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1764
UCHWA£A Nr IX/72/2007
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie ustalenia „Regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Miejskiej Starogard
Gdañski”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441) i art. 4 ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r.
o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz. U.
z 2005 r., Nr 236, poz. 2008) po zasiêgniêciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gd.
– Rada Miejska Starogardu Gdañskiego uchwala:
„Regulamin utrzymania czystoœci i porz¹dku na
terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdañski”.
§1
Regulamin utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie
Gminy Miejskiej Starogard Gdañski zwany dalej „Regulaminem” okreœla szczegó³owe zasady utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie nieruchomoœci w Gminie
Miejskiej Starogard Gdañski.
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§2
Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) ustawie – nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia
13 wrzeœnia 1996 roku o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008);
2) nieruchomoœci – nale¿y przez to rozumieæ, zgodnie
z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, czêœæ powierzchni
ziemi stanowi¹c¹ odrêbny przedmiot w³asnoœci, jak
równie¿ budynki trwale z gruntem zwi¹zane lub czêœæ
takich budynków;
3) w³aœcicielach nieruchomoœci – nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wspó³w³aœcicieli, u¿ytkowników wieczystych, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadaj¹ce nieruchomoœci
w zarz¹dzie lub u¿ytkowaniu, a tak¿e inne podmioty w³adaj¹ce nieruchomoœciami maj¹ce obowi¹zek
realizowaæ obowi¹zki w zakresie utrzymania czystoœci i porz¹dku, przy czym:
na terenie budowy wykonywanie obowi¹zków w³aœciciela nieruchomoœci nale¿y do wykonawcy robót
budowlanych;
na terenach wydzielonych krawê¿nikami lub oznakowaniem poziomym, torowisk pojazdów szynowych
oraz przystanków komunikacyjnych obowi¹zki uprz¹tniêcia i pozbycia siê b³ota, œniegu, lodu i innych zanieczyszczeñ, nale¿¹ do przedsiêbiorców u¿ytkuj¹cych tereny s³u¿¹ce komunikacji publicznej;
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na drogach publicznych obowi¹zki w³aœciciela (utrzymania czystoœci i porz¹dku, a tak¿e zbieranie i pozbywanie siê odpadów zgromadzonych w urz¹dzeniach
do tego przeznaczonych oraz utrzymanie tych urz¹dzeñ w odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym, pozