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519
UCHWA£A Nr XXIV – 281/2005
Rady Gminy Choczewo
z dnia 10 listopada 2005 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla dzia³ek nr 24, 25, 26/1, 91, 92, 93/1,
93/2, 93/3 oraz czêœci dzia³ki nr 20/2 obrêb ewidencyjny S³ajszewo, gmina Choczewo.
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zwi¹zku z art. 14 –19,
art. 20 ust. 2, art. 23 – 26, art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), w zwi¹zku
z art. 18, ust. 2 pkt 5, art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001
Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568)
w celu okreœlenia zasad gospodarki przestrzennej
uwzglêdniaj¹cych politykê przestrzenn¹ pañstwa, interes publiczny wspólnoty samorz¹dowej i interesy w³adaj¹cych gruntami, w wykonaniu Uchwa³y Nr XV–185
/2004 Rady Gminy Choczewo z dnia 31 sierpnia
2004 roku w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
dzia³ek nr 24, 25, 26/1, 91, 92, 93/1, 93/2, 93/3 oraz czêœci dzia³ki nr 20/2 obrêb ewidencyjny S³ajszewo, gmina
Choczewo oraz po stwierdzeniu zgodnoœci niniejszego
planu miejscowego z ustaleniami studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Choczewo, Rada Gminy Choczewo uchwala miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek
nr 24, 25, 26/1, 91, 92, 93/1, 93/2, 93/3 oraz czêœci dzia³ki
nr 20/2 obrêb ewidencyjny S³ajszewo, gmina Choczewo.
Rozdzia³ 1. Przepisy ogólne
§1
Granice obszaru objêtego niniejsz¹ uchwa³¹ wyznaczaj¹:
a) od pó³nocy – pó³nocna granica dzia³ki oznaczonej w
dniu uchwalenia planu numerem ewidencyjnym 20/2;
b) od wschodu – wschodnie granice dzia³ek oznaczonych w dniu uchwalenia planu numerami ewidencyjnymi: 26/1, 93/3;
c) od po³udnia – po³udniowe granice dzia³ek oznaczonych w dniu uchwalenia planu numerami ewidencyjnymi: 91, 92, 93/1, 93/2, 93/3;
d) od zachodu – zachodnie granice dzia³ek oznaczonych w dniu uchwalenia planu numerami ewidencyjnymi: 24, 91.

§2
Integralne czêœci niniejszej uchwa³y stanowi¹:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 24, 25, 26/1, 91, 92, 93/1,
93/2, 93/3 oraz czêœci dzia³ki nr 20/2 obrêb ewidencyjny S³ajszewo, gmina Choczewo, w skali 1: 1000 –
stanowi¹cy wraz z Legend¹ Za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y; obowi¹zuj¹ce ustalenia planu miejscowego na rysunku planu stanowi¹ oznaczenia
okreœlone w Legendzie jako „Ustalenia”;
2) rozstrzygniêcie dotycz¹ce sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy,
oraz zasad ich finansowania – stanowi¹ce Za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
1. Ustalenia tekstowe planu maj¹ jednolity uk³ad formalny i zawarte s¹ w dziewiêciu grupach ustaleñ,
oznaczonych numerami od 1 do 9. S¹ to:
1) przeznaczenie terenu – grupa oznaczona numerem – 1, w tym zakaz zabudowy,
2) ustalenia ochrony przyrody i œrodowiska – grupa
oznaczona numerem – 2,
3) ustalenia ochrony dziedzictwa kulturowego – grupa oznaczona numerem – 3, dotycz¹ce zasad
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, krajobrazu kulturowego i dóbr kultury wspó³czesnej,
4) ustalenia kszta³towania ³adu przestrzennego i kompozycji urbanistycznej – grupa oznaczona numerem – 4, w tym ustalenia wynikaj¹ce z potrzeb
kszta³towania przestrzeni publicznych,
5) wskaŸniki kszta³towania zagospodarowania terenu i form zabudowy – grupa oznaczona numerem
– 5, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i
wskaŸniki intensywnoœci zabudowy,
6) ustalenia zasad parcelacji – grupa oznaczona numerem – 6, w tym szczegó³owe zasady i warunki
scalania i podzia³u nieruchomoœci objêtych planem miejscowym,
7) ustalenia dotycz¹ce systemu komunikacyjnego i
obs³ugi komunikacyjnej – grupa oznaczona numerem – 7, w tym zasady modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów komunikacji,
8) ustalenia dotycz¹ce infrastruktury technicznej –
grupa oznaczona numerem – 8, w tym ustalenia
dotycz¹ce zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej,
9) ustalenia dotycz¹ce zagospodarowania tymczasowego i inne ustalenia stanowi¹ce – grupa oznaczona numerem – 9, w tym granice i sposoby
zagospodarowania terenów lub obiektów podle-
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gaj¹cych 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.
§4
1. Ustala siê podzia³ terenu objêtego niniejszym planem miejscowym, oznaczony na rysunku planu miejscowego liniami rozgraniczaj¹cymi dla terenów
elementarnych, na tereny elementarne w granicach
których obowi¹zuj¹ ustalenia szczegó³owe, o których mowa w Rozdziale 2.
2. Brak ustaleñ nale¿¹cych do którejœ z grup, o których
mowa w § 3 oznacza, ¿e nie wystêpuj¹ na danym terenie uwarunkowania wymagaj¹ce szczegó³owych
regulacji, o których mowa w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy
o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.).
§5
Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej Uchwa³y jest
mowa o:
1) budynkach rekreacji indywidualnej – rozumie siê
przez to przeznaczone do okresowego wypoczynku
budynki rekreacji indywidualnej w rozumieniu przepisów technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki;
2) dachu stromym – rozumie siê przez to formê dachu
budynku, w którym g³ówne po³aci pochylone s¹ pod
k¹tem co najmniej 30 stopni i posiadaj¹ wspóln¹ kalenicê;
3) ekwiwalentnej rekompensacie zasobu zieleni – rozumie siê przez to zast¹pienie zlikwidowanego na
danym terenie zasobu zieleni innym zasobem – niekoniecznie zawieraj¹cym te same elementy i zajmuj¹cym tê sam¹ powierzchniê – którego sposób
oddzia³ywania na œrodowisko i cz³owieka bêdzie podobny; przy wartoœciowaniu drzewostanu pomocne
mog¹ byæ tabele op³at za usuwanie drzew i krzewów;
4) froncie dzia³ki – czêœæ dzia³ki, która przylega do drogi, z której odbywa siê g³ówny wjazd lub wejœcie na
dzia³kê;
5) funkcjach us³ugowych – rozumie siê przez to funkcje
polegaj¹ce na prowadzeniu dzia³alnoœci:
a) us³ug publicznych – jak: administracja publiczna,
wymiar sprawiedliwoœci, funkcje kultu religijnego
i czynnoœci religijnych, porz¹dku publicznego,
ochrony przeciwpo¿arowej, us³ugi oœwiaty, nauki,
zdrowia, opieki spo³ecznej, rekreacji i kultury fizycznej, sportu (za wyj¹tkiem sportu wyczynowego) i ogólnodostêpne us³ugi kultury, muzea i
biblioteki;
b) us³ug komercyjnych – jak: us³ugi handlu, gastronomii, biura, us³ugi turystyki, ³¹cznoœci, centra konferencyjne i wystawiennicze, us³ugi finansowe,
dzia³alnoœæ gospodarcza zwi¹zana z wykonywaniem wolnych zawodów, hurtownie o powierzchni nie wiêkszej ni¿ 150 m2 powierzchni u¿ytkowej;
c) rzemios³a us³ugowego – jak (np. szewc, krawiec,
fryzjer, zak³ad naprawy sprzêtu RTV, itp.);
oraz innej dzia³alnoœci na zasadzie analogii do wymienionych powy¿ej nie powoduj¹cej przekroczeñ
wartoœci normatywnych zanieczyszczeñ powie-

