobieganiu, szkodliwoœci
zjawiska siêgania po œrodki odurzaj¹ce przez rozpowszechnianie informacji, poprzez wspó³pracê i
uczestnictwo w szkoleniach i zajêciach zdrowotnych
odbiorców i uczestników realizacji programu. Koszt
1500 z³
4. Realizowanie programów profilaktycznych w szko³ach, miêdzy innymi poprzez finansowanie i uczestnictwo dzieci m³odzie¿y i doros³ych w spektaklach
profilaktycznych i formach teatralnych tworzonych
w szko³ach: koszt 2500 z³
5. Wyposa¿enie grup sportowych w sprzêt i materia³y
niezbêdne do prowadzenia dzia³alnoœci sportowej i
profilaktycznej:.Koszt 1500z³
6. Przeprowadzenie diagnozy zjawiska uzale¿nieñ na
terenie szkó³ i ewaluacja programu: Koszt 1000 z³
Dzia³alnoœæ profilaktyczno – edukacyjna skierowana jest do wszystkich osób maj¹cych wp³yw na wychowanie m³odego cz³owieka. Prowadzona jest
poprzez podejmowane dzia³ania edukacyjne zapobiegaj¹ce patologizacji ¿ycia,prowadzone przez profesjonalistów posiadaj¹cych wiedzê i umiejêtnoœci
praktyczne. Zak³adaj¹ one dostarczenie wiedzy o
zjawisku i uzyskanie przez odbiorców umiejêtnoœci
skutecznego dzia³ania pomocowego.
Grupê odbiorców uczestników realizowanego programu stanowiæ bêdzie:
— spo³ecznoœæ gminna
— m³odzie¿ gimnazjalna
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— m³odzie¿ szkolna
— s³u¿by spo³eczne
— w³adze lokalne
W celu zrealizowania zadañ niezbêdne jest: przeprowadzenie szkoleñ, sporz¹dzenie diagnozy zjawiska w szko³ach na terenie Gminy, zakupienie i
dystrybucja materia³ów informacyjnych, dokonanie
ewaluacji. Œrodki na realizacje zadañ pochodziæ bêd¹ z bud¿etu Gminy, bud¿etów szkó³ (na zadania wynikaj¹ce z realizacji Rozporz¹dzenia MENiS z dnia 31
stycznia 2002 r. nak³adaj¹cego na szko³y obowi¹zek
realizacji szkolnych programów profilaktycznych),
Ÿróde³ pozabud¿etowych.
Program bêdzie realizowany we wspó³pracy z Wójtem, Rad¹ Gminy, Szko³ami, Parafiami, So³ectwami,
Policj¹, Stra¿¹ Gminn¹, Stra¿¹ Graniczn¹, Jednostkami Wojskowymi,S³u¿b¹ Zdrowia, GOPS –em oraz
innymi instytucjami, w ci¹gu ca³ego roku,przez Gminn¹ Komisjê ds. Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Kosakowie i Pe³nomocnika ds.
Profilaktyki, Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdzia³ania Narkomani w Kosakowie.

2536
INFORMACJA
Pomorski Wojewódzi Konserwator zabytków
w Gdañsku
informuje, ¿e decyzj¹
PWKZ.R4190–10/1888–2/2005/2006
z dnia 21 marca 2006 r.
do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego zosta³ wpisany n/w obiekt:
Zespó³ dworsko–parkowy (dwór i park) po³o¿ony
na dzia³kach o nr 96 i 103 oraz na czêœci dzia³ek o
nr 97 i 99 w Wilczych B³otach, gm. Stara Kiszewa
Nr rejestru zabytków A–1268
Pomorski
Wojewódzki Konserwator zabytków
w Gdañsku
M. Kwapiñski