Poz. 519

trza i poziomu dŸwiêku w œrodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej, jak równie¿ powstawania
odorów i niezorganizowanej emisji zanieczyszczeñ.
6) kompozycji obiektu – rozumie siê przez to uk³ad:
eksponowanych elewacji, form i pokrycia dachu i
zwieñczenia budowli, rozmieszczenia, wielkoœci i
proporcji otworów okiennych i drzwiowych, elementów programu architektoniczno–estetycznego (detale, faktury materia³ów, zasada kolorystyki
itp.), kszta³tu i podzia³ów stolarki, urz¹dzeñ ³¹cz¹cych obiekt z otaczaj¹cym terenem, towarzysz¹cymi obiektami pomocniczymi wspieraj¹cymi
kompozycyjnie obiekt g³ówny;
7) kompozycji zespo³u zabudowy – rozumie siê przez
to uk³ad dróg, ulic, placów, budynków, zieleni i roz³ogów pól z uwzglêdnieniem: historycznych linii
zabudowy, wysokoœci budynków, kszta³tu dachów
i zwieñczeñ budynków, nawierzchni utwardzonych;
8) kondygnacji — rozumie siê przez kondygnacjê w
rozumieniu przepisów technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki;
9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – rozumie siê
przez to przebiegaj¹c¹ przez obszar dzia³ki budowlanej liniê wyznaczon¹ w terenie na podstawie rysunku planu miejscowego, poza któr¹
wyklucza siê lokalizacjê budynków i innych kubaturowych obiektów budowlanych nie bêd¹cych
obiektami ma³ej architektury;
10) obs³udze komunikacji – rozumie siê przez to: parkingi dla samochodów ciê¿arowych, zbiorowe parkingi (o 5 i wiêcej miejscach postojowych, nie
stanowi¹ce urz¹dzeñ budowlanych zwi¹zanych z
obiektem budowlanym) stacje paliw, myjnia, serwis samochodowy, diagnostyka, zak³ady obs³ugi
samochodów, warsztaty samochodowe, lakiernie,
myjnie, zespo³y gara¿owe itp. na zasadzie analogii do dzia³alnoœci wymienionych powy¿ej lub o
analogicznym stopniu uci¹¿liwoœci;
11) podstawowym przeznaczeniu terenu – rozumie
siê przez to g³ówn¹ (najwa¿niejsz¹) funkcjê terenu, okreœlon¹ w planie w ustaleniach ogólnych i
szczegó³owych w sposób bezpoœredni oraz poœrednio – ustaleniami jakoœciowymi (np. zakaz lokalizacji obiektów obni¿aj¹cych standard warunków
mieszkaniowych, zakaz lokalizacji funkcji chronionych); na terenach dla których ustalono podstawowe przeznaczenie terenu dopuszcza siê
lokalizacjê innych funkcji na zasadach okreœlonych w ustaleniach szczegó³owych;
12) powierzchni biologicznie czynnej – rozumie siê
przez to powierzchniê terenu biologicznie czynn¹
w rozumieniu przepisów technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki;
13) powierzchni zabudowanej – rozumie siê przez to
sumê powierzchni zabudowy budynków i tymczasowych obiektów budowlanych o terminie lokalizacji powy¿ej 120 dni zlokalizowanych na dzia³ce
budowlanej;
14) przemyœle nieuci¹¿liwym – rozumie siê przez to:
wszelk¹ dzia³alnoœæ produkcyjn¹ wywo³uj¹c¹ nieszkodliwe uci¹¿liwoœci dla œrodowiska w rozumie-
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niu przepisów o ochronie œrodowiska, tzn. dana produkcja i zastosowane technologie nie s¹ Ÿród³em
zagro¿eñ dla jakoœci œrodowiska i zdrowia cz³owieka, a tak¿e nie powoduj¹ zagro¿eñ œrodowiska w
przypadku awarii; do grupy nieuci¹¿liwego przemys³u nale¿¹ dzia³alnoœci typu: sk³ady (poza nieobudowanymi sk³adami materia³ów sypkich), hurtownie,
zak³ady rzemios³a produkcyjnego, ma³e zak³ady produkcyjne, przemys³ elektroniczny, przemys³ urz¹dzeñ elektrycznych i mechanicznych (poza produkcj¹
œrodków produkcji i pojazdów), przemys³ spo¿ywczy (poza zak³adami rybnymi i du¿ymi zak³adami
przetwórstwa miêsnego) oraz inne dzia³alnoœci przemys³owe na zasadzie analogii do wymienionych powy¿ej lub o analogicznym stopniu uci¹¿liwoœci,
uwzglêdniaj¹ce powy¿sze ograniczenia;
Do grupy powy¿szych dzia³alnoœci nie nale¿¹ dzia³alnoœci przemys³owe:
a) wymagaj¹ce sk³adowania materia³ów w stanie sypkim pod go³ym niebem na powierzchni powy¿ej
1000 m2,
b) o znacznej uci¹¿liwoœci wynikaj¹cej z: wielkoœci
produkcji, iloœci przewozów koniecznych do tej
produkcji, generowania ruchu ko³owego, emisji
zanieczyszczeñ, ha³asu, wibracji, promieniowania elektromagnetycznego oraz wytwarzania
znacznej iloœci odpadów poprodukcyjnych;
15) przemyœle uci¹¿liwym – rozumie siê przez to:
wszelk¹ dzia³alnoœæ produkcyjn¹ wywo³uj¹c¹ szkodliwe uci¹¿liwoœci dla œrodowiska w rozumieniu
przepisów o ochronie œrodowiska, tzn. dana produkcja i zastosowane technologie wywo³uj¹ uci¹¿liwoœci zwi¹zane z du¿ymi przewozami, du¿¹
iloœci¹ odpadów poprodukcyjnych, emisj¹ zanieczyszczeñ, ha³asu, wibracji, znacznych pól elektromagnetycznych itp.; uci¹¿liwoœci te mog¹
utrudniaæ ¿ycie albo s¹ dokuczliwe dla œrodowiska w stopniu powoduj¹cym zagro¿enie zdrowia ludzi, uszkodzenie albo zniszczenie œrodowiska;
16) reklamie wolno stoj¹cej – rozumie siê przez to
obiekt budowlany przeznaczony do ekspozycji reklam, napisów i elementów dekoracyjnych, a tak¿e obiekt budowlany sam bêd¹cy reklam¹;
17) reklamie wbudowanej – rozumie siê przez to miejsce lub element, nie przewidziany pierwotnie,
umieszczony na obiekcie budowlanym, wykorzystywany do ekspozycji reklam, napisów i elementów dekoracyjnych; szyld o powierzchni do 0,3 m2
nie jest reklam¹ wbudowan¹;
18) œcis³ym przeznaczeniu terenu – rozumie siê przez to
funkcjê terenu, okreœlon¹ w planie bezpoœrednio dla
danego terenu elementarnego lub jego czêœci oznaczonej na rysunku planu jako wydzielenie wewnêtrzne; ustalenie œcis³ego przeznaczenia terenu wyklucza
mo¿liwoœæ lokalizacji na nim innych funkcji;
19) terenie elementarnym – rozumie siê przez to fragment obszaru gminy / miejscowoœci wydzielony na
rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, dla którego sformu³owane s¹ ustalenia szczegó³owe planu;
20) tymczasowym obiekcie budowlanym – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego u¿ytkowania w okresie krótszym od jego trwa³oœci
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technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbiórki, a tak¿e obiekt budowlany
niepo³¹czony trwale z gruntem, jak np.: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeda¿y ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i pow³oki pneumatyczne, urz¹dzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe;
21) wartoœciowym drzewostanie – rozumie siê przez to
pojedyncze drzewa lub ich grupy spe³niaj¹ce jedn¹ z poni¿szych cech:
a) zadrzewienia na terenie o powierzchni min.
0,05 ha oraz aleje (poza lasami i parkami),
b) drzewa i krzewy objête ochron¹ na postawie
ustawy o ochronie przyrody;
c) drzewa i krzewy na usuniêcie których zezwolenie wydaje odpowiedni organ,
d) drzewa i krzewy za usuniêcie których pobierana jest prawem przewidziana op³ata;
22) wskaŸniku zainwestowania – rozumie siê przez to
stosunek wielkoœci powierzchni zabudowanej do
powierzchni dzia³ki, wyra¿ony w procentach;
23) wydzieleniu wewnêtrznym – rozumie siê przez to
fragment terenu elementarnego wydzielony na rysunku planu liniami wewnêtrznego podzia³u, dla
którego sformu³owano (w tekœcie lub na rysunku
planu) dodatkowe ustalenia szczegó³owe;
24) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej – rozumie siê przez to budynki mieszkalne:
a) jednorodzinne (wolnostoj¹ce, bliŸniacze, szeregowe) zawieraj¹ce nie wiêcej ni¿ dwa mieszkania, z których ka¿de posiada oddzielne
wejœcie z poziomu terenu,
b) wielorodzinne zawieraj¹cy nie wiêcej ni¿ 2 lokale mieszkalne, posiadaj¹ce wspólne wejœcie
z poziomu terenu,
wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkaj¹cych w nich rodzin: urz¹dzeniami budowlanymi,
ogrodami, budynkami gara¿owymi i gospodarczymi oraz obiektami ma³ej architektury; w szczególnoœci, w rozumieniu planu, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie stanowi¹ budynki w zabudowie zagrodowej;
25) zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej – rozumie siê przez to budynki mieszkalne wielorodzinne zawieraj¹ce co najmniej 3 mieszkania wraz z
przeznaczonymi dla potrzeb mieszkaj¹cych w nich
rodzin: urz¹dzeniami budowlanymi, ogrodami, budynkami gara¿owymi i gospodarczymi; w szczególnoœci, w rozumieniu planu, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej nie stanowi¹ budynki w zabudowie zagrodowej;
26) zabudowie zagrodowej – rozumie siê przez to budynki mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie w
rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych
lub ogrodniczych;
27) zagospodarowaniu tymczasowym – rozumie siê
przez to sposób zagospodarowania, urz¹dzenia i
u¿ytkowania terenów, odmienny ni¿ ustalony w
ustaleniach planu miejscowego dotycz¹cych przeznaczenia terenu, dopuszczony na czas okreœlony; zasady tymczasowego zagospodarowania
terenów okreœlaj¹ ustalenia planu miejscowego.
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Rozdzia³ 2. Ustalenia dla terenów elementarnych
§6
Dla terenu elementarnego 01.ML uchwala siê ustalenia:
1. przeznaczenie terenu – 1:
1) Ustala siê podstawowe przeznaczenie terenu: ML
– tereny lokalizacji budynków rekreacji indywidualnej wraz z urz¹dzeniami budowlanymi.
2) Ustala siê œcis³e przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego jako wydzielenia wewnêtrzne 1.2.ZL dla lasów w rozumieniu
przepisów o lasach.
3) Ustala siê œcis³e przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego jako wydzielenie wewnêtrzne 1.3.ZP – tereny zieleni parkowej.
4) Ustala siê œcis³e przeznaczenie terenu, oznaczonego na rysunku planu miejscowego, jako wydzielenie wewnêtrzne 1.4.KDW–D dla ulicy wewnêtrznej.
5) Ustala siê œcis³e przeznaczenie terenu, oznaczonego na rysunku planu miejscowego, jako wydzielenie wewnêtrzne 1.5.KDW–DX dla ulicy wewnêtrznej.
6) Ustala siê œcis³e przeznaczenie terenu, oznaczonego na rysunku planu miejscowego, jako wydzielenie wewnêtrzne 1.6.KDW–DX dla ulicy wewnêtrznej.
7) Ustala siê œcis³e przeznaczenie terenu, oznaczonego na rysunku planu miejscowego, jako wydzielenie wewnêtrzne 1.7.KDW–X dla ci¹gu pieszego.
8) Ustala siê œcis³e przeznaczenie terenu, oznaczonego na rysunku planu miejscowego, jako wydzielenie wewnêtrzne 1.8.KDW–D dla ulicy wewnêtrznej.
9) Wyklucza siê lokalizacjê:
a) zabudowy zagrodowej;
b) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
c) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
d) funkcji us³ugowych;
e) obs³ugi komunikacji;
f) przemys³u nieuci¹¿liwego;
g) przemys³u uci¹¿liwego;
h) cmentarzy i grzebowisk.
2. ustalenia ochrony przyrody i œrodowiska – 2:
1) Wyklucza siê lokalizacjê przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko w rozumieniu przepisów o ochronie œrodowiska.
2) Obowi¹zuje zachowanie istniej¹cego zadrzewienia, za wyj¹tkiem miejsc niezbêdnych dla lokalizacji budynków i przeprowadzenia dojazdów.
Wycinka wartoœciowego drzewostanu spowodowana lokalizacj¹ obiektów budowlanych wymaga
ekwiwalentnej rekompensaty zasobu zieleni na
terenie inwestycji.
3) Obowi¹zuje zachowanie dro¿noœci systemu melioracyjnego. Wyklucza siê kanalizacjê cieków naturalnych i rowów melioracyjnych poza miejscami
niezbêdnymi dla przeprowadzenia ulic, infrastruktury technicznej, organizacji dróg, ulic, dojazdów,
zjazdów i skrzy¿owañ.
4) Wyklucza siê bez oczyszczenia zrzut wód opadowych z terenów komunikacji drogowej i terenów o
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innym u¿ytkowaniu powoduj¹cym zanieczyszczenie wód opadowych, do gruntu, rowów melioracyjnych i do innych wód powierzchniowych.
5) Wyklucza siê bez oczyszczenia zrzut œcieków sanitarnych, technicznych i innych do gruntu, rowów
melioracyjnych i do innych wód powierzchniowych.
6) Wyklucza siê magazynowanie, sk³adowanie odpadów i substancji niebezpiecznych bez utwardzonego pod³o¿a i izolacji wykluczaj¹cej mo¿liwoœæ
przenikania zanieczyszczeñ do gruntu.
7) Realizacja parkingów naziemnych wiêkszych ni¿
10 miejsc postojowych jest uwarunkowana wprowadzeniem zieleni wysokiej (drzew i krzewów) na
terenie parkingu.
8) Na terenach przeznaczonych pod zabudowê rekreacji indywidualnej obowi¹zuj¹ dopuszczalne
normy ha³asu:
a) 55 dB w porze dziennej, tj. w godzinach od 600 do 2200,
b) 45 dB w porze nocnej, tj. w godzinach od 2200 do 600.
3. ustalenia ochrony dziedzictwa kulturowego – 3:
1) Wskazane jest w nowej zabudowie stosowanie
form architektonicznych w dobry sposób kontynuuj¹cych tradycjê budowlan¹ gminy Choczewo.
4. ustalenia kszta³towania ³adu przestrzennego i kompozycji urbanistycznej – 4
1) Obowi¹zuje lokalizacja obiektów oraz kszta³towanie ich kompozycji i zespo³u zabudowy w sposób
umo¿liwiaj¹cy tworzenie przestrzeni o wysokim
standardzie estetycznym.
2) Na terenach oznaczonych na rysunku planu miejscowego jako wydzielenia wewnêtrzne 1.4.KDW–D,
1.5.KDW–DX, 1.6.KDW–DX, 1.7.KDW–X, 1.8.KDW
–D wyklucza siê lokalizacjê tymczasowych obiektów budowlanych, za wyj¹tkiem obiektów przeznaczonych do czasowego u¿ytkowania w trakcie
realizacji robót budowlanych zwi¹zanych z ulicami lub ci¹giem pieszym.
3) Lokalizacja tymczasowych obiektów budowlanych
wymaga zachowania wszystkich ustaleñ planu
miejscowego.
4) Na terenach ulic, dojazdów, ci¹gów pieszych oraz
terenie oznaczonym na rysunku planu 1.3.ZP lokalizacja u¿ytkowych obiektów ma³ej architektury
s³u¿¹cych rekreacji codziennej i utrzymaniu porz¹dku oraz innych obiektów stanowi¹cych niezbêdne wyposa¿enie terenu takich jak: budki
telefoniczne, wiaty przystankowe, kosze na odpady, ³awki ogrodowe, oœwietlenie ulic wymaga:
a) dostosowania obiektów do istniej¹cego krajobrazu i otaczaj¹cej zabudowy;
b) braku kolizji z sieciami i urz¹dzeniami podziemnymi;
c) nie powodowania istotnych ograniczeñ w komunikacji ko³owej, rowerowej, pieszej.
5. wskaŸniki kszta³towania zagospodarowania terenu
i form zabudowy – 5:
1) Ustala siê, oznaczone na rysunku planu miejscowego, nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków i tymczasowych obiektów budowlanych w
odleg³oœci:
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a) 12 m. od granic lasów oznaczonych na rysunku
planu miejscowego jako wydzielenia wewnêtrzne 1.2.ZL;
b) 12 m. od granicy dzia³ki leœnej oznaczonej w
ewidencji gruntów nr 370;
c) 10 m. od granicy ulicy oznaczonej na rysunku
planu miejscowego jako wydzielenie wewnêtrzne 1.8.KDW–D;
d) 10 m. od granicy rowu melioracyjnego, po³o¿onego w granicach terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego jako wydzielenia
wewnêtrzne 1.4.KDW–D oraz 1.3.ZP
2) Obowi¹zuje zagospodarowanie minimum 70% powierzchni dzia³ki jako powierzchni terenu biologicznie czynnej.
3) Ustala siê maksymalny wskaŸnik zainwestowania
dla ka¿dej dzia³ki budowlanej – 10%.
4) Ustalenia pkt 2 i 3 nie dotycz¹ dzia³ek niezbêdnych do realizacji ustaleñ planu miejscowego dotycz¹cych systemu komunikacyjnego i obs³ugi
komunikacyjnej oraz infrastruktury technicznej.
5) Dla budynków ustala siê nastêpuj¹ce wskaŸniki kszta³towania form zabudowy i kompozycji obiektów:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy jednego
budynku wynosi – 100 m 2;
b) maksymalna wysokoœæ zabudowy 2 kondygnacje nadziemne i nie wiêcej ni¿ 8,5 m.;
c) maksymalny poziom posadowienia parteru mierzony przed g³ównym wejœciem do budynku –
0,5 m. nad poziom terenu;
d) dach stromy o k¹cie nachylenia po³aci dachowych 35–500;
e) kolorystyka pokrycia dachowego ograniczona
do naturalnych odcieni dachówki ceramicznej.
6) Zakaz lokalizacji nowych obiektów budowlanych
o wysokoœci powy¿ej 25 m. ponad poziom terenu.
7) Dla ulicy wewnêtrznej oznaczonej na rysunku planu miejscowego jako wydzielenie wewnêtrzne 1.4
KDW–D ustala siê:
a) szerokoœæ pasa drogowego odpowiednio wg rysunku planu miejscowego;
b) przebieg pasa drogowego po czêœciach dzia³ek oznaczonych w ewidencji gruntów w dniu
uchwalenia planu miejscowego numerami 24,
25, 91, 92.
8) Obowi¹zuje urz¹dzenie ulicy wewnêtrznej, oznaczonej na rysunku planu miejscowego jako
1.4.KDW–D jako:
a) jednojezdniowej, dwupasowej;
b) o szerokoœci pasa ruchu 2,50 m.;
c) o prêdkoœci projektowej 30 km/godz.;
d) obowi¹zuje lokalizacja chodnika o szerokoœci
minimum 2 m. po jednej stronie ulicy.
9) Dla ulicy wewnêtrznej oznaczonej na rysunku planu miejscowego jako 1.5. KDW–DX ustala siê:
a) szerokoœæ pasa drogowego w liniach rozgraniczaj¹cych – 6,0 m.;
b) przebieg pasa drogowego, zgodnie z rysunkiem
planu miejscowego, po czêœciach dzia³ek oznaczonych w dniu uchwalenia planu miejscowego w ewidencji gruntów numerami 24, 25, 26/1,
92, 93/1, 93/2, 93/3;
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10) Obowi¹zuje urz¹dzenie ulicy wewnêtrznej, oznaczonej na rysunku planu miejscowego jako wydzielenie wewnêtrzne 1.5.KDW–DX jako ci¹gu
pieszo – jezdnego.
11) Dla ulicy wewnêtrznej oznaczonej na rysunku planu miejscowego jako 1.6. KDW–DX ustala siê:
a) szerokoœæ pasa drogowego w liniach rozgraniczaj¹cych – 6,0 m.;
b) przebieg pasa drogowego, zgodnie z rysunkiem
planu miejscowego, po czêœciach dzia³ek oznaczonych w dniu uchwalenia planu miejscowego w ewidencji gruntów numerami 25, 26/1;
12) Obowi¹zuje urz¹dzenie ulicy wewnêtrznej, oznaczonej na rysunku planu miejscowego jako wydzielenie wewnêtrzne 1.6.KDW–DX jako ci¹gu
pieszo – jezdnego.
13) Ustala siê szerokoœæ ci¹gu pieszego, oznaczonego na rysunku planu miejscowego jako wydzielenie wewnêtrzne 1.7.KDW–X, w liniach rozgraniczaj¹cych – 3 m.
12) Obowi¹zuje urz¹dzenie ulicy wewnêtrznej, oznaczonej na rysunku planu miejscowego jako
1.8.KDW–D jako:
e) jednojezdniowej, dwupasowej;
f) o szerokoœci pasa ruchu 2,50 m.;
g) o prêdkoœci projektowej 30 km/godz.;
h) obowi¹zuje lokalizacja chodnika o szerokoœci
minimum 2 m. po jednej stronie ulicy.
14) Dla ulicy wewnêtrznej, oznaczonej na rysunku planu miejscowego jako 1.8. KDW–D ustala siê szerokoœæ pasa drogowego w liniach rozgraniczaj¹cych istniej¹cej w dniu uchwalenia planu miejscowego dzia³ki oznaczonej numerem ewidencyjnym 20/2.
15) Skrzy¿owania z innymi ulicami wewnêtrznymi i publicznymi realizuje siê jako skrzy¿owania zwyk³e.
16) Obowi¹zuje wyposa¿enie wszystkich przejœæ dla
pieszych przez ulicê w obni¿one krawê¿niki umo¿liwiaj¹ce p³ynne, bezkolizyjne po³¹czenie powierzchni chodnika i powierzchni jezdni.
17) W ci¹gach komunikacyjnych wyklucza siê zagospodarowanie z barierami architektonicznymi dla
osób niepe³nosprawnych.
6. ustalenia zasad parcelacji – 6:
1) Dokonywanie podzia³ów nieruchomoœci wymaga
sporz¹dzenia projektu podzia³u nieruchomoœci w
granicach obejmuj¹cych nieruchomoœæ podlegaj¹c¹ podzia³owi wraz ze wszystkimi dzia³kami s¹siaduj¹cymi.
2) Zakaz wydzielania jako odrêbnych dzia³ek terenów pod budynkami po obrysie tych budynków
bez wydzielenia terenu przynale¿nego, niezbêdnego do racjonalnego korzystania z budynku.
3) Zakaz dokonywania podzia³ów i wydzielania nowych dzia³ek wynikaj¹cych z potrzeb lokalizacji
tymczasowych obiektów budowlanych.
4) Ustala siê nastêpuj¹ce zasady dokonywania podzia³u nieruchomoœci:
a) minimalna powierzchnia nowych dzia³ek –
1000 m2, za wyj¹tkiem dzia³ek niezbêdnych dla
lokalizacji budowli i budynków systemów infrastrukturalnych oraz dzia³ek drogowych;
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b) minimalna szerokoœæ frontu nowych dzia³ek –
20 m. za wyj¹tkiem dzia³ek niezbêdnych dla lokalizacji budowli i budynków systemów infrastrukturalnych oraz dzia³ek drogowych;
c) wyklucza siê wydzielanie dzia³ek drogowych
wy³¹cznie do dzia³ek budowlanych, które posiadaj¹ dostêp do drogi publicznej;
d) dla obs³ugi nie wiêcej ni¿ 4 dzia³ek wydzielenie
dojazdu obowi¹zuje jako drogi wewnêtrznej z
zachowaniem szerokoœci pasa drogowego: minimum 5 m., maksimum 6 m.;
e) dla obs³ugi 5 i wiêcej dzia³ek wydzielenie dojazdu obowi¹zuje jako drogi wewnêtrznej z zachowaniem szerokoœci pasa drogowego:
minimum 6 m. maksimum 8 m.;
f) maksymalna powierzchnia terenu przeznaczona pod drogi wewnêtrzne – 15%.
5) Zakaz wprowadzania podzia³ów geodezyjnych terenów uniemo¿liwiaj¹cych realizacjê innych ustaleñ planu.
7. ustalenia dotycz¹ce systemu komunikacyjnego i obs³ugi komunikacyjnej – 7:
1) Tereny przeznaczone pod zabudowê mog¹ stanowiæ dzia³ki budowlane pod warunkiem posiadania lub uzyskania dostêpu tych terenów do drogi
publicznej.
2) Teren elementarny oznaczony na rysunku planu
01.ML obs³ugiwany jest przez system komunikacyjny, w sk³ad którego wchodz¹ ci¹gi komunikacyjne tworz¹ce wewnêtrzny uk³ad drogowy, oznaczone
na rysunku planu miejscowego „KDW”.
3) W sk³ad wewnêtrznego uk³adu komunikacyjnego
wchodz¹:
a) ulica wewnêtrzna urz¹dzona jako ulica z wyodrêbnionym chodnikiem – 1.4.KDW–D;
b) ulice wewnêtrzne urz¹dzone jako ci¹gi pieszo–jezdne: 1.5 KDW–DX, 1.6 KDW–DX;
c) ci¹g pieszy – 1.7 KDW–X;
d) ulica wewnêtrzna urz¹dzona jako ulica z wyodrêbnionym chodnikiem – 1.8.KDW–D;
4) Ustala siê wskaŸniki potrzeb parkingowych:
a) dla budynków rekreacji indywidualnej – nie mniej
ni¿ 1 miejsce na budynek;
b) dla budynków hotelarskich i innych obiektów
zakwaterowania turystycznego – nie mniej ni¿ 1
miejsce na pokój;
5) Realizacja ka¿dego nowego obiektu, rozbudowa,
modernizacja lub zmiana sposobu u¿ytkowania
obiektu istniej¹cego, jest uwarunkowana umieszczeniem na terenie inwestycji odpowiedniej dla jego prawid³owego funkcjonowania iloœci miejsc
postojowych.
6) Je¿eli lokalizacja lub rozbudowa obiektu powoduje ubytek istniej¹cych sta³ych miejsc parkingowych
musz¹ one byæ odtworzone na terenie inwestycji.
7) Obs³uga komunikacyjna tymczasowych obiektów
budowlanych o funkcjach wywo³uj¹cych potrzeby
parkingowe, a w szczególnoœci o funkcjach us³ugowych, podlega wymogom okreœlonym w ustaleniach dotycz¹cych obs³ugi komunikacyjnej.
8. ustalenia dotycz¹ce infrastruktury technicznej – 8:
1) Tereny dróg i ulic wewnêtrznych oraz dojazdów do
dzia³ek stanowi¹ korytarze infrastruktury technicz-
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nej. Prowadzenie sieci in¿ynieryjnych poza tymi korytarzami jest mo¿liwe pod warunkiem uzgodnienia z ich gestorami i w³adaj¹cymi gruntem.
2) Obowi¹zuje zaopatrzenie w wodê dzia³ek budowlanych z indywidualnych ujêæ wody lub poprzez w³¹czenie do sieci wodoci¹gowej. Dopuszcza siê
wykorzystanie pod zabudowê rekreacji indywidualnej dzia³ki budowlanej, która nie mo¿e byæ zaopatrzona w wodê przeznaczon¹ do spo¿ycia przez
ludzi z sieci lub w³asnego ujêcia, pod warunkiem
zapewnienia mo¿liwoœci czerpania lub dostawy wody z ujêæ po³o¿onych poza granicami dzia³ki.
3) Obowi¹zuje odprowadzenie œcieków bytowych do
sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu budowy sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê odprowadzenie œcieków bytowych do bezodp³ywowych
zbiorników na nieczystoœci ciek³e. Do unieszkodliwiania œcieków bytowo – gospodarczych dopuszcza siê stosowanie przydomowych oczyszczalni œcieków pod warunkiem spe³nienia warunków geotechnicznych i zapewnienia niezbêdnego terenu w granicach dzia³ki.
4) Obowi¹zuje odprowadzenie wód powierzchniowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnosp³awnej lub na w³asny teren nieutwardzony, do
do³ów ch³onnych lub do zbiorników retencyjnych.
5) Obowi¹zuje wyposa¿enie dzia³ek budowlanych w
miejsca przystosowane do czasowego gromadzenia odpadów i nieczystoœci sta³ych. Obowi¹zuje
wywóz i utylizacja odpadów i nieczystoœci sta³ych
z obszaru planu miejscowego na zorganizowanym
sk³adowisku odpadów.
6) Obowi¹zuje zaopatrzenie dzia³ek budowlanych w
energiê elektryczn¹ z sieci elektroenergetycznej lub
z indywidualnych Ÿróde³ energii elektrycznej, odpowiadaj¹cych przepisom odrêbnym dotycz¹cym gospodarki energetycznej i ochrony œrodowiska.
7) Obowi¹zuje zaopatrzenie dzia³ek budowlanych w
ciep³o z indywidualnych Ÿróde³ energii z zastosowaniem paliw nie powoduj¹cych ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza.
8) Wyklucza siê lokalizacjê nowych napowietrznych
sieci infrastruktury technicznej.
9) Lokalizacja sieci infrastruktury technicznej wymaga uzgodnienia z w³aœciwym organem w zakresie
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz bezkolizyjnego usytuowania sieci z
obiektami budowlanymi.
9. ustalenia dotycz¹ce zagospodarowania tymczasowego i inne ustalenia stanowi¹ce – 9:
1) Na terenach oznaczonych na rysunku planu miejscowego jako wydzielenia wewnêtrzne 1.3.ZP oraz
1.4.KDW–D i 1.8.KDW–D wyklucza siê:
a) umieszczanie na skarpach rowu melioracyjnego urz¹dzeñ liniowych, w szczególnoœci linii
energetycznej, telekomunikacyjnej, ruroci¹gu,
taœmoci¹gu;
b) rozkopywanie skarp rowu melioracyjnego, wbijania s³upów, ustawiania znaków przez nieupowa¿nione osoby;
c) prowadzenie robót budowlanych na terenie rowu melioracyjnego, nie zwi¹zanych z jego modernizacj¹ i utrzymaniem, przeprowadzeniem
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ulic, infrastruktury technicznej, organizacj¹ dróg,
ulic, dojazdów, zjazdów i skrzy¿owañ.
2) Obowi¹zuje zakaz lokalizacji reklam wolno stoj¹cych i wbudowanych emituj¹cych œwiat³o pulsuj¹ce mog¹ce zak³ócaæ warunki wypoczynku w
bezpoœrednim s¹siedztwie.
3) Inwestorzy winni zapewniæ zaopatrzenie wodne
do gaszenia po¿arów oraz drogi i dojazdy po¿arowe oraz winni spe³niaæ szczegó³owe wymagania w zakresie przeciwpo¿arowego zaopatrzenia
wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunków, jakim powinny odpowiadaæ drogi po¿arowe
– wed³ug obowi¹zuj¹cych przepisów.
10. Dla terenu elementarnego 01.ML ustala siê nastêpuj¹ce wysokoœci stawki procentowej s³u¿¹cej naliczaniu op³aty wynikaj¹cej ze wzrostu wartoœci
nieruchomoœci, o której mowa w przepisach o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym:
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego jako ZL – 0%;
2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego jako ZP – 0%;
3) dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego jako KDW – 0%;
4) dla pozosta³ych terenów przeznaczonych pod zabudowê – 30%.
Rozdzia³ 4. Przepisy koñcowe
§7
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Choczewo do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu
oceny zgodnoœci z prawem,
2) skierowania, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni, niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
3) umieszczenia niniejszej uchwa³y na urzêdowej tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy w Choczewie,
4) opublikowania niniejszej uchwa³y na stronie internetowej Gminy Choczewo.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 7 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
H. Domaros
Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y XXIV–281/2005
Rady Gminy Choczewo
z dnia 10 listopada 2005 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla dzia³ek nr 24, 25, 26/1, 91, 92, 93/1,
93/2, 93/3 oraz czêœci dzia³ki nr 20/2 obrêb ewidencyjny S³ajszewo Gmina Choczewo