2537
POROZUMIENIE 49/06
zawarte w dniu 21 czerwca 2006 r.
w Pszczó³kach pomiêdzy Gmin¹ Pszczó³ki
z siedzib¹ w Pszczó³kach,
przy ul. Pomorskiej 18, reprezentowan¹ przez:
Hannê Brejwo – Wójta Gminy Pszczó³ki
a
Komend¹ Wojewódzk¹ Policji w Gdañsku,
ul. Okopowa 15,
reprezentowan¹ przez:
1. m³. insp. Henryka Szczepañskiego
– Zastêpcê Pomorskiego Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Gdañsku,
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2. podinsp. mgr Krzysztofa Aleksandrowicza
– G³ównego Ksiêgowego Komendy Wojewódzkiej
Policji w Gdañsku
przy udziale,
Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdañskim
reprezentowanej przez:
podinsp. mgr Marka Kania
– Komendanta Powiatowego Policji
w Pruszczu Gdañskim
Na podstawie art. 13 ust. 3, 4f pkt 1 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. z
2002 r. Nr 7, poz. 58 z póŸn. zm.)
postanawia siê, co nastêpuje:
§1
Przedmiotem niniejszego porozumienia jest przekazanie œrodków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej
Policji w Gdañsku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej w Pruszczu Gdañskim na zakup paliwa do samochodu s³u¿bowego marki Skoda Octavia nr rej. HPNA
519 u¿ytkowanego przez Posterunek Policji w Pszczó³kach.
§2
1. Gmina Pszczó³ki przeka¿e œrodki finansowe w wysokoœci 5 000, – z³ (s³ownie: piêæ tysiêcy z³otych) na
konto bankowe KWP w Gdañsku NBP Oddzia³ Okrêgowy w Gdañsku Nr 70 1010 1140 0068 3918 9810
0000.
2. Komenda Wojewódzka Policji w Gdañsku zobowi¹zuje siê do gospodarowania œrodkami finansowymi,
o których mowa w ust. 1 zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami, wy³¹cznie na cel okreœlony w § 1 niniejszego porozumienia.
§3
1. Komenda Wojewódzka Policji w Gdañsku w terminie do dnia 15 grudnia 2006 r. z³o¿y pisemne sprawozdanie wraz kserokopiami faktur za zakupione
paliwo, potwierdzonych za zgodnoœæ z orygina³em z
rozliczeniem finansowym z wykorzystania œrodków finansowych, o których mowa w § 2 niniejszego porozumienia.
2. Œrodki niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z niniejszym porozumieniem podlegaj¹ zwrotowi
do dnia 28 grudnia 2006 r. na rachunek Urzêdu Gminy Pszczó³ki Nr 40 8337 0001 0000 0286 2000 0005
wraz z ustawowymi odsetkami.
§5
Porozumienie niniejsze zawiera siê na czas okreœlony tj. do dnia 30 listopada 2006 r.
§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem maj¹ zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowi¹zuj¹ce.
§7
Zmiana postanowieñ niniejszego porozumienia wy-

maga formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
niewa¿noœci.
§8
Porozumienie sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.
Komenda Wojewódzka Policji
w Gdañsku
p.o. Za
Komendanta Wojewódzkiego
w Gdañsku
H. Szczepañski

Gmina Pszczó³ki
Wójt
H. Brejwo

G³ówny Ksiêgowy
Naczelnik Wydzia³u Finansów
K. Aleksandrowicz

przy udziale:
Komendy Powiatowej Policji
w Pruszczu Gdañskim
Komendant
Powiatowy Policji
w Pruszczu Gdañskim
M. Kania

2538
ANEKS Nr 1
z dnia 23 marca 2006 r.
do POROZUMIENIA
zawartego w dniu 2 stycznia 2006 r.,
pomiêdzy Gmin¹ Miejsk¹ Pruszcz Gdañski,
reprezentowan¹ przez
Janusza Wróbla
– Burmistrza Pruszcza Gdañskiego,
zwan¹ dalej „Miastem”,
a
Gmin¹ Pszczó³ki,
reprezentowan¹ przez Hannê Brejwo
– Wójta Gminy Pszczó³ki,
zwan¹ dalej „Gmin¹”,
w sprawie pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez
Gminê Miejsk¹ Pruszcz Gdañski niepublicznym
przedszkolom, wpisanym do ewidencji szkó³ i placówek niepublicznych Pruszcza Gdañskiego, na dzieci
bêd¹ce mieszkañcami Gminy Pszczó³ki.
§1
Zmienia siê treœæ § 1 ust. 2 lit.b, który otrzymuje
brzmienie:
Przedszkole Prywatne „Promyczek” w Pruszczu Gdañskim, ul.Jagie³³y 5
— Jakub Chrz¹szcz, zam. Pszczó³ki, ul.Pomorska 2 (od
2 stycznia do 30 grudnia 2006 r.),
— Wiktoria Chrz¹szcz zam. Pszczó³ki, ul.Pomorska 2
(od 2 stycznia do 30 grudnia 2006 r.),
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— Natalia Kessler zam. Kleszczewko 1a (od 2 stycznia
do 30 grudnia 2006 r.).
§2
Pozosta³e warunki POROZUMIENIA nie ulegaj¹ zmianie.
§3
Aneks wchodzi w ¿ycie od dnia podpisania, z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 2 stycznia 2006 r.

§4
Aneks sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.
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