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALE¯¥CYCH DO ZADAÑ W£ASNYCH
GMINY CHOCZEWO ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA
Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ek nr 24, 25, 26/1, 91, 92, 93/1, 93/2, 93/3
oraz czêœci dzia³ki nr 20/2 obrêb ewidencyjny S³ajszewo
gmina Choczewo wynika realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy Choczewo:
1) zewnêtrzna sieæ wodoci¹gowa obs³uguj¹ca obszar
objêty planem;
2) zewnêtrzna sieæ kanalizacji sanitarnej obs³uguj¹ca
obszar objêty planem;
3) zewnêtrzna sieæ kanalizacji deszczowej obs³uguj¹ca
obszar objêty planem.
Inwestycje te realizowane bêd¹ sukcesywnie i finansowane przy pomocy œrodków bud¿etowych Gminy oraz
pozyskanych ze œrodków zewnêtrznych (obcych).

520
UCHWA£A Nr IVk/XXXV/404/2005
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 29 listopada 2005 r.
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wejherowa na obszarze oznaczonym w aktualnie obowi¹zuj¹cym planie symbolem X2 obejmuj¹cym dzia³ki oznaczone
ewidencyjnie nr: 371/18, 371/41, 371/20, 371/19,
371/42, 371/22, 371/23, 371/25, 371/24, 371/26, 371/27,
371/29, 371/28, 371/40, 371/31, 371/39, 371/32, 371/34,
371/33, 371/35, 371/36, 371/16, 371/37, 371/38, 384/27,
382/7, 382/8, 382/6, 427/11, 384/13, 384/29, 384/28,
383/10, 383/5, 383/11, 383/7, 383/4, 383/8, 426/3, 426/4,
428/1, 429/1, 430/2, 431/2, 428/4, 426/5, 412/1, 472,
384/9, 427/6, 433/2, 432/6, 432/4, 431/4, 430/4, 429/4
obr. 9 zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y.
Na podstawie art. 20 w zwi¹zku z art. 15, art. 16
ust. 1, art. 17, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 ze zmianami z 2004 r.: Dz. U. Nr 6,
poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r.: Dz. U. Nr 113,
poz. 954, Nr 130, poz. 1087), 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,
ze zmianami z 2002 r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r.: Dz. U. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r.: Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 oraz z 2005 r.: Dz.U. Nr 172, poz. 1441) Rada Miasta Wejherowa po stwierdzeniu zgodnoœci planu
z ustaleniami obowi¹zuj¹cego studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Wejherowa, uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wejherowa na obszarze oznaczonym w aktualnie obowi¹zuj¹cym planie symbolem X2
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obejmuj¹cym dzia³ki nr: 371/18, 371/41, 371/20, 371/19,
371/42, 371/22, 371/23, 371/25, 371/24, 371/26, 371/27,
371/29, 371/28, 371/40, 371/31, 371/39, 371/32, 371/34,
371/33, 371/35, 371/36, 371/16, 371/37, 371/38, 384/27,
382/7, 382/8, 382/6, 427/11, 384/13, 384/29, 384/28,
383/10, 383/5, 383/11, 383/7, 383/4, 383/8, 426/3, 426/4,
428/1, 429/1, 430/2, 431/2, 428/4, 426/5, 412/1, 472,
384/9, 427/6, 433/2, 432/6, 432/4, 431/4, 430/4, 429/4
obr. 9 zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y.
§2
Na potrzeby niniejszego planu ustala siê nastêpuj¹ce
rozumienie pojêæ u¿ytych w tekœcie lub rysunku planu:
— wysokoœæ zabudowy – oznacza wysokoœæ podan¹ w
metrach i liczon¹ od poziomu urz¹dzonego terenu
przy najni¿ej po³o¿onym wejœciu do budynku lub jego czêœci pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do górnej krawêdzi œciany zewnêtrznej gzymsu
lub attyki lub najwy¿ej po³o¿onej krawêdzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu po³aci dachowych,
— wskaŸnik intensywnoœci zabudowy – iloraz sumy powierzchni ca³kowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku(ów) i powierzchni dzia³ki (dzia³ek)
na obszarze terenu oznaczonego odrêbnie w planie
miejscowym bêd¹cych przedmiotem odrêbnej w³asnoœci; dopuszczony maksymalny wskaŸnik intensywnoœci zabudowy mo¿e byæ przekroczony w
przypadku realizacji w ramach przedsiêwziêcia gara¿u/parkingu wielopoziomowego o wielkoœæ wynikaj¹c¹ z jego powierzchni ca³kowitej,
— powierzchnia zabudowy – powierzchnia rzutu poziomego obrysu zewnêtrznych œcian budynku kondygnacji nadziemnych budynku z wy³¹czeniem
balkonów, zadaszeñ, tarasów. Wyra¿ona jako max
w % oznacza dopuszczaln¹ maksymaln¹ powierzchniê zabudowy w stosunku do powierzchni dzia³ki/dzia³ek; maksymalny dopuszczony wskaŸnik powierzchni
zabudowy mo¿e byæ przekroczony w przypadku realizacji w ramach przedsiêwziêcia gara¿u/parkingu
wielopoziomowego o wielkoœæ wynikaj¹c¹ z jego powierzchni zabudowy,
— powierzchnia biologicznie czynna – grunt rodzimy
oraz woda powierzchniowa na terenie dzia³ki budowlanej, a tak¿e 50% sumy powierzchni tarasów i i stropodachów o powierzchni nie mniejszej ni¿ 10 m 2
urz¹dzonych jako sta³e trawniki lub kwietniki na pod³o¿u zapewniaj¹cym im naturaln¹ wegetacjê,
— nieprzekraczalna linia zabudowy – dotyczy œcian
kondygnacji nadziemnych budynków. Nie dotyczy
budynków infrastruktury technicznej, œmietników,
balkonów, zadaszeñ, a tak¿e gara¿y zag³êbionych
w ziemi zasypanych z trzech stron ziemi¹ oraz z dachem urz¹dzonym jako sta³e trawniki na pod³o¿u zapewniaj¹cym naturaln¹ wegetacjê.
§3
Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 4 tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oznaczone
symbolami cyfrowymi oraz ich przeznaczenie oznaczone symbolami literowymi, w stosunku do których ustalono odrêbne regulacje planu – 01UC, 02KDZ1/2,
03KDZ 1/2 2/2, 04IT/KD.

§4
Ustalenia dotycz¹ce terenu oznaczonego symbolem
01UC.
1. Teren przeznaczony jest dla funkcji zabudowy us³ugowej o dopuszczonej powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 2000 m 2 w tym stacji paliw, infrastruktury
technicznej, dróg wewnêtrznych, parkingów, gara¿y
wielostanowiskowych z dopuszczonym uzupe³nieniem o funkcjê mieszkaniow¹. Funkcja mieszkaniowa dopuszczona jest powy¿ej parteru i nie mo¿e
przekraczaæ 50% powierzchni u¿ytkowej.
2. Obszar wymaga ukszta³towania nowej struktury przestrzennej dostosowanej do racjonalnego wykorzystania przestrzeni dla celów komercyjnych.
3. Struktura przestrzenna i architektura obszaru powinna byæ dostosowana do wizerunku obszaru z drogi nr
6 jako wyrazistego miejsca koncentracji us³ug o charakterze œródmiejskim, o dobrym standardzie jakoœciowym.
4. Powsta³a nowa struktura urbanistyczna i jej efekt architektoniczny winny stanowiæ wartoœciowe odzwierciedlenie kultury wspó³czesnej. Sposób zagospodarowania uwzglêdniaæ musi fakt zamierzonej realizacj¹
po³¹czenia drogowego pó³nocnej i po³udniowej czêœci Wejherowa (od ul. Pomorskiej na po³udnie wzd³u¿
zachodniej czêœci terenu 01UC) oraz drogi nr 6 bezkolizyjnego w stosunku do drogi nr 6 i linii kolejowej.
5. Obowi¹zuje zakaz lokalizacji kiosków zarówno o charakterze sta³ym jak i tymczasowym.
6. Zespó³ nowobudowanych obiektów (przebudowa istniej¹cych) winna stanowiæ spójny architektoniczny
zespó³ zabudowy.
7. Materia³y wykoñczeniowe i elewacyjne u¿yte w nowoprojektowanych i przebudowywanych obiektach powinny nawi¹zywaæ i tworzyæ harmonijn¹ ca³oœæ z
obiektami na dzia³kach 383/8, 382/6, 384/13, 383/11,
383/7, 427/11, 426/3 obr.9 (rodzaj materia³ów, kolorystyka, etc.).
8. Obszar znajduje siê w granicach g³ównego zbiornika wód podziemnych GZWP 110 oraz jego planowanego obszaru chronionego. Obszar pozbawiony jest
innych elementów œrodowiska przyrodniczego podlegaj¹cych ochronie prawnej.
9. Ustala siê minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej na 5%.
10. Obowi¹zuje zakaz wykorzystywania niekontrolowanych odpadów do podsypywania gruntów.
11. Obszar pozbawiony jest obiektów zabytkowych oraz
innych obiektów o wartoœciach kulturowych oraz nie
zawiera stref ochrony dziedzictwa kulturowego.
12. Ustala siê maksymaln¹ powierzchniê zabudowy –
75%.
13. Minimalna powierzchnia zabudowy ka¿dego obiektu
za wyj¹tkiem obiektów infrastruktury technicznej –
100 m2. Nie dotyczy obiektów sprzeda¿y okolicznoœciowej w tym w okresie wyprzeda¿y, kiermaszy, festynów, a tak¿e straganów sezonowych.
14. Ustala siê maksymalny wskaŸnik intensywnoœci zabudowy 2,0.
15. Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie
z rysunkiem planu pod warunkiem zgodnoœci z przepisami odrêbnymi, w tym ochrony p.po¿.
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16. Maksymalna wysokoœæ zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 20 m.
17. Obowi¹zuje dach o k¹cie pochylenia 0° ÷ 12°.
18. Ogrodzenia, o ile wystêpuj¹, od strony terenów publicznych musz¹ cechowaæ siê wysokim poziomem
estetyki.
19. Szczegó³owych zasad i warunków scalania i podzia³ów – nie ustala siê.
20. Dopuszcza siê podzia³ nieruchomoœci zgodnie z liniami rozgraniczaj¹cymi teren 01UC.
Minimalna powierzchnia dzia³ki (wydzielanej po
uchwaleniu planu) pod ka¿dy obiekt za wyj¹tkiem
obiektów infrastruktury technicznej – 1000 m 2.
Minimalna i maksymalna szerokoœæ dzia³ek – bez
ograniczeñ.
Dopuszcza siê wydzielanie dzia³ek dla potrzeb obiektów budowlanych, w tym dla funkcji dróg wewnêtrznych, parkingów, obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej oraz terenów zieleni lub rekreacji.
21. Teren 04IT/KD mo¿e funkcjonowaæ jako czêœæ terenu 01UC bez koniecznoœci dokonania wydzielenia
geodezyjnego.
22. Dopuszcza siê obs³ugê komunikacyjn¹ od strony ulic
otaczaj¹cych teren od strony po³udniowej, pó³nocnej i wschodniej oraz z dróg wewnêtrznych. Warunkiem dopuszczenia jest uzyskanie zgody zarz¹dcy
drogi w formie akceptacji przed³o¿onego rozwi¹zania
technicznego i organizacji ruchu. Do czasu realizacji drogi ³¹cz¹cej bezkolizyjnie pó³nocn¹ i po³udniow¹ czêœæ Wejherowa oraz drogê nr 6 wzd³u¿
zachodniej czêœci terenu 01UC obs³ugê pawilonów
handlowo–us³ugowych dopuszcza siê tymczasowo
od strony terenu 03KDZ (od strony zachodniej), bez
utrwalania rozwi¹zañ uniemo¿liwiaj¹cych realizacjê
po³¹czenia bezkolizyjnego.
Na obszarze 01UC dopuszcza siê wydzielanie jedynie dróg wewnêtrznych.
23. Ustala siê minimaln¹ liczbê miejsc postojowych dla
zabudowy mieszkaniowej 1,1 miejsce na 1 mieszkanie; dla us³ug 2,5 miejsca na ka¿de 100 m2 powierzchni u¿ytkowej; dla ka¿dych 4 zatrudnionych 1 miejsce.
24. Wyklucza siê nawierzchniê asfaltow¹ parkingów.
25. Obowi¹zuje zakaz lokalizowania wolnostoj¹cych indywidualnych gara¿y w zespo³ach lub pojedynczo.
26. Zabudowa winna byæ pod³¹czona do systemów miejskich w zakresie:
— zaopatrzenia w wodê,
— odprowadzenia œcieków sanitarnych,
— odprowadzenia wód deszczowych; wody deszczowe ze zgrupowañ miejsc postojowych zlokalizowanych na obszarze 01UC przed zrzutem do systemu
miejskiego winny byæ podczyszczone w piaskowniku i separatorze zwi¹zków ropopochodnych.
27. W zakresie zaopatrzenia w ciep³o dopuszcza siê pod³¹czenie do systemu miejskiego, b¹dŸ zastosowanie nieemisyjnego lub niskoemisyjnego Ÿród³a ciep³a.
28. Przewiduje siê zasilanie w energiê elektryczn¹ na
podstawie warunków przy³¹czeniowych okreœlonych
przez dostawcê.
29. Przewiduje siê budowê sieci SN–15kV i nn–0,4kV
po trasach wynikaj¹cych ze szczegó³owych uzgodnieñ na etapie projektowania.

30. Dopuszcza siê mo¿liwoœæ wybudowania stacji transformatorowych, o ile budowa bêdzie wynikaæ ze zg³oszeñ i potrzeb odbiorców zlokalizowanych w obszarze
opracowywanego planu.
31. Odpady winny byæ gromadzone w miejscach do tego przeznaczonych, a nastêpnie wywo¿one przez
specjalistyczne s³u¿by na sk³adowisko wskazane
przez gminê.
32. Nie dopuszcza siê innych form tymczasowego zagospodarowania ni¿ zieleñ urz¹dzon¹, parkingi, drogi, ogródki gastronomiczne, terenowe urz¹dzenia
rekreacyjne, obiekty sprzeda¿y okolicznoœciowej w
tym w okresie wyprzeda¿y, kiermaszy, festynów, a
tak¿e straganów sezonowych.
33. Ustala siê stawkê procentow¹ 30%.
§5
Ustalenia dotycz¹ce terenu oznaczonego symbolem
02KDZ1/2.
1. Teren pasa drogowego drogi publicznej – ulicy miejskiej zbiorczej Z1/2 stanowi¹ca po³¹czenie ul. Pomorskiej z drog¹ krajow¹ nr 6 oraz teren dla urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej.
Dopuszcza siê obs³ugê terenu 01UC z drogi 02KDZ1/2.
2. Obszar znajduje siê w granicach g³ównego zbiornika wód podziemnych GZWP 110 oraz jego planowanego obszaru ochronnego. Obszar pozbawiony jest
innych elementów œrodowiska przyrodniczego podlegaj¹cych ochronie prawnej.
3. Obszar pozbawiony jest obiektów zabytkowych oraz
innych obiektów o wartoœciach kulturowych oraz nie
zawiera stref ochrony dziedzictwa kulturowego.
4. Dopuszcza siê podzia³ nieruchomoœci zgodnie z liniami rozgraniczaj¹cymi teren 02KDZ1/2 lub inny o przebiegu uzasadnionym lokalizacj¹ sieci i urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej lub rozwi¹zaniami drogowymi.
5. Odprowadzenie wód deszczowych do systemu miejskiego.
6. Przewiduje siê zasilanie w energiê elektryczn¹ na
podstawie warunków przy³¹czeniowych okreœlonych
przez dostawcê.
7. Przewiduje siê budowê sieci SN–15kV i nn–0,4kV
po trasach wynikaj¹cych ze szczegó³owych uzgodnieñ na etapie projektowania, w tym w pasach drogowych o ile nie ma innych racjonalnych mo¿liwoœci.
8. Odpady winny byæ gromadzone w miejscach do tego przeznaczonych, a nastêpnie wywo¿one przez
specjalistyczne s³u¿by na sk³adowisko wskazane
przez gminê.
9. Nie dopuszcza siê innych form tymczasowego zagospodarowania terenu ni¿ ogródki gastronomiczne, obiekty sprzeda¿y okolicznoœciowej w tym w
okresie wyprzeda¿y, kiermaszy, festynów, a tak¿e
stragany sezonowe na fragmentach chodników na
warunkach ustalonych przez zarz¹dcê drogi.
10. Ustala siê stawkê procentow¹ 0%.
§6
Ustalenia dotycz¹ce terenu oznaczonego symbolem
03KDZ 1/22/2.
1. Rezerwa terenu (fragment rezerwy) na fragment pasa drogowego drogi publicznej – ulicy miejskiej zbior-
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czej Z1/2 lub Z2/2 – przewidywanego do realizacji
po³¹czenia drogowego pó³nocnej i po³udniowej czêœci Wejherowa oraz drogi nr 6 (bezkolizyjnego w stosunku do drogi nr 6 oraz linii kolejowej) od ul.
Pomorskiej na po³udnie i/lub teren dla realizacji infrastruktury technicznej.
Ulica nie obs³uguje bezpoœrednio przyleg³ych terenów.
2. W przypadku zrealizowania drogi, o której mowa w p.
1 zbêdne dla funkcji pasa drogowego fragmenty terenu 03KDZ1/22/2 mog¹ zostaæ przy³¹czone do terenu 01UC i obowi¹zuj¹ wówczas ustalenia jak dla
terenu 01UC.
3. Obszar znajduje siê w granicach g³ównego zbiornika wód podziemnych GZWP 110 oraz jego planowanego obszaru ochronnego. Obszar pozbawiony jest
innych elementów œrodowiska przyrodniczego podlegaj¹cych ochronie prawnej.
4. Obszar pozbawiony jest obiektów zabytkowych oraz
innych obiektów o wartoœciach kulturowych oraz nie
zawiera stref ochrony dziedzictwa kulturowego.
5. Dopuszcza siê podzia³ nieruchomoœci zgodnie z liniami rozgraniczaj¹cymi teren 03KDZ1/22/2 lub inny o przebiegu uzasadnionym lokalizacj¹ sieci i urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej lub rozwi¹zaniami drogowymi.
6. Odprowadzenie wód deszczowych do systemu miejskiego.
7. Przewiduje siê zasilanie w energiê elektryczn¹ na
podstawie warunków przy³¹czeniowych okreœlonych
przez dostawcê.
8. Przewiduje siê budowê sieci SN–15kV i nn–0,4kV
po trasach wynikaj¹cych ze szczegó³owych uzgodnieñ na etapie projektowania, w tym w pasach drogowych w przypadkach braku innych racjonalnych
mo¿liwoœci.
9. Odpady winny byæ gromadzone w miejscach do tego przeznaczonych, a nastêpnie wywo¿one przez
specjalistyczne s³u¿by na sk³adowisko wskazane
przez gminê.
10. Dopuszcza siê tymczasowo – do czasu realizacji ulicy, o której mowa w § 6 p. 1 wykorzystanie terenu
03KDZ dla obs³ugi terenu 01UC lub jego fragmentu
bez utrwalania rozwi¹zañ uniemo¿liwiaj¹cych realizacjê po³¹czenia bezkolizyjnego.
Dopuszcza siê tymczasowe zagospodarowanie w
formie parkingów, dojazdów, zieleni.
11. Ustala siê stawkê procentow¹ 0%.

3. Obszar znajduje siê w granicach g³ównego zbiornika wód podziemnych GZWP 110 oraz jego planowanego obszaru ochronnego. Obszar pozbawiony jest
innych elementów œrodowiska przyrodniczego podlegaj¹cych ochronie prawnej.
4. Obszar pozbawiony jest obiektów zabytkowych oraz
innych obiektów o wartoœciach kulturowych oraz nie
zawiera stref ochrony dziedzictwa kulturowego.
5. Dopuszcza siê podzia³ nieruchomoœci zgodnie z liniami rozgraniczaj¹cymi teren 04IT/KD lub inny o
przebiegu uzasadnionym przebiegiem sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej lub rozwi¹zaniami
drogowymi.
6. Odprowadzenie wód deszczowych do systemu miejskiego.
7. Przewiduje siê zasilanie w energiê elektryczn¹ na
podstawie warunków przy³¹czeniowych okreœlonych
przez dostawcê.
8. Przewiduje siê budowê sieci SN–15kV i nn–0,4kV
po trasach wynikaj¹cych ze szczegó³owych uzgodnieñ na etapie projektowania.
9. Odpady winny byæ gromadzone w miejscach do tego przeznaczonych, a nastêpnie wywo¿one przez
specjalistyczne s³u¿by na sk³adowisko wskazane
przez gminê.
10. Dopuszcza siê tymczasowy sposób zagospodarowania na cele komunikacyjne.
11. Ustala siê stawkê procentow¹ 0%.

§7

1. Rozstrzygniêcia dotycz¹ce sposobu rozpatrzenia
uwag wniesionych do projektu planu, stanowi¹ za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
2. Rozstrzygniêcia o sposobie realizacji, zapisanych w
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, oraz zasadach ich finansowania stanowi¹ za³¹cznik nr 3 do
niniejszej uchwa³y.

Ustalenia dotycz¹ce terenu oznaczonego symbolem
04IT/KD.
1. Fragment terenu przeznaczony g³ównie na prowadzenie infrastruktury technicznej i zieleñ, dopuszcza
siê w³¹czenie terenu do 01UC pod warunkiem zagwarantowania realizacji g³ównej funkcji.
Poprzez teren 04IT/KD dopuszcza siê powi¹zanie
drogowe z terenu 01UC z drog¹ krajow¹ nr 6. Warunkiem dopuszczenia jest uzyskanie zgody zarz¹dcy drogi w formie akceptacji przed³o¿onego
rozwi¹zania technicznego i organizacji ruchu.
2. Dopuszcza siê w uzasadnionym rozwi¹zaniami technicznymi przypadku przy³¹czenie czêœci terenu do
s¹siaduj¹cego pasa drogowego drogi nr 6.

§8
1. Integraln¹ czêœci¹ planu jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali
1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik graficzny do niniejszej
uchwa³y.
2. Na rysunku planu zawarto nastêpuj¹ce obowi¹zuj¹ce ustalenia planu:
a) granice obszaru objêtego planem,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
c) oznaczenia identyfikacyjne oraz przeznaczenie
terenów w liniach rozgraniczaj¹cych,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy.
3. Pozosta³e oznaczenia na rysunku planu, w tym wyrys ze studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wejherowa stanowi¹
informacjê i nie s¹ ustaleniami planu miejscowego.
§9

§ 10
Zobowi¹zuje siê Prezydenta Miasta Wejherowa do:
1. przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu
oceny jej zgodnoœci z prawem oraz w celu skierowania niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego;
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2. publikacji niniejszej uchwa³y, wraz z czêœci¹ graficzn¹, na stronie internetowej gminy.
§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 9, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa
L. Glaza
Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y nr IVk/XXXV/404/2005
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 29 listopada 2005 r.
ROZSTRZYGNIÊCIA DOTYCZ¥CE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU PLANU
uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Wejherowa na obszarze oznaczonym w aktualnie obowi¹zuj¹cym planie symbolem
X2 obejmuj¹cym dzia³ki oznaczone ewidencyjnie nr:
371/18, 371/41, 371/20, 371/19, 371/42. 371/22, 371/23,
371/25, 371/24, 371/26, 371/27, 371/29, 371/28, 371/40,
371/31, 371/39, 371/32, 371/34, 371/33, 371/35, 371/36,
371/16, 371/37, 371/38, 384/27, 382/7, 382/8, 382/6,
427/11, 384/13, 384/29, 384/28, 383/10, 383/5, 383/11,
383/7, 383/4, 383/8, 426/3, 426/4, 428/1, 429/1, 430/2,
431/2, 428/4, 426/5, 412/1, 472, 384/9, 427/6, 433/2,
432/6, 432/4, 431/4, 430/4, 429/4 obr. 9 zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y
Stwierdza siê, ¿e w ustalonym ustawowo okresie w
ramach procedury sporz¹dzania planu miejscowego, do
projektu planu nie wp³ynê³y ¿adne uwagi.
Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y nr IVk/XXXV/404/2005
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 29 listopada 2005 r.
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wejherowa na obszarze oznaczonym w aktualnie obowi¹zuj¹cym planie symbolem X2 obejmuj¹cym dzia³ki oznaczone
ewidencyjnie nr: 371/18, 371/41, 371/20. 371/19,
371/42, 371/22, 371/23, 371/25, 371/24, 371/26, 371/27,
371/29, 371/28, 371/40. 371/31, 371/39, 371/32, 371/34,
371/33, 371/35, 371/36, 371/16, 371/37, 371/38, 384/27,
382/7, 382/8, 382/6. 427/11, 384/13, 384/29. 384/28,
383/10, 383/5, 383/11, 383/7, 383/4, 383/8, 426/3, 426/4,
428/1. 429/1, 430/2, 431/2, 428/4, 426/5, 412/1, 472,
384/9, 427/6, 433/2, 432/6, 432/4, 431/4, 430/4, 429/4
obr. 9 zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y
ROZSTRZYGNIECIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZADAÑ Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, póz. 717 z póŸn. zm.) Rada Miasta
Wejherowa rozstrzyga co nastêpuje:
1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej s³u¿¹ce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkañców stanowi¹ zgodnie z art. 7 ust. l ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z póŸn. zmianami) – zadania w³asne gminy.
2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej ustalone niniejszym planem obejmuj¹ przeznaczenie
fragmentu terenu na czêœæ pasa drogowego 03KDZ.
Ustalenie to jest konsekwencj¹ wczeœniej obowi¹zuj¹cego planu, w którym czêœæ ta przeznaczona by³a równie¿ na te funkcje.
3. W planie miejscowym nie ustalono innych inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do
zadañ w³asnych gminy.
4. Zadania w zakresie realizacji inwestycji komunikacyjnych finansowane bêd¹ przez bud¿et miasta lub
na podstawie porozumieñ z innymi podmiotami.
5. Nie okreœla siê szczegó³owego harmonogramu realizacji ww. inwestycji.

521
UCHWA£A Nr IVk/XXXV/405/2005
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 29 listopada 2005 r.
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w granicach dzia³ek nr 7/4, 7/1, 7/2 obr. 12 po³o¿onych przy ul. Fenikowskiego w Wejherowie zgodnie
z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y.
Na podstawie art. 20 w zwi¹zku z art. 15, art. 16
ust. 1, art. 17, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 ze zmianami z 2004 r.: Dz. U. Nr 6,
poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r.: Dz. U. Nr 113,
poz. 954, Nr 130, poz. 1087), 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,
ze zmianami z 2002 r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r.: Dz. U. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r.: Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 oraz z 2005 r.: Dz.U. Nr 172, poz. 1441) Rada Miasta Wejherowa po stwierdzeniu zgodnoœci planu
z ustaleniami obowi¹zuj¹cego studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Wejherowa, uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w granicach
dzia³ek nr 7/4, 7/1, 7/2 obr. 12 po³o¿onych przy ul. Fenikowskiego w Wejherowie zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y.
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§2
Na potrzeby niniejszego planu ustala siê nastêpuj¹ce
rozumienie pojêæ u¿ytych w tekœcie lub rysunku planu:
— wysokoœæ zabudowy – oznacza wysokoœæ podan¹ w
metrach i liczon¹ od poziomu urz¹dzonego terenu
przy najni¿ej po³o¿onym wejœciu do budynku lub jego czêœci pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do górnej krawêdzi œciany zewnêtrznej gzymsu
lub attyki lub najwy¿ej po³o¿onej krawêdzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu po³aci dachowych,
— wskaŸnik intensywnoœci zabudowy – iloraz sumy powierzchni ca³kowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku(ów) i powierzchni dzia³ki (dzia³ek)
na obszarze terenu oznaczonego odrêbnie w planie
miejscowym bêd¹cych przedmiotem odrêbnej w³asnoœci; dopuszczony max wskaŸnik intensywnoœci
zabudowy mo¿e byæ przekroczony w przypadku realizacji w ramach przedsiêwziêcia gara¿u/parkingu
wielopoziomowego o wielkoœæ wynikaj¹c¹ z jego powierzchni ca³kowitej,
— powierzchnia zabudowy – powierzchnia rzutu poziomego obrysu zewnêtrznych œcian budynku kondygnacji nadziemnych budynku z wy³¹czeniem
balkonów, zadaszeñ, tarasów; wyra¿ona jako max
w% oznacza dopuszczaln¹ maksymaln¹ powierzchniê zabudowy w stosunku do powierzchni dzia³ki/dzia³ek; dopuszczona max powierzchnia zabudowy mo¿e
byæ przekroczona w przypadku realizacji w ramach
przedsiêwziêcia gara¿u/parkingu wielopoziomowego
o procent wynikaj¹cy z jego powierzchni zabudowy,
— powierzchnia biologicznie czynna – grunt rodzimy
oraz woda powierzchniowa na terenie dzia³ki budowlanej, a tak¿e 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej ni¿ 10 m 2
urz¹dzonych jako sta³e trawniki lub kwietniki na pod³o¿u zapewniaj¹cym im naturaln¹ wegetacjê,
— nieprzekraczalna linia zabudowy – dotyczy œcian
kondygnacji nadziemnych budynków; nie dotyczy
budynków infrastruktury technicznej, œmietników,
balkonów, zadaszeñ, a tak¿e gara¿y zag³êbionych
w ziemi zasypanych z trzech stron ziemi¹ oraz z dachem urz¹dzonym jako sta³e trawniki na pod³o¿u zapewniaj¹cym naturaln¹ wegetacjê,
— zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niska – zabudowa, na któr¹ sk³adaj¹ siê w min. 80% powierzchni zabudowy budynki niskie, tj. o max 4 kondygna- cjach
nadziemnych; dopuszcza siê ze wzglêdów kompozycyjnych przekroczenia limitu 4 kondygnacji o 1 kondygnacjê na max 15% powierzchni zabudowy oraz o 2
kondygnacje na max 5% powierzchni zabudowy.
§3
Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 2 tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi oznaczone
symbolami cyfrowymi oraz ich przeznaczenie oznaczone symbolami (literowymi, w stosunku do których ustalono odrêbne regulacje planu – 01 MW, U oraz
02KDL1/2).
§4
Ustalenia dotycz¹ce terenu oznaczonego symbolem
01 MW, U.

Poz. 521

1. Teren przeznaczony zostaje dla funkcji mieszkaniowej w formie zabudowy wielorodzinnej niskiej jako
funkcji dominuj¹cej. Jako funkcja uzupe³niaj¹ca –
us³ugi o charakterze osiedlowym oraz osiedlowe tereny rekreacyjne. Dopuszcza siê równie¿ alternatywnie lub jako uzupe³nienie inne funkcje us³ug o
charakterze specjalistycznym z zakresu ochrony
zdrowia, opieki, kultury i rozrywki. Dopuszczane s¹
funkcje towarzysz¹ce z zakresu komunikacji – drogi
wewnêtrzne, parkingi oraz z zakresu infrastruktury
technicznej.
2. Dopuszcza siê lokalizacjê zespo³ów us³ugowych.
W ramach funkcji us³ug wyklucza siê obiekty o powierzchni g³ównej sali sprzeda¿y samoobs³ugowej
ponad 600 m2.
3. Ustala siê te¿ mo¿liwoœæ realizacji funkcji us³ugowych w parterze budynków mieszkalnych dostêpnych dla osób niepe³nosprawnych.
4. Zabudowa winna wpisywaæ siê w krajobraz nie tworz¹c dominacji nad otoczeniem leœnym. Fragment
terenu na obszarze bezpoœredniego styku z lasem
winien byæ urz¹dzony z przewag¹ terenów biologicznie czynnych.
5. Kompozycja struktury przestrzennej winna byæ
ukszta³towana z uwzglêdnieniem harmonijnego postrzegania obszaru z drogi nr 6 oraz uwzglêdniaæ
fakt bezpoœredniego styku z kompleksem leœnym
oraz s¹siedztwa rzeki Redy bêd¹cymi naturalnymi
walorami krajobrazu.
6. Ca³oœæ zabudowy winna byæ zaprojektowana jako
jedna idea urbanistyczno–architektoniczna spójna
dla wszystkich budynków i cechuj¹ca siê istotnymi
walorami architektoniczno–urbanistyczno–krajobrazowymi.
7. Obszar w czêœci znajduje siê w granicach g³ównego zbiornika wód podziemnych GZWP 110 oraz w
ca³oœci w granicach jego planowanego obszaru
ochronnego. Obszar pozbawiony jest innych elementów œrodowiska przyrodniczego podlegaj¹cych ochronie prawnej, jak równie¿ nie zawiera ¿adnych
elementów œrodowiska przyrodniczego, w tym roœlinnoœci, któr¹ nale¿a³oby uznaæ za cenne.
8. Obszar planu graniczy z Obszarem Chronionego
Krajobrazu Puszczy Dar¿lubskiej.
9. Ustala siê minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dzia³ki na 30%.Wymóg ten nie dotyczy
dzia³ek wydzielonych po uzyskaniu pozwolenia na
budowê dla wyodrêbnienia uk³adu drogowego, parkingów lub obiektów infrastruktury technicznej.
10. Obowi¹zuje zakaz wykorzystywania niekontrolowanych odpadów do podsypywania gruntów.
11. Na powierzchni obszaru nie wystêpuj¹ ani zabytki,
ani dobra kultury wspó³czesnej.
12. Na obszarze wystêpuj¹ 2 tereny strefy „W” ochrony
archeologicznej. Na terenach nie zniszczonych przez
dotychczasowe dzia³ania inwestycyjne, które podlegaæ bêd¹ zainwestowaniu lub na których przewiduje siê prowadzenie prac ziemnych (wykopów) nale¿y:
— przeprowadziæ archeologiczne badanie sonda¿owe,
— wykonaæ dokumentacjê archeologiczno–konserwatorsk¹,
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— na archeologiczne badanie sonda¿owe nale¿y uzyskaæ pozwolenie Pomorskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Gdañsku.
13. Maksymaln¹ powierzchniê zabudowy ustala siê na 30%.
14. Minimalna powierzchnia zabudowy ka¿dego budynku za wyj¹tkiem budynków urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej – 100 m 2. Nie dotyczy tymczasowych
obiektów sprzeda¿y okolicznoœciowej w tym w okresie wyprzeda¿y, kiermaszy, festynów, a tak¿e straganów sezonowych.
15. Ustala siê maksymalny wskaŸnik intensywnoœci zabudowy – 0,9.
16. Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie
z rysunkiem planu – pod warunkiem zgodnoœci z
przepisami odrêbnymi, w tym dot. ochrony p.po¿.
17. Obowi¹zuje dach o k¹cie pochylenia od 12° do 45°.
18. Maksymalna wysokoœæ zabudowy nie mo¿e przekraczaæ wysokoœci 13 m (przy zastosowaniu dachów o
k¹cie pochylenia ÷ 17°) lub 14 m przy max wysokoœci 9,5 m do linii okapu przy zastosowaniu dachów o
k¹cie pochylenia powy¿ej 17°. Na 15% powierzchni
zabudowy objêtej jednym pozwoleniem na budowê
dopuszcza siê ze wzglêdów kompozycyjnych na przekraczanie dopuszczalnej wysokoœci zabudowy o
3 m, a na 5% powierzchni zabudowy o 6 m.
19. Obowi¹zuje ten sam typ dachu, rodzaj i kolor pokrycia dachowego dla wszystkich budynków wielorodzinnych mieszkalnych i mieszkalno–us³ugowych.
Nie dotyczy budynków us³ugowych.
20. Dopuszcza siê zmianê ukszta³towania terenu.
21. Szczegó³owych zasad i warunków scalania i podzia³u nie ustala siê
22. Ustala siê podzia³ nieruchomoœci zgodnie z liniami
rozgraniczaj¹cymi teren 01 MW, U.
Dopuszcza siê wydzielanie dzia³ek dla potrzeb obiektów budowlanych, w tym dla dróg, parkingów oraz
obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
Minimalna powierzchnia dzia³ki budowlanej zabudowy wielorodzinnej – bez ograniczeñ.
Minimalna i maksymalna szerokoœæ dzia³ek – bez
ograniczeñ.
23. Obs³uga komunikacyjna winna nastêpowaæ od strony ulicy Fenikowskiego i z dróg wewnêtrznych. Drogi wewnêtrzne mog¹ mieæ formê dróg z wydzielonym
chodnikiem lub formê ci¹gów pieszo–jezdnych o szerokoœci minimum 5 m. Dopuszcza siê max 4 po³¹czenia dróg wewnêtrznych z ul. Fenikowskiego. Na
obszarze 01 MW, U mog¹ byæ realizowane wy³¹cznie drogi wewnêtrzne.
24. Ustala siê minimaln¹ liczbê miejsc postojowych dla
zabudowy mieszkaniowej 1,0 miejsce na 1 mieszkanie; dla us³ug 3 miejsca na ka¿de 100 m2 powierzchni u¿ytkowej; dla ka¿dych 4 zatrudnionych 1 miejsce;
dla terenowych urz¹dzeñ rekreacyjno–sportowych
3 miejsca na 1.000 m 2 powierzchni terenów urz¹dzeñ sportowo–rekreacyjnych. Miejsca postojowe
nale¿y zapewniæ na terenie 01 MW, U.
25. Obowi¹zuje zakaz lokalizowania wolnostoj¹cych indywidualnych gara¿y w zespo³ach lub pojedynczo.
Dopuszcza siê wyj¹tek od tej zasady pod warunkiem
zag³êbienia gara¿y w ziemi, przykrycia ich ziemi¹ i
urz¹dzenia na nich terenów zieleni i rekreacji.

26. Zabudowa winna byæ pod³¹czona do systemów miejskich w zakresie:
— zaopatrzenia w wodê,
— odprowadzenia œcieków sanitarnych,
— odprowadzenia wód deszczowych; dopuszcza siê
zrzut wód deszczowych do rzeki Redy po uzyskaniu pozwolenia wodno–prawnego, przy czym w
ka¿dym przypadku wody deszczowe ze zgrupowañ miejsc postojowych zlokalizowanych na obszarze 01 MW, U przed zrzutem do systemu
miejskiego winny byæ podczyszczone w piaskowniku i separatorze zwi¹zków ropopochodnych.
27. W zakresie zaopatrzenia w ciep³o dopuszcza siê pod³¹czenie do systemu miejskiego, b¹dŸ zastosowanie nieemisyjnego lub niskoemisyjnego Ÿród³a ciep³a.
28. Przewiduje siê zasilanie w energiê elektryczn¹ na
podstawie warunków przy³¹czeniowych okreœlonych
przez dostawcê.
29. Przewiduje siê budowê sieci SN–15kV i nn–0,4kV
po trasach wynikaj¹cych ze szczegó³owych uzgodnieñ na etapie projektowania, w tym w pasach drogowych dróg wewnêtrznych.
30. Rezerwuje siê mo¿liwoœæ wybudowania stacji transformatorowych, o ile budowa bêdzie wynikaæ ze zg³oszeñ i potrzeb odbiorców zlokalizowanych w obszarze
opracowywanego planu.
31. Dopuszcza siê lokalizacjê z³¹cz kablowych w pasie
drogowym dróg wewnêtrznych.
32. Odpady winny byæ gromadzone w miejscach do tego przeznaczonych, a nastêpnie wywo¿one przez
specjalistyczne s³u¿by na sk³adowisko wskazane
przez gminê.
33. Nie dopuszcza siê innych form tymczasowego zagospodarowania ni¿ zieleñ urz¹dzona, terenowe
obiekty rekreacyjne, ogródki gastronomiczne oraz w
przypadku etapowania realizacji inwestycji miejsca
postojowe i drogi, a tak¿e obiektów sprzeda¿y okolicznoœciowej w tym w okresie wyprzeda¿y, kiermaszy, festynów, a tak¿e straganów sezonowych.
34. Ustala siê stawkê procentow¹ 10%.
§5
Ustalenia dotycz¹ce terenu oznaczonego symbolem
02KDL.
1. Teren 02KDL stanowi fragment pasa drogowego planowanej ulicy lokalnej oraz fragmentu terenu dla infrastruktury technicznej – ulica Fenikowskiego. Ulica
Fenikowskiego ³¹czy siê z przed³u¿eniem ul. Orzeszkowej. Dopuszcza siê max 4 po³¹czenia dróg wewnêtrznych z terenu 01 MW, U.
2. Obszar znajduje siê w granicach g³ównego zbiornika wód podziemnych GZWP 110 oraz w granicach
jego planowanego obszaru ochronnego. Obszar pozbawiony jest innych elementów œrodowiska przyrodniczego podlegaj¹cych ochronie prawnej, jak
równie¿ nie zawiera ¿adnych elementów œrodowiska
przyrodniczego, w tym roœlinnoœci, któr¹ nale¿a³oby
uznaæ za cenne.
3. Na powierzchni obszaru nie wystêpuj¹ ani zabytki,
ani dobra kultury wspó³czesnej.
4. Na fragmencie wystêpuje teren strefy „W” ochrony
archeologicznej. Na terenach nie zniszczonych przez
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dotychczasowe dzia³ania inwestycyjne, które podlegaæ bêd¹ zainwestowaniu lub na których przewiduje siê prowadzenie prac ziemnych (wykopów) nale¿y:
— przeprowadziæ archeologiczne badanie sonda¿owe,
— wykonaæ dokumentacjê archeologiczno–konserwatorsk¹,
— na archeologiczne badanie sonda¿owe nale¿y uzyskaæ pozwolenie Pomorskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Gdañsku.
5. Ustala siê podzia³ nieruchomoœci zgodnie z liniami
rozgraniczaj¹cymi teren 02KDL. Dopuszcza siê korekty podzia³u wynikaj¹ce z projektu zagospodarowania ul. Fenikowskiego i uzbrojenia magistralnego
oraz rozwi¹zañ umocnieñ brzegów rzeki Redy.
6. Odprowadzenie wód deszczowych do systemu miejskiego lub do rzeki Redy po uzyskaniu pozwolenia
wodno–prawnego. Przed zrzutem wody opadowe winny byæ podczyszczone ze zwi¹zków ropopochodnych.
7. Przewiduje siê zasilanie w energiê elektryczn¹ na
podstawie warunków przy³¹czeniowych okreœlonych
przez dostawcê.
8. Przewiduje siê budowê sieci SN–15kV i nn–0,4kV
po trasach wynikaj¹cych ze szczegó³owych uzgodnieñ na etapie projektowania.
9. Dopuszcza siê lokalizacjê z³¹cz kablowych w pasie
drogowym dróg wewnêtrznych.
10. Odpady winny byæ gromadzone w miejscach do tego przeznaczonych, a nastêpnie wywo¿one przez
specjalistyczne s³u¿by na sk³adowisko wskazane
przez gminê.
11. Nie dopuszcza siê innych form tymczasowego zagospodarowania ni¿ zieleñ urz¹dzon¹, terenowe
obiekty rekreacyjne, ogródki gastronomiczne oraz w
przypadku etapowania miejsca postojowe i drogi.
12. Ustala siê stawkê procentow¹ 0%.
§6
1. Integraln¹ czêœci¹ planu jest rysunek miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w skali
1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik graficzny do niniejszej
uchwa³y.
2. Na rysunku planu zawarto nastêpuj¹ce obowi¹zuj¹ce ustalenia planu:
a) granice obszaru objêtego planem,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
c) oznaczenia identyfikacyjne oraz przeznaczenie
terenów w liniach rozgraniczaj¹cych,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy,
e) granice strefy „W” ochrony archeologicznej (konserwatorskiej) obowi¹zuj¹ce do czasu ich likwidacji
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków po
wykonaniu wymaganych badañ archeologicznych i
zatwierdzeniu wykonanej dokumentacji badañ.
3. Pozosta³e oznaczenia na rysunku planu, w tym wyrys ze studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wejherowa stanowi¹
informacjê i nie s¹ ustaleniami planu miejscowego.
§7
1. Rozstrzygniêcia dotycz¹ce sposobu rozpatrzenia
uwag wniesionych do projektu planu, stanowi¹ za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.

2. Rozstrzygniêcia o sposobie realizacji, zapisanych w
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, oraz zasadach ich finansowania stanowi¹ za³¹cznik nr 3 do
niniejszej uchwa³y.
§8
Zobowi¹zuje siê Prezydenta Miasta Wejherowa do:
1. przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu
oceny jej zgodnoœci z prawem oraz w celu skierowania niniejszej uchwa³y do og³oszenia w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego;
2. publikacji niniejszej uchwa³y, wraz z czêœci¹ graficzn¹, na stronie internetowej gminy.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, z wyj¹tkiem § 7, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa
L. Glaza
Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y nr IVk/XXXV/405/2005
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 29 listopada 2005 r.
ROZSTRZYGNIÊCIA DOTYCZ¥CE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU PLANU
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
fragmentu miasta Wejherowa w granicach dzia³ek nr 7/4,
7/1, 7/2 obr. 12 po³o¿onych przy ul. Fenikowskiego w
Wejherowie zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do
uchwa³y
Stwierdza siê, ¿e w ustalonym ustawowo okresie w
ramach procedury sporz¹dzania planu miejscowego, do
projektu planu nie wp³ynê³y ¿adne uwagi.
Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y nr IVk/XXXV/405/2005
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 29 listopada 2005 r.
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w granicach dzia³ek nr 7/4, 7/1, 7/2 obr. 12 po³o¿onych przy ul. Fenikowskiego w Wejherowie zgodnie
z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y
ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZADAÑ Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA
Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, póz. 717 z póŸn. zm.) Rada Miasta
Wejherowa rozstrzyga co nastêpuje:
1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej s³u¿¹ce zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkañ-
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ców stanowi¹ zgodnie z art. 7 ust. l ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z póŸn. zm.)
– zadania w³asne gminy.
2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej realizowane w zwi¹zku z uchwaleniem planu obejmuj¹:
a) realizacjê fragmentu projektowanej miejskiej ulicy lokalnej – odcinek ulicy Fenikowskiego,
b) rozbudowê sieci wodoci¹gowej zasilaj¹cej teren
objêty planem miejscowym,
c) rozbudowê sieci kanalizacji sanitarnej (opcjonalnie z przepompowni¹ œcieków) dla odprowadzenia œcieków z terenu objêtego planem miejscowym,
d) rozbudowê sieci ciep³owniczej dla zaopatrzenia
planowanej zabudowy w ciep³o, alternatywnie rozbudowê istniej¹cej sieci gazowej œc,
e) rozbudowê sieci zasilania w energiê elektryczn¹
wraz z niezbêdnymi stacjami tra–fo.
3. Zadania w zakresie realizacji inwestycji komunikacyjnych finansowane bêd¹ przez bud¿et miasta lub
na podstawie porozumieñ z innymi podmiotami.
4. Zadania w zakresie budowy sieci wodoci¹gowej i kanalizacji finansowane bêd¹ na podstawie art. 1 5
ust. l ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i
zbiorowym odprowadzaniu œcieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. Nr 72, póz. 747). Zadania te mog¹
byæ realizowane na zasadzie porozumieñ z innymi podmiotami.
5. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych,
ciep³owniczych oraz gazowych objêtych miejskim
systemem ogrzewania i gazowych finansowane bêd¹ na podstawie art. 7 ust. 4 i 5 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 54,
póz. 348).
Zadania te mog¹ byæ realizowane na zasadzie porozumieñ z innymi podmiotami.
6. Nie okreœla siê szczegó³owego harmonogramu realizacji ww. inwestycji.
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OG£OSZENIE
STAROSTY KWIDZYÑSKIEGO
z dnia 14 grudnia 2005 r. w Kwidzynie
Na podstawie art. 24a, ust. 8 ustawy z dnia 17 maja
1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.:
Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027)
OG£ASZAM
¿e z dniem 15 grudnia 2005 r. projekty operatów opisowo – kartograficznych dotycz¹cych modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegaj¹cej na za³o¿eniu
ewidencji budynków i lokali dla:
— miasta Kwidzyna obrêby 0009, 0010, 0011
— miasta Prabuty obrêb 0001
w powiecie kwidzyñskim staj¹ siê obowi¹zuj¹cym operatem ewidencji gruntów i budynków.
Uzasadnienie:
Starosta Kwidzyñski dzia³aj¹c na podstawie art. 24a
ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geode-

zyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r.
Nr 240 poz. 2027) oraz § 55, 56 rozporz¹dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38 poz. 454) przyst¹pi³ w dniu
28.07.2005 r. do prac modernizacyjnych polegaj¹cych
na za³o¿eniu ewidencji budynków i lokali dla miasta Kwidzyna obrêby 0009, 0010, 0011 oraz miasta Prabuty obrêb 0001. Informacja o rozpoczêciu prac geodezyjnych
oraz o trybie postêpowania zwi¹zanego z modernizacj¹
ewidencji gruntów i budynków zosta³a wywieszona na
tablicy og³oszeñ w siedzibie Starostwa Powiatowego w
Kwidzynie w terminie od 28.07.2005 r. do 10.08.2005 r.
Wykonawc¹, wy³onionym w przetargu nieograniczonym
i na podstawie umowy podpisanej w dniu 28.07.2005 r.,
zosta³o Okrêgowe Przedsiêbiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne „OPGK” Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Gdañsku
przy ul. Pniewskiego 3.
Projekty operatów opisowo – kartograficznych sk³adaj¹ce siê z:
— rejestru gruntów,
— rejestru budynków,
— rejestru lokali,
— kartotek budynków,
— kartotek lokali,
— mapy ewidencyjnej,
wy³o¿one zosta³y w dniach od 24.11.2005 r. do
14.12.2005 r., tj. na okres 15 dni roboczych do wgl¹du
osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoœci prawnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. Informacjê
o terminie i miejscu wy³o¿enia projektów og³oszono w
dniu 10.11.2005 r. w Rzeczypospolitej (wydanie krajowe) a tak¿e poprzez jej wywieszenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, Urzêdu Miasta Kwidzyna
oraz Urzêdu Miasta i Gminy Prabuty.
Zgodnie z art. 24a, ust. 9 i 10 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (tekst jedn.:
Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027) ka¿dy, czyjego interesu prawnego dotycz¹ dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków miasta Kwidzyna obrêby 0009, 0010,
0011 oraz miasta Prabuty obrêb 0001 ujawnione w operatach opisowo – kartograficznych, mo¿e w terminie
30 dni od dnia ukazania siê og³oszenia w dzienniku urzêdowym województwa pomorskiego, zg³aszaæ zarzuty do
tych danych. O uwzglêdnieniu lub odrzuceniu zarzutów
rozstrzyga Starosta w drodze decyzji.
Starosta Powiatu
L. Czarnobaj
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UCHWA£A Nr XXV/186/05
Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie
z dnia 28 grudnia 2005
w sprawie bud¿etu Gminy Miejskiej Czarna Woda na
2006 rok.
Na podstawie:
— art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001
Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami),
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— art. 109, 112, 116, 124, 128 i 134 ust. 3 i 4 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych
(Dz.U.z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póŸniejszymi zmianami),
— art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz.U.
Nr 203, poz. 1966 z póŸniejszymi zmianami),
— art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo
ochrony œrodowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z póŸniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Czarnej Wodzie uchwala co nastêpuje:
§1
Uchwala siê dochody bud¿etu gminy na 2006 rok w wysokoœci 7.548.051,00z³, zgodnie z Za³. Nr 1* do uchwa³y.
§2
Uchwala siê wydatki bud¿etu gminy na 2006 rok w
wysokoœci 6.816.459,00z³, zgodnie z Za³. Nr 2* do uchwa³y, w tym na realizacjê zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej 952.410,00z³.
§3
Nadwy¿kê bud¿etu w wysokoœci 731.592,00z³ przeznacza siê na sp³atê zaci¹gniêtej w 2005 roku po¿yczki
na prefinansowanie – zadanie budowy nawierzchni ulicy Ponej w Czarnej Wodzie.

§ 11
Ustala siê wydatki na realizacjê inwestycji wieloletnich zgodnie z Za³. Nr 9* do uchwa³y.
§ 12
Uchwala siê plan finansowy dla zadañ realizowanych
na podstawie zawartych porozumieñ, zgodnie z Za³.
Nr 10* do uchwa³y.
§ 13
1. Ustala siê kwotê dotacji dla instytucji kultury w wys.
78.857,00z³ z przeznaczeniem na wydatki bie¿¹ce
biblioteki.
2. Ustala siê kwotê dotacji dla MZGKiM w Czarnej Wodzie w wys. 33.200,00z³, przeznaczon¹ na dofinansowanie kosztów odprowadzanych œcieków przez
mieszkañców gminy – 15.200,00z³ i na legalizacjê
ciep³omierzy w wys.18.000,00z³.
§ 14
1. Upowa¿nia siê Burmistrza do:
1) dokonywania przeniesieñ planu wydatków pomiêdzy paragrafami i rozdzia³ami w obrêbie dzia³u,
2) przekazania niektórych uprawnieñ do dokonywania przeniesieñ planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym.
§ 15

Ustala siê przychody i rozchody na 2006 rok, zgodnie z Za³. Nr 3* do uchwa³y.

Upowa¿nia siê Burmistrza do zaci¹gania po¿yczek i
kredytów w wybranych przez siebie bankach na finansowanie wydatków w ci¹gu roku bud¿etowego do wysokoœci 500.000,00z³ (s³ownie: piêæset tysiêcy z³otych).

§5

§ 16

Uchwala siê plan przychodów i wydatków zak³adu bud¿etowego na 2006 rok, zgodnie z Za³. Nr 4* do Uchwa³y.

Upowa¿nia siê Burmistrza do lokowania wolnych œrodków finansowych w innych bankach w zale¿noœci od
zmieniaj¹cych siê warunków.

§4

§6
Uchwala siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na
2006 rok, zgodnie z Za³. Nr 5* do uchwa³y.
§7
Uchwala siê prognozê d³ugu publicznego, zgodnie z
Za³. Nr 6* do uchwa³y.

§ 17
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§ 18
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

§8
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
J. Bochenek

Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹
zadañ zleconych z zakresu administracji
rz¹dowej, zgodnie z Za³. Nr 7* do uchwa³y.
§9
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Ustala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych oraz wydatki na realizacjê zadañ okreœlonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych i narkomanii, zgodnie
z Za³. Nr 8* do uchwa³y.

UCHWA£A Nr XL/360/05
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2005 r.

§ 10
Ustala siê rezerwê ogóln¹ na nieprzewidziane wydatki w kwocie 42.000,00z³.

* Za³¹czników od nr 1 do 10 nie publikuje siê

w sprawie: uchwalenia bud¿etu miasta Chojnice na
2006 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806,
Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203
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i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i
Nr 175, poz. 1457), art. 124 i 128 ust. 2 pkt. 1 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391,
Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611
i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93,
poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210,
poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14,
poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 180, poz. 1495), Rada
Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1

zgodnie z za³¹cznikiem nr 4* do niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê wykaz wydatków na wieloletnie zadania
inwestycyjne zgodnie z za³¹cznikiem nr 5* do niniejszej uchwa³y.
§5
Okreœla siê wydatki na programy i projekty realizowane ze œrodków pochodz¹cych z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójnoœci Unii Europejskiej w ³¹cznej kwocie
17.585.222 z³
w tym:
— z kredytu komercyjnego
2.353.510 z³
— z prefinansowania
13.087.664 z³
— z pomocy finansowej
335.029 z³
— z rezerwy MG i P
1.745.019 z³
— ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
51.200 z³
— ze œrodków w³asnych
12.800 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 6* do niniejszej uchwa³y.

Okreœla siê bud¿et miasta na 2006 r. w nastêpuj¹cej
wysokoœci:
1. dochody
75.800.361 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1* do niniejszej uchwa³y.
2. wydatki
101.018.025 z³
— wydatki bie¿¹ce
62.468.215 z³
w tym:
— wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
29.369.302 z³
— dotacje
2.684.550 z³
— wydatki na obs³ugê d³ugu
1.906.566 z³
— pozosta³e wydatki
28.507.797 z³
— wydatki maj¹tkowe
38.549.810 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2* do niniejszej uchwa³y.

Ustala siê plan finansowy funduszu celowego „Gminny Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej”:
— przychody w wysokoœci
157.000 z³
— wydatki w wysokoœci
755.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 7* do niniejszej uchwa³y.

§2

§7

1. Ustala siê deficyt bud¿etowy w wysokoœci
25.217.664 z³
2. ród³em pokrycia deficytu s¹ przychody w wysokoœci
28.412.664 z³

Okreœla siê prognozê d³ugu publicznego na koniec roku bud¿etowego i lata nastêpne wed³ug za³¹cznika
nr 8* do niniejszej uchwa³y

§3

1. Ustala siê ogóln¹ kwotê dotacji podmiotowych:
— dla instytucji kultury: – Dom Kultury
588.700 z³
— Miejska Biblioteka Publiczna
800.800 z³
— dla Katolickiej Szko³y Podstawowej i Katolickiego
Gimnazjum
725.500 z³
2. Ustala siê kwotê dotacji celowych w wysokoœci
569.550 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 9* do niniejszej uchwa³y.

1. Ustala siê przychody bud¿etowe w wysokoœci
28.412.664 z³
w tym:
— kredyt komercyjny
15.285.000 z³
w tym:
— wed³ug umowy zawartej w 2005 r. 5.185.000 z³
— do zaci¹gniêcia w 2006 r.
10.100.000 z³
— po¿yczka na prefinansowanie
13.087.664 z³
w tym:
— rewitalizacjê obiektów starego szpitala
10.165.917 z³
— restauracjê obiektów dziedzictwa
kulturowego w Chojnicach – Bazylika
Mniejsza z otoczeniem”
2.921.747 z³
— po¿yczka z WFOŒ i GW
40.000 z³
2. Ustala siê rozchody bud¿etowe w wysokoœci
3.155.000 z³
w tym:
— sp³ata po¿yczek
55.000 z³
— sp³ata kredytu
1.100.000 z³
— wykup obligacji komunalnych
2.000.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 3* do niniejszej uchwa³y.
§4
1. Ustala siê wykaz w³asnych zadañ inwestycyjnych
oraz Ÿróde³ ich finansowania w wysokoœci:
36.589.090 z³
Ustala siê wykaz pozosta³ych wydatków maj¹tkowych w wysokoœci 1.981.000 z³

§6

§8

§9
1. Okreœla siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹
zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych ustawami:
— dotacje
11.250.985 z³
— wydatki
11.250.985 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 10* do niniejszej uchwa³y.
2. Okreœla siê plan finansowy dochodów bud¿etu pañstwa
zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej w wysokoœci
116.200 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 11* do niniejszej uchwa³y.
§ 10
Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹
zadañ wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumieñ
w tym:
1) dochody
51.000 z³
2) wydatki
1.296.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 12* do niniejszej uchwa³y.
* Za³¹czników od nr 1 do 12 nie publikuje siê
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§ 11
Okreœla siê:
— dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych w kwocie
580 000 z³
— wydatki na realizacjê programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w kwocie
537.376 z³
— wydatki na przeciwdzia³anie narkomanii w kwocie
42.624 z³
§ 12
Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta do zaci¹gania d³ugu do kwoty
2.000.000 z³
ponad granicê ustalon¹ przez Radê Gminy w bud¿ecie na rok 2006.
§ 13
Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta do dokonywania
zmian w planie wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u.
§ 14
Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta do zaci¹gania kredytów i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu
roku bud¿etowego deficytu do ³¹cznej kwoty
2.000.000 z³.
§ 15
Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Miasta
Chojnice.
§ 16
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
M. Janowski

525
UCHWA£A Nr XL/362/05
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania œcieków na terenie miasta Chojnice przez Miejskie Wodoci¹gi Spó³kê z o.o. w Chojnicach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806,
Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203
i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457) art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 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
i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 729 i Nr 130,
poz. 1087), Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

ROZDZIA£ I
PRZEPISY OGÓLNE
§1
Regulamin okreœla zasady zbiorowego zaopatrzenia
w wodê i zbiorowego odprowadzania œcieków realizowanego na terenie miasta Chojnice, w tym prawa i obowi¹zki przedsiêbiorstwa oraz odbiorców.
§2
U¿yte w regulaminie okreœlenia oznaczaj¹:
1) ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 ze zm.),
2) odbiorca – odbiorca us³ug, o którym mowa w art. 2
pkt 3) ustawy,
3) przedsiêbiorstwo – przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo–kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt 4)
ustawy,
4) umowa – umowa o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzenie œcieków, o której mowa w art. 6 ustawy,
5) wodomierz – przyrz¹d pomiarowy zainstalowany na
wewnêtrznej instalacji wodoci¹gowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody,
6) wodomierz g³ówny – przyrz¹d pomiarowy, o którym
mowa w art. 2 pkt 19 ustawy,
7) wodomierz dodatkowy – przyrz¹d pomiarowy zainstalowany za wodomierzem g³ównym s³u¿¹cy ustaleniu
iloœci wody bezpowrotnie zu¿ytej, zainstalowany i
utrzymywany na koszt odbiorcy,
8) wodomierz w³asny – przyrz¹d pomiarowy mierz¹cy
iloœæ wody pobranej z w³asnych ujêæ wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,
9) okres obrachunkowy – okres rozliczeñ za us³ugi dostawy wody i odprowadzania œcieków okreœlony w
umowie.
ROZDZIA£ II
MINIMALNY POZIOM US£UG ŒWIADCZONYCH
PRZEZ PRZEDSIÊBIORSTWO WODOCI¥GOWO–KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŒCIEKÓW ORAZ
OBOWI¥ZKI ODBIORCÓW WARUNKUJ¥CE JEGO
UTRZYMANIE
§3
1. Iloœæ wody dostarczanej Odbiorcom oraz iloœæ odprowadzanych œcieków, minimalne ciœnienie utrzymywane w miejscu przy³¹czenia do sieci
wodoci¹gowej okreœla umowa. Umowa mo¿e równie¿ ustalaæ dopuszczalny poziom zanieczyszczeñ
œcieków wprowadzanych przez Odbiorców. W umowie Przedsiêbiorstwo mo¿e zaniechaæ ustaleñ dotycz¹cych minimalnego ciœnienia, je¿eli w wydanych
warunkach przy³¹czenia do sieci zalecono Odbiorcy wyposa¿enie instalacji w urz¹dzenie do lokalnego podnoszenia ciœnienia.
2. WskaŸniki charakteryzuj¹ce poziom us³ug, inne ni¿
te, które s¹ okreœlane w przepisach ustawy oraz w pozwoleniu wodnoprawnym, okreœlaj¹ zezwolenia na
prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania œcieków udzielane w drodze
decyzji administracyjnej.
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§4
1. Przedsiêbiorstwo, zgodnie z przepisami ustawy, ma
obowi¹zek zapewniæ:
1) zdolnoœci dostawcze posiadanego przy³¹cza wodoci¹gowego, zapewniaj¹c dostawê wody do Odbiorcy w iloœci ustalonej w umowie,
2) przepustowoœæ posiadanego przy³¹cza kanalizacyjnego, zapewniaj¹c¹ odprowadzenie œcieków w
iloœci okreœlonej w umowie,
3) dostawê wody, o jakoœci przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi,
4) ci¹g³oœæ i niezawodnoœæ dostaw wody oraz odprowadzania œcieków z/do posiadanych przez Przedsiêbiorstwo
urz¹dzeñ
wodoci¹gowych
i
kanalizacyjnych,
5) budowê urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych, w zakresie wynikaj¹cym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji,
6) zakup, zainstalowanie i utrzymanie na w³asny koszt
wodomierza g³ównego, po odbiorze technicznym
przy³¹cza i zawarciu umowy.
2. Przedsiêbiorstwo ma prawo do przeprowadzania bie¿¹cej kontroli iloœci i jakoœci odprowadzanych œcieków bytowych i œcieków przemys³owych oraz kontroli
przestrzegania umownych ustaleñ dotycz¹cych technicznych warunków przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej.
§5
Odbiorcy s¹ zobowi¹zani do korzystania z zaopatrzenia w wodê i odprowadzania œcieków w sposób niepowoduj¹cy pogorszenia jakoœci us³ug œwiadczonych przez
Przedsiêbiorstwo, a w szczególnoœci do:
1) utrzymania instalacji wodoci¹gowych w stanie technicznym uniemo¿liwiaj¹cym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wyst¹pienia ska¿enia
chemicznego lub bakteriologicznego,
2) zabezpieczenia instalacji przed cofniêciem siê wody
z instalacji wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody lub
wody z instalacji centralnego ogrzewania, a w szczególnoœci poprzez zamontowanie zaworu antyska¿eniowego,
3) natychmiastowego powiadomienia Przedsiêbiorstwa
o awaryjnych zmianach iloœci i jakoœci odprowadzanych œcieków,
4) nie zmieniania, bez uzgodnieñ z Przedsiêbiorstwem,
uzyskanych warunków technicznych przy³¹czenia
do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej,
5) utrzymania pomieszczeñ, w których zainstalowany
jest wodomierz lub urz¹dzenie pomiarowe, w stanie
uniemo¿liwiaj¹cym jego uszkodzenie i oddzia³ywania
zak³ócaj¹ce jego prawid³owego dzia³ania oraz zabezpieczenie pomieszczenia przed dostêpem osób
nieuprawnionych,
6) utrzymywania przy³¹cza w stanie niepowoduj¹cym
pogorszenia warunków eksploatacji sieci w przypadku, gdy przy³¹cze wodoci¹gowe lub kanalizacyjne
nie znajduje siê w posiadaniu Przedsiêbiorstwa.
7) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie
powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

8) udostêpnienia Przedsiêbiorstwu dostêpu do dokumentacji technicznej, danych z eksploatacji dotycz¹cych w³asnych ujêæ wody i instalacji zasilanych z tych
ujêæ, w zakresie umo¿liwiaj¹cym ustalenie czy mog¹
one oddzia³ywaæ na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez Przedsiêbiorstwo oraz ustalania iloœci œcieków odprowadzanych do kanalizacji,
9) udostêpnienia Przedsiêbiorstwu dostêpu do w³asnych ujêæ wody i instalacji zasilanych z tych ujêæ,
a tak¿e po³¹czonych z sieci¹ w³asnych instalacji, je¿eli zachodz¹ uzasadnione przes³anki, ¿e instalacje
Odbiorcy mog¹ negatywnie oddzia³ywaæ na poziom
us³ug œwiadczonych przez Przedsiêbiorstwo,
10) wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej i przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie w celach i na warunkach okreœlonych w umowie.
§6
1. Je¿eli w trakcie eksploatacji przy³¹cza wodoci¹gowego lub kanalizacyjnego bêd¹cego w posiadaniu
Odbiorcy, powstanie zagro¿enie istotnego obni¿enia poziomu us³ug œwiadczonych przez Przedsiêbiorstwo, Odbiorca jest zobowi¹zany do
niezw³ocznego usuniêcia przyczyn zagro¿eñ.
2. W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagro¿enia
pomimo wezwania ze strony Przedsiêbiorstwa, ma
ono prawo podj¹æ wszelkie dzia³ania zmierzaj¹ce do
usuniêcia zagro¿enia w³¹cznie z zamkniêciem przy³¹cza wodoci¹gowego lub kanalizacyjnego. Dzia³ania
Przedsiêbiorstwa nie mog¹ naruszaæ prawa w³asnoœci przy³¹cza przys³uguj¹cego Odbiorcy.
ROZDZIA£ III
SZCZEGÓ£OWE WARUNKI l TRYB ZAWIERANIA
ORAZ ROZWI¥ZYWANIA UMÓW Z ODBIORCAMI
A. Postanowienia ogólne
§7
Postanowienia umów zawieranych przez Przedsiêbiorstwo z Odbiorcami nie mog¹ ograniczaæ praw i obowi¹zków stron wynikaj¹cych z przepisów ustawy,
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowieñ niniejszego regulaminu.
§8
1. Umowa okreœla szczegó³owe obowi¹zki stron, w tym
zasady utrzymania przy³¹czy oraz warunki usuwania ich awarii.
2. W przypadku, gdy przy³¹cza nie s¹ w posiadaniu
Przedsiêbiorstwa, odpowiedzialnoœæ Przedsiêbiorstwa za zapewnienie ci¹g³oœci i jakoœci œwiadczonych us³ug jest ograniczona do posiadanych przez
Przedsiêbiorstwo urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
3. Umowa okreœla miejsce wykonywania us³ugi dostawy wody i odbioru œcieków.
§9
1. Umowy s¹ zawierane na czas nieokreœlony, z zastrze¿eniem postanowieñ ust. 2.
2. Przedsiêbiorstwo zawiera umowy na czas okreœlony:
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1) gdy tytu³ prawny osoby, której nieruchomoœæ zosta³a przy³¹czona do sieci zosta³ ustanowiony na czas
okreœlony,
2) na wniosek osoby, której nieruchomoœæ zosta³a
przy³¹czona do sieci.
§ 10
1. Zmiana warunków umowy nastêpuje w drodze aneksu do umowy sporz¹dzonego w formie pisemnej.
2. Nie wymaga zachowania formy pisemnej zmiana taryfy w czasie obowi¹zywania umowy oraz zmiana
adresu do korespondencji.
§ 11

ró¿nic w odczytach wodomierzy lokalowych i wodomierza g³ównego oraz o obowi¹zku ponoszenia
na rzecz Przedsiêbiorstwa dodatkowych op³at,
3) schemat wewnêtrznej instalacji wodoci¹gowej w
budynku wielolokalowym za wodomierzem g³ównym, wraz z okreœleniem lokalizacji wszystkich
punktów czerpalnych.
3. Przedsiêbiorstwo mo¿e okreœliæ wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1.
4. W terminie 14 dni od dnia z³o¿enia kompletnego wniosku, Przedsiêbiorstwo jest zobowi¹zane wydaæ informacjê techniczn¹ okreœlaj¹c¹ wymagania
techniczne.
§ 14

W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomoœci
przy³¹czonej do sieci Przedsiêbiorstwa, skutkuj¹cej zmian¹ Odbiorcy, Przedsiêbiorstwo zawiera umowê z nowym
Odbiorc¹ z zachowaniem dotychczasowych warunków
technicznych œwiadczenia us³ug.

Przedsiêbiorstwo sporz¹dza projekt umowy w terminie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku o zawarcie umowy.

B. Zasady zawierania umów

§ 15

§ 12

1. Umowa mo¿e byæ rozwi¹zana przez stronê umowy,
z zachowaniem okresu wypowiedzenia okreœlonego
w umowie.
2. Rozwi¹zanie przez Odbiorcê umowy za wypowiedzeniem nastêpuje poprzez z³o¿enie pisemnego
oœwiadczenia woli w siedzibie Przedsiêbiorstwa lub
przes³ania takiego oœwiadczenia listem poleconym.

1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby
posiadaj¹cej tytu³ prawny do nieruchomoœci, która
ma byæ przy³¹czona do sieci znajduj¹cej siê w posiadaniu Przedsiêbiorstwa.
2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust 1, osoba
ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie jest zobowi¹zana
przedstawiæ Przedsiêbiorstwu dokument, okreœlaj¹cy aktualny stan prawny przy³¹czanej nieruchomoœci.
3. Je¿eli z treœci dokumentu nie wynika tytu³ prawny
osoby sk³adaj¹cej wniosek do w³adania nieruchomoœci¹, jest ona zobowi¹zana przed³o¿yæ dokument potwierdzaj¹cy ten tytu³, z zastrze¿eniem ust 4.
4. Umowa mo¿e zostaæ zawarta równie¿ z osob¹, która korzysta z nieruchomoœci o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez ni¹ faktu
korzystania z przy³¹czonej nieruchomoœci.
5. Przedsiêbiorstwo mo¿e okreœliæ wzór wniosku o zawarcie umowy.
6. Po zawarciu umowy Odbiorca jest zobowi¹zany do pisemnego poinformowania Przedsiêbiorstwa o utracie przezeñ prawa do korzystania z nieruchomoœci.
Do czasu poinformowania Przedsiêbiorstwa, Odbiorca pomimo wygaœniêcia umowy, ponosi odpowiedzialnoœæ za nale¿noœci powsta³e w zwi¹zku ze
œwiadczeniem us³ug przez Przedsiêbiorstwo.
§ 13
1. Umowa mo¿e byæ zawarta z osobami korzystaj¹cymi z lokali znajduj¹cych siê w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek w³aœciciela lub zarz¹dcy
budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera w szczególnoœci:
1) okreœlenie osób korzystaj¹cych z lokali, w tym okreœlenie rodzaju tytu³u prawnego do zajmowanego
lokalu wraz ze zgod¹ takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzon¹ w³asnorêcznym podpisem,
2) oœwiadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu
osób korzystaj¹cych z lokali o zasadach rozliczania

C. Zasady rozwi¹zywania umów

§ 16
1. Umowa mo¿e byæ rozwi¹zana w drodze porozumienia stron.
2. Umowa zawarta na czas okreœlony ulega rozwi¹zaniu z chwil¹ up³ywu czasu, na jaki zosta³a zawarta.
§ 17
1. Umowa wygasa w przypadku:
1) œmierci Odbiorcy us³ug bêd¹cego osob¹ fizyczn¹,
2) utraty przez Odbiorcê prawa do korzystania z nieruchomoœci,
3) zakoñczenia postêpowania upad³oœciowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony bêd¹cej
przedsiêbiorc¹,
4) utraty przez Przedsiêbiorstwo zezwolenia na prowadzenie dzia³alnoœci.
2. Umowa zawarta z osob¹ korzystaj¹c¹ z lokalu w budynku wielolokalowym wygasa poza przyczynami
wskazanymi w ust. 1, równie¿ w razie wygaœniêcia
umowy zawartej przez Przedsiêbiorstwo z w³aœcicielem lub zarz¹dc¹ nieruchomoœci, w której znajduje
siê lokal.
§ 18
Po rozwi¹zaniu lub wygaœniêciu umowy Przedsiêbiorstwo dokonuje zamkniêcia przy³¹cza wodoci¹gowego i/lub
kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz g³ówny.
ROZDZIA£ IV
SPOSÓB ROZLICZEÑ W OPARCIU O CENY I STAWKI OP£AT USTALONE W TARYFACH
§ 19
Rozliczenia za us³ugi zaopatrzenia w wodê i odprowadzania œcieków s¹ prowadzone przez Przedsiêbior-
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stwo z Odbiorcami, wy³¹cznie w oparciu o ceny i stawki
op³at okreœlone w og³oszonych taryfach.
§ 20
D³ugoœæ okresu obrachunkowego okreœla umowa, przy
czym jest to okres nie krótszy ni¿ jeden miesi¹c i nie
d³u¿szy ni¿ trzy miesi¹ce.
§ 21
1. Wejœcie w ¿ycie nowych taryfy nie stanowi zmiany
umowy.
2. Stosowanie przez Przedsiêbiorstwo cen i stawek
op³at wynikaj¹cych z nowych, prawid³owo podanych
do wiadomoœci publicznej taryf, nie wymaga odrêbnego informowania Odbiorców o ich wysokoœci.
3. Przedsiêbiorstwo do³¹cza do umowy aktualnie obowi¹zuj¹c¹ taryfê lub jej wyci¹g, zawieraj¹cy ceny i
stawki op³at w³aœciwe dla Odbiorcy bêd¹cego stron¹
umowy.
§ 22
1. Podstaw¹ obci¹¿enia Odbiorcy nale¿noœciami za
us³ugi œwiadczone przez Przedsiêbiorstwo jest faktura.
2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym
Odbiorcami s¹ równie¿ osoby korzystaj¹ce z poszczególnych lokali, Przedsiêbiorstwo wystawia odrêbn¹ fakturê zarz¹dcy lub w³aœcicielowi takiego
budynku oraz odrêbne faktury osobom korzystaj¹cym z lokali.
3. Odbiorca otrzymuje fakturê nie póŸniej ni¿ 7 dni od
daty dokonania odczytu lub – w sytuacji, kiedy iloœæ
œwiadczonych us³ug jest ustalana na innej podstawie ni¿ wskazania wodomierza lub urz¹dzenia pomiarowego – do koñca okresu obrachunkowego.
4. Odbiorca dokonuje zap³aty za dostarczon¹ wodê i
odprowadzone œcieki w terminie okreœlonym w umowie. OpóŸnienia w zap³acie uprawniaj¹ Przedsiêbiorstwo do naliczania odsetek w wysokoœci ustawowej.
5. Zg³oszenie przez Odbiorcê zastrze¿eñ co do wysokoœci faktury nie wstrzymuje jej zap³aty.
6. W przypadku stwierdzenia nadp³aty zalicza siê j¹ na
poczet przysz³ych nale¿noœci lub na ¿¹danie Odbiorcy zwraca siê j¹ w terminie 14 dni od dnia z³o¿enia
wniosku w tej sprawie.
§ 23
W przypadku niesprawnoœci wodomierza g³ównego
lub urz¹dzenia pomiarowego oraz braku mo¿liwoœci ustalenia na podstawie powszechnie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa i umowy iloœci œwiadczonych us³ug, iloœæ
pobranej wody i/lub odprowadzonych œcieków ustala siê
na podstawie œredniego zu¿ycia wody i/lub odprowadzonych œcieków w okresie 12 miesiêcy przed stwierdzeniem niesprawnoœci wodomierza i/lub urz¹dzenia
pomiarowego.
§ 24
1. Je¿eli Odbiorca pobiera wodê z ujêæ w³asnych i wprowadza œcieki do urz¹dzeñ Przedsiêbiorstwa, w razie braku urz¹dzeñ pomiarowych, iloœæ odprowadzonych œcieków jest ustalana jako równa iloœci
wody pobranej, ustalonej na podstawie wskazañ wodomierza w³asnego.

2. Je¿eli Odbiorca pobiera wodê z ujêæ w³asnych oraz
urz¹dzeñ Przedsiêbiorstwa i wprowadza œcieki do
urz¹dzeñ Przedsiêbiorstwa, w razie braku urz¹dzeñ
pomiarowych, iloœæ odprowadzonych œcieków jest
ustalana jako suma wskazañ wodomierza w³asnego
i wodomierza g³ównego.
3. W przypadkach okreœlonych w ust 1 i 2 Odbiorca jest zobowi¹zany do zakupu, zainstalowania na w³asny koszt
wodomierza w³asnego, jego utrzymania i legalizacji.
ROZDZIA£ V
WARUNKI PRZY£¥CZANIA DO SIECI
§ 25
Osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie jej nieruchomoœci do sieci sk³ada Przedsiêbiorstwu wniosek o przy³¹czenie, który powinien zawieraæ co najmniej:
1) imiê i nazwisko (lub nazwê) wnioskodawcy,
2) adres do korespondencji,
3) w przypadku osób prawnych odpis z w³aœciwego rejestru wskazuj¹cy na sposób reprezentacji podmiotu,
4) okreœlenie rodzaju instalacji i urz¹dzeñ s³u¿¹cych do
odbioru us³ug,
5) okreœlenie iloœci przewidywanego poboru wody, jej
przeznaczenia oraz charakterystyki zu¿ycia wody,
6) wskazanie przewidywanej iloœci odprowadzanych
œcieków i ich rodzaju (w przypadku dostawców œcieków przemys³owych, równie¿ jakoœci odprowadzanych œcieków oraz zastosowanych lub planowanych
do zastosowania urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych),
7) opis nieruchomoœci, do której bêdzie dostarczana
woda i/lub z której bêd¹ odprowadzane œcieki, w
szczególnoœci okreœlenie jej powierzchni, sposobu
zagospodarowania, i przeznaczenia,
8) wskazanie planowanego terminu rozpoczêcia poboru wody i dostarczania œcieków.
§ 26
1. Do wniosku, o którym mowa w § 25 osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie do sieci powinna za³¹czyæ:
1) dokument okreœlaj¹cy stan prawny nieruchomoœci, której dotyczy wniosek,
2) mapê sytuacyjn¹ okreœlaj¹c¹ usytuowanie nieruchomoœci, o której mowa w ust. 1. wzglêdem istniej¹cych sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz
innych obiektów i urz¹dzeñ uzbrojenia terenu,
2. Przedsiêbiorstwo jest zobowi¹zane przygotowaæ i
bezp³atnie udostêpniæ odpowiedni wzór wniosku.
§ 27
1. Je¿eli s¹ spe³nione warunki techniczne, umo¿liwiaj¹ce pod³¹czenie nieruchomoœci do sieci, Przedsiêbiorstwo w terminie 30 dni od otrzymania prawid³owo
wype³nionego wniosku, o którym mowa w § 25 wraz
z kompletem za³¹czników, wydaje osobie ubiegaj¹cej siê o pod³¹czenie nieruchomoœci, dokument pod
nazw¹ „Warunki przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i/lub kanalizacyjnej". W razie braku mo¿liwoœci
pod³¹czenia nieruchomoœci do sieci, Przedsiêbiorstwo w terminie 21 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w § 21, informuje o tym osobê ubiegaj¹c¹
siê o pod³¹czenie, wskazuj¹c wyraŸnie na powody,
które uniemo¿liwiaj¹ pod³¹czenie.
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2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien co najmniej:
1) wskazywaæ miejsce i sposób przy³¹czenia nieruchomoœci do sieci wodoci¹gowej i/lub kanalizacyjnej, w tym miejsce zainstalowania wodomierza
g³ównego i/lub urz¹dzenia pomiarowego,
2) okreœlaæ maksymaln¹ iloœæ wody dostarczanej do
nieruchomoœci z podzia³em na poszczególne cele,
3) okreœlaæ maksymaln¹ iloœæ œcieków odprowadzanych z nieruchomoœci i ich jakoœæ,
4) zawieraæ informacje o rodzaju i zawartoœci dokumentów, jakie powinna przed³o¿yæ osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie do sieci oraz podmiotach,
z jakimi nale¿y uzgodniæ lub do jakich nale¿y zg³osiæ fakt przy³¹czenia oraz projekt przy³¹cza,
5) wskazywaæ okres wa¿noœci wydanych warunków
przy³¹czenia, nie krótszy ni¿ 1 rok.
3. Dokument, o którym mowa w ust. 1 mo¿e okreœlaæ:
1) parametry techniczne przy³¹cza,
2) miejsce zainstalowania wodomierza g³ównego, a
w przypadku, gdy wnioskodawca proponuje pomiar iloœci odprowadzanych œcieków inaczej ni¿
na podstawie odczytów iloœci pobieranej wody,
urz¹dzenia pomiarowego do mierzenia iloœci odprowadzanych œcieków, lub te¿ wodomierzy do
mierzenia iloœci wody, z której nie odprowadza siê
œcieków do kanalizacji.
4. Wynagrodzenie rycza³towe Przedsiêbiorstwa za wydanie „Warunków przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i/lub kanalizacyjnej”, winno odpowiadaæ
rzeczywiœcie poniesionym przez Przedsiêbiorstwo
kosztom przygotowania tego dokumentu.
§ 28
1. „Warunki przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i/lub
kanalizacyjnej” wydawane osobie ubiegaj¹cej siê o
przy³¹czenie do sieci mog¹ za zgod¹ tej osoby, obejmowaæ nie tylko zgodê na wybudowanie przy³¹cza
wodoci¹gowego i/lub kanalizacyjnego, ale równie¿
obowi¹zek wybudowania przez przysz³ego Odbiorcê
ze œrodków w³asnych, urz¹dzeñ wodoci¹gowych i/lub
kanalizacyjnych.
2. W przypadku okreœlonym w ust. 1, Przedsiêbiorstwo
i osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie, przed wydaniem „Warunków przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i/lub kanalizacyjnej" s¹ zobowi¹zane do zawarcia
umowy reguluj¹cej tryb i zasady odp³atnego przejêcia przez Przedsiêbiorstwo urz¹dzeñ wybudowanych
przez przysz³ego Odbiorcê ze œrodków w³asnych.
3. W sytuacji, kiedy osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie, wspó³finansuje budowê urz¹dzeñ wodoci¹gowych lub kanalizacyjnych, tryb i zasady odp³atnego
przejêcia przez Przedsiêbiorstwo czêœci inwestycji
sfinansowanej przez tê osobê, reguluje umowa zawierana miêdzy Przedsiêbiorstwem a t¹ osob¹.
4. Odp³atne przejêcie polegaæ mo¿e na przeniesieniu na
Przedsiêbiorstwo prawa w³asnoœci urz¹dzenia, jak
równie¿ na zawarciu mowy obligacyjnej, w szczególnoœci umowy dzier¿awy, a tak¿e prawnorzeczowej, w
szczególnoœci ustanowieniu u¿ytkowania, w sposób
umo¿liwiaj¹cy Przedsiêbiorstwu korzystanie z urz¹dzenia.

5. Wybór konkretnej formy odp³atnego przejêcia wymaga akceptacji Przedsiêbiorstwa i osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie.
6. Umowa, o której mowa w ust 2 i 3 pod rygorem niewa¿noœci winna byæ zawarta w formie pisemnej.
7. Umowa, o której mowa w ust 2 i 3 winna okreœlaæ co
najmniej:
1) termin wybudowania urz¹dzenia,
2) warunki techniczne, jakie urz¹dzenie musi spe³niaæ,
3) zasady kontroli realizacji inwestycji przez Przedsiêbiorstwo,
4) zasady wyceny inwestycji,
5) formê prawn¹ przejêcia urz¹dzenia przez Przedsiêbiorstwo,
6) termin przejêcia urz¹dzenia,
7) termin i zasady wyp³aty wynagrodzenia za przeniesienie w³asnoœci urz¹dzenia lub termin i zasady uiszczania wynagrodzenia za korzystanie przez
Przedsiêbiorstwo z urz¹dzenia na podstawie umowy nie przenosz¹cej prawa w³asnoœci,
8) zabezpieczenie wzajemnych zobowi¹zañ.
§ 29
1. Warunkiem przyst¹pienia do prac zmierzaj¹cych do
przy³¹czenia nieruchomoœci do sieci jest pisemne
uzgodnienie z Przedsiêbiorstwem dokumentacji technicznej (w tym projektu) i sposobu prowadzenia tych
prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez
Przedsiêbiorstwo kontroli robót.
2. Spe³nienie warunku wskazanego w ust. 1 nie jest
wymagane, je¿eli przy³¹czenia do sieci dokonuje
Przedsiêbiorstwo, które wyda³o ”Warunki przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i/lub kanalizacyjnej” dla
danej nieruchomoœci. Przedsiêbiorstwo wykonuje tê
us³ugê odp³atnie. Przed przyst¹pieniem do wykonania us³ugi Przedsiêbiorstwo sporz¹dza na w³asny
koszt i przedk³ada osobie ubiegaj¹cej siê o pod³¹czenie szczegó³owy wykaz planowanych kosztów.
Rachunek wystawiony przez Przedsiêbiorstwo po
zakoñczeniu prac nie mo¿e byæ wy¿szy o wiêcej ni¿
10% w stosunku do sumy kosztów przed³o¿onych
osobie ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie przed przyst¹pieniem do tych prac.
3. Osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie nieruchomoœci do sieci w celu uzyskania pisemnego uzgodnienia, o którym mowa w ust 1 przedk³ada Przedsiêbiorstwu odpowiednie dokumenty i informacje.
Wykaz niezbêdnych dokumentów i informacji Przedsiêbiorstwo dorêcza nieodp³atnie ka¿dej osobie ubiegaj¹cej siê o pod³¹czenie nieruchomoœci wraz z
wydanymi „Warunkami przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i/lub kanalizacyjnej"
4. Przedsiêbiorstwo wydaje pisemne uzgodnienie, o
którym mowa w ust 1 w terminie 14 dni od daty z³o¿enia kompletu dokumentów i informacji wskazanych
wykazie, o którym mowa w ust 3.
§ 30
Przed zawarciem umowy Przedsiêbiorstwo dokonuje
odbioru wykonanego przy³¹cza pod k¹tem spe³nienia
warunków technicznych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 26

Poz. 525

— 1508 —

ROZDZIA£ VI
TECHNICZNE WARUNKI OKREŒLAJ¥CE MO¯LIWOŒÆ DOSTÊPU DO US£UG WODOCI¥GOWO KANALIZACYJNYCH.
§ 31
1. Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ przy³¹czenia
nowego Odbiorcy do istniej¹cej sieci wodoci¹gowej
lub kanalizacyjnej, je¿eli w wyniku przy³¹czenia warunki techniczne pogorsz¹ siê tak, ¿e nie zostanie
zachowany minimalny poziom us³ug, a w szczególnoœci, je¿eli zabraknie wymaganych zdolnoœci produkcyjnych ujêæ, stacji uzdatniania i oczyszczalni
œcieków oraz zdolnoœci dostawczych istniej¹cych
uk³adów dystrybucji wody i odprowadzania œcieków.
2. Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ przy³¹czenia
nowego Odbiorcy do istniej¹cej sieci wodoci¹gowej
lub kanalizacyjnej, je¿eli przy³¹czenie do sieci spowoduje obni¿enie poziomu us³ug w stopniu takim, ¿e
nie bêd¹ spe³nione wymagania okreœlaj¹ce minimalny poziom us³ug.
3. Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ przy³¹czenia
do sieci, je¿eli nie posiada technicznych mo¿liwoœci
œwiadczenia us³ug.
4. Poziom dostêpu do us³ug wodoci¹gowych w przysz³oœci wyznaczaj¹ wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
ROZDZIA£ VII
SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ
PRZEDSIÊBIORSTWO WYKONANEGO PRZY£¥CZA.
§ 32
1. W ramach prac zwi¹zanych z odbiorem przy³¹cza,
Przedsiêbiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodnoœci
wykonanych prac z wydanymi przez Przedsiêbiorstwo „Warunkami przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i/lub kanalizacyjnej", oraz z projektem przy³¹cza.
2. Je¿eli „Warunki przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej
i/lub kanalizacyjnej'' obejmowa³y równie¿ obowi¹zek
wybudowania przez przysz³ego Odbiorcê ze œrodków
w³asnych urz¹dzeñ wodoci¹gowych i/lub kanalizacyjnych, to warunkiem przyst¹pienia do odbioru przy³¹cza mo¿e byæ wczeœniejszy odbiór tych urz¹dzeñ.
3. Okreœlone w warunkach przy³¹czenia próby i odbiory czêœciowe oraz koñcowe s¹ przeprowadzane przy
udziale upowa¿nionych przedstawicieli stron.
4. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przy³¹cza. Wszelkie odcinki przy³¹cza ulegaj¹ce czêœciowemu zakryciu (tzw. prace zanikaj¹ce) nale¿y
zg³aszaæ do odbioru przed zasypaniem.
5. Przed zasypaniem nale¿y wykonaæ operat geodezyjny w zakresie wskazanym w warunkach technicznych w dwóch egzemplarzach, z których jeden
dostarcza siê do Przedsiêbiorstwa a drugi do odpowiedniego Urzêdu zajmuj¹cego siê aktualizacj¹ dokumentacji geodezyjnej.
§ 33
1. Termin odbioru przy³¹cza, Przedsiêbiorstwo uzgadnia z Odbiorc¹. Termin nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ trzy
dni od daty zg³oszenia gotowoœci do odbioru przez
przedstawiciela Odbiorcy.

2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2 s¹ potwierdzane przez strony w sporz¹dzanych protoko³ach.
§ 34
Wzory zg³oszenia odbioru oraz protoko³u odbioru okreœla Przedsiêbiorstwo.
§ 35
1. Zg³oszenie odbioru technicznego przy³¹cza powinno zawieraæ co najmniej:
a) dane identyfikuj¹ce inwestora i adres przy³¹cza,
b) termin odbioru proponowany przez Wykonawcê,
c) inne warunki odbioru, np. zamkniêcie sieci eksploatowanej.
2. Protokó³ odbioru technicznego przy³¹cza powinien
zawieraæ co najmniej:
a) dane techniczne charakteryzuj¹ce przedmiot odbioru,(œrednica, materia³, d³ugoœæ, elementy uzbrojenia),
b) rodzaj odprowadzanych œcieków dla przy³¹cza kanalizacyjnego,
c) sk³ad i podpisy cz³onków komisji dokonuj¹cej odbioru,
d) uwagi dotycz¹ce ró¿nic pomiêdzy projektem a realizacj¹ przy³¹cza.
ROZDZIA£ VIII
STANDARDY OBS£UGI ODBIORCÓW US£UG
ORAZ SPOSÓB POSTÊPOWANIA W PRZYPADKU
NIEDOTRZYMANIA CI¥G£OŒCI LUB ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW ŒWIADCZONYCH US£UG
§ 36
1. Przedsiêbiorstwo jest zobowi¹zane do udzielania
wszelkich istotnych informacji dotycz¹cych:
1) prawid³owego sposobu wykonywania przez Odbiorcê umowy o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie œcieków,
2) warunków przy³¹czenia siê do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców,
3) wystêpuj¹cych zak³óceñ w dostawach wody lub w
odprowadzaniu œcieków,
4) wystêpuj¹cych awarii urz¹dzeñ wodoci¹gowych i
urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
5) planowanych przerw w œwiadczeniu us³ug.
2. Przedsiêbiorstwo udziela informacji za poœrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych œrodków
przekazu, bez zbêdnej zw³oki, jednak¿e w terminie
nie d³u¿szym ni¿ 3 dni.
3. Je¿eli proœba o udzielenie informacji zosta³a przed³o¿ona na piœmie, Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo –
kanalizacyjne udziela odpowiedzi w tej samej formie
w terminie 14 dni od otrzymania proœby chyba, ¿e
osoba zwracaj¹ca siê o informacjê wyraŸnie zaznaczy³a, i¿ informacja ma byæ udzielona w jednej z form
wskazanych w ust 2.
4. Je¿eli udzielenie informacji wymaga ustaleñ wymagaj¹cych okresów d³u¿szych ni¿ terminy wskazane w
ust 2 i 3, Przedsiêbiorstwo przed up³ywem terminów
wskazanych w ust 2 i 3 informuje o tym fakcie osobê,
która z³o¿y³a proœbê o informacjê i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten w
¿adnym wypadku nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ 30 dni
od dnia z³o¿enia proœby.
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§ 37
1. Ka¿dy Odbiorca ma prawo zg³aszania reklamacji dotycz¹cych sposobu wykonywania przez Przedsiêbiorstwo
umowy, w szczególnoœci iloœci i jakoœci œwiadczonych
us³ug oraz wysokoœci op³at za te us³ugi.
2. Reklamacja jest zg³aszana w formie pisemnej.
3. Przedsiêbiorstwo jest zobowi¹zane rozpatrzyæ reklamacjê bez zbêdnej zw³oki, w terminie nie d³u¿szym jednak ni¿ 14 dni od daty z³o¿enia w siedzibie
Przedsiêbiorstwa lub dorêczenia reklamacji.
4. § 36 ustêp 4 stosuje siê odpowiednio.
§ 38
1. Przedsiêbiorstwo jest zobowi¹zane do wyznaczenia
osoby lub osób odpowiedzialnych za kontakty z Odbiorcami oraz osobami ubiegaj¹cymi siê o przy³¹czenie do sieci, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji.
2. Stosowna informacja zawieraj¹ca co najmniej: imienne wskazanie pracowników upowa¿nionych do kontaktów z Odbiorcami i osobami ubiegaj¹cymi siê o
przy³¹czenie oraz do przyjmowania i rozpatrywania
reklamacji, numery kontaktowe tych osób oraz godziny ich pracy winna, byæ wywieszona w siedzibie
Przedsiêbiorstwa.
§ 39

4. W razie planowanej lub zaistnia³ej przerwy w dostawie wody przekraczaj¹cej 12 godzin Przedsiêbiorstwo ma obowi¹zek zapewniæ zastêpczy punkt
poboru wody i poinformowaæ o tym fakcie Odbiorców, wskazuj¹c lokalizacjê zastêpczego punktu poboru wody.
§ 41
1. Przedsiêbiorstwo ma prawo ograniczyæ lub wstrzymaæ œwiadczenie us³ug wy³¹cznie z wa¿nych powodów, w szczególnoœci, je¿eli jest to uzasadnione
potrzeb¹ ochrony ¿ycia lub zdrowia ludzkiego, œrodowiska naturalnego, potrzebami przeciwpo¿arowymi,
a tak¿e przyczynami technicznymi.
2. Przedsiêbiorstwo ponosi odpowiedzialnoœæ za szkody powsta³e w zwi¹zku z wstrzymaniem lub ograniczeniem œwiadczenia us³ug, chyba, ¿e nie ponosi
winy. Przedsiêbiorstwo wolne jest od odpowiedzialnoœci w szczególnoœci wówczas, gdy przerwa lub
ograniczenie œwiadczenia us³ug, wynika³y z:
1) dzia³ania si³y wy¿szej, w tym zw³aszcza si³ przyrody,
2) dzia³ania lub zaniechania osób lub podmiotów, za
które Przedsiêbiorstwo nie ponosi odpowiedzialnoœci, w tym samego Odbiorcy,
3) potrzeby ochrony ¿ycia lub zdrowia ludzkiego oraz
œrodowiska naturalnego, a tak¿e potrzeb przeciwpo¿arowych.

1. W siedzibie Przedsiêbiorstwa winny byæ udostêpnione wszystkim zainteresowanym:
1) aktualnie obowi¹zuj¹ce na terenie gminy taryfy
cen i stawek op³at,
2) tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania œcieków" obowi¹zuj¹cego na terenie gminy,
3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakoœci
wody,
4) tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków wraz
z wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na
podstawie ustawy.
2. Przedsiêbiorstwo nie ma obowi¹zku udostêpnienia
dokumentów, o których mowa w ust. 1 poza swoj¹
siedzib¹ z zastrze¿eniem obowi¹zku do³¹czenia do
umowy w chwili jej zawierania obowi¹zuj¹cej taryfy
lub jej wyci¹gu zawieraj¹cego ceny i stawki op³at.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie ma
1. Ustawa 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 póŸn. zm.), a
w tym art. 28.
2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy 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 póŸn. zm.).

§ 40

ROZDZIA£ X

1. Przedsiêbiorstwo ma obowi¹zek poinformowania Odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody w sposób zwyczajowo
przyjêty z wyprzedzeniem co najmniej 48 godzinnym.
2. Przedsiêbiorstwo ma równie¿ obowi¹zek niezw³ocznie poinformowaæ Odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjêty, o zaistnia³ych nieplanowanych przerwach
lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich
trwania przekracza 6 godzin.
3. W przypadku budynków wielolokalowych Przedsiêbiorstwo mo¿e o zdarzeniach wskazanych w ust. 2
poinformowaæ wy³¹cznie w³aœciciela lub zarz¹dcê
nieruchomoœci, o ile planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.

§ 43

ROZDZIA£ IX
INFORMACJA O OBOWI¥ZUJ¥CYCH PRZEPISACH
PRAWNYCH DOTYCZ¥CYCH ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODÊ ODPOWIEDNICH ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŒCIEKÓW
§ 42

Z dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
obowi¹zuj¹c¹ Uchwa³a Nr XLVIII/506/02 Rady Miejskiej
w Chojnicach
§ 44
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
M. Janowski

Dziennik Urzêdowy
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§3

UCHWA£A Nr XL/363/05
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2005 r.

W domu wyodrêbnia siê nastêpuj¹ce grupy uczestników:
1) osoby oczekuj¹ce na przyjêcie do domu,
2) osoby z decyzj¹ administracyjn¹ Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej.

w sprawie ustalenia organizacji oraz zasad ponoszenia odp³atnoœci za pobyt w Œrodowiskowym Domu
Samopomocy w Chojnicach.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) art. 17 ust. 2
pkt 3, art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, Nr 99,
poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64,
poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175,
poz. 1462, Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493) Rada
Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê organizacjê i zasady ponoszenia odp³atnoœci za pobyt w Œrodowiskowym Domu Samopomocy w
Chojnicach w brzmieniu za³¹cznika do niniejszej uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Dyrektorowi Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Chojnicach.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od daty jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
M. Janowski
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XL/363/05
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2005 r.

§4
Dom prowadzi dokumentacjê zbiorcz¹ i dokumentacjê
indywidualn¹ ka¿dego uczestników.
1. Dokumentacja zbiorcza obejmuje informacjê o osobach:
a) oczekuj¹cych na przyjêcie do domu,
b) przyjêtych do domu– aktualn¹ ewidencjê uczestników,
c) ewidencjê obecnoœci uczestników,
d) przebywaj¹cych czasowo w szpitalu,
e) dzienniki pracy pracowników,
2. Dokumentacja indywidualna zawiera dane personalne uczestników– imiê i nazwisko, datê urodzenia,
stan cywilny, adres zamieszkania, numer telefonu,
wykszta³cenie, zawód, status prawny, rodzaj i stopieñ niepe³nosprawnoœci, informacje o przyjêciu postêpowania wspieraj¹co–rehabilitacyjnego i jego
wynikach, nazwisko i numer telefonu s³u¿bowego lekarza prowadz¹cego, kontakt z rodzin¹ lub osob¹
blisk¹ wskazan¹ przez uczestnika, decyzjê administracyjn¹ przyznaj¹c¹ us³ugi œwiadczone przez dom,
notatki z przebiegu postêpowania wspieraj¹co–rehabilitacyjnego i ocena wyników postêpowania.
3. Dokumentacjê indywidualn¹ przechowuje siê w sposób uniemo¿liwiaj¹cy do niej dostêp osobom nieupowa¿nionym i przetwarzanie danych osobowych
zawartych w dokumentacji bez zgody osoby zainteresowanej.
§5
1. W domu zatrudniony jest personel przygotowany do
wykonywania zadañ zwi¹zanych ze wspieraniem
uczestników i realizowaniem zadañ rehabilitacyjnych.
2. Liczba pracowników Domu uzale¿niona jest od liczby uczestników i wielkoœci zadañ Domu.
§6

Œrodowiskowy Dom Samopomocy jest ogniwem oparcia spo³ecznego dla osób przewlekle chorych psychicznie maj¹cych powa¿ne trudnoœci w ¿yciu codziennym,
wymagaj¹cych pomocy i opieki niezbêdnej do ¿ycia w
œrodowisku rodzinnym i/lub spo³ecznym, której same te
osoby ani ich rodziny nie mog¹ dope³niæ wykorzystuj¹c
w³asne œrodki, mo¿liwoœci i uprawnienia.

1. Dom przeznaczony jest dla 35 osób wymagaj¹cych
pomocy.
2. Dom dzia³a 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie.
3. Zajêcia w domu organizuje siê w grupach, podgrupach i indywidualnych.
4. Kierownik i pracownicy merytoryczni stanowi¹ zespó³ wspieraj¹co–rehabilitacyjny
5. Zespó³ wspieraj¹co–rehabilitacyjny zbiera siê w zale¿noœci od potrzeb w celu omówienia realizacji programu wspierania i rehabilitacji uczestników.
6. Dom zapewnia uczestnikom 2 posi³ki dziennie– œniadanie i obiad.

§2

§7

Podstawowym zadaniem domu jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejêtnoœci uczestników, niezbêdnych do mo¿liwie jak najbardziej samodzielnego ¿ycia.

Dom posiada pomieszczenia i sprzêt niezbêdny do
realizacji zadañ wspieraj¹co–rehabilitacyjnych.

Organizacja oraz zasady ponoszenia odp³atnoœci za pobyt w Œrodowiskowym Domu Samopomocy w Chojnicach
§1

Dziennik Urzêdowy
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§8
Do koñca grudnia 2014 roku uczestników domu nie
ponosz¹ odp³atnoœci za pobyt w Œrodowiskowym Domu
Samopomocy.

527
Sygn. akt IISA/Gd1435/02
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 14 lipca 2005 r.
Wojewódzki S¹d Administracyjny w Gdañsku w sk³adzie nastêpuj¹cym:
Przewodnicz¹cy:
Sêdzia NSA Krzysztof Zió³kowski (spr.)
Sêdziowie:
NSA Jan Jêdrkowiak
WSA Jolanta Górska
Protokolant:
Ma³gorzata Kuba
po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2005 r., na rozprawie sprawy ze skargi Aeroklubu S³upskiego na uchwa³ê
Rady Gminy Dêbnica Kaszubska z dnia 30 listopada
2001 r., nr XXXIX/226/01 w przedmiocie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
1. stwierdza niewa¿noœæ zaskar¿onej uchwa³y,
2. okreœla, ¿e zaskar¿ona uchwa³a nie mo¿e byæ wykonana.
Na oryginale w³aœciwe podpisy
za zgodnoœæ
Sekretarz S¹dowy
podpis nieczytelny

528
UCHWA£A Nr XXXIII/386/2005
Rady Miejskiej W³adys³awowa
z dnia 31 sierpnia 2005 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXVII/313/2005r Rady
Miejskiej W³adys³awowa z dnia 9 lutego 2005 r.w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem
sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 12 ust. 1 i2 oraz art. 14 ust. 6 Ustawy z dnia 26 paŸdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (tj. z 2002 r. Dz.U.
Nr 147, poz. 1231 z póŸn. zm. oraz art. 18 ust. 2 pkt 15
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zmianami), po uzyskaniu opinii Dowódcy Garnizonu W³adys³awowo, Rada Miejska W³adys³awowa uchwala, co
nastêpuje:
§1
§ 1 uchwa³y otrzymuje brzmienie:

Poz. 526, 527, 528, 529 i 530

" Ustala siê dla terenu Miasta – Gminy W³adys³awowa:
1) 100 punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych
powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y
2) 75 punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y."
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
S. Klein

529
UCHWA£A Nr XXXIII/389/2005
Rady Miejskiej W³adys³awowa
z dnia 31 sierpnia 2005 r.
Na podstawie art. 45 ust. l ustawy z dnia 18 kwietnia
1991 r. o obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej
i administracii morskiej (Dz.U. Nr 32 póz. 131 z 1991 r.
z póŸn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z
2001 r. Nr 142 póz. 1591 z póŸn. zm.), Rada Miejska
W³adys³awowa uchwala, co nastêpuje:
§1
Rada Miejska W³adys³awowa opiniuje pozytywnie przebieg granicy portu morskiego we W³adys³awowie od strony morza i l¹du zgodnie z za³¹cznikiem graficznym nr l
– bêd¹cym za³¹cznikiem do niniejszej uchwa³y, z nastêpuj¹cymi uwagami;
1. po³udniow¹ granicê portu wzd³u¿ ul. Hryniewieckiego poprowadziæ przez punkty 6a, 6b, 6c;
2. po³udniow¹ granicê portu wzd³u¿ ul. W³adys³awa IV
poprowadziæ przez punkty 8a, 9a;
3. po³udniow¹ granicê portu przy ul. Portowej poprowadziæ przez punkty 12a, 13a.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
S. Klein

530
UCHWA£A Nr XXVII/234/2005
Rady Gminy Stary Targ
z dnia 25 paŸdziernik 2005 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na udzielenie bonifikat od
op³at za przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹ce osobom fizycznym w prawo w³asnoœci.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15) ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym. (Jednolity tekst:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami) oraz zgodnie z art. 4 ust. 3 pkt2) ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania
wieczystego w prawo w³asnoœci nieruchomoœci (Dz.U.
Nr 175,poz. 1459) Rada Gminy Stary Targ uchwala, co
nastêpuje:
§1
Wyra¿a siê zgodê na udzielenie przez Wójta Gminy
Stary Targ bonifikat w wysokoœci 99% op³aty za przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo w³asnoœci w
przypadku gdy przedmiotem decyzji jest nieruchomoœæ

wykorzystywana lub przeznaczona na cele rolne, pod
warunkiem jednorazowego wniesienia wy¿ej wymienionej op³aty.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia publikacji.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
K. Knapik
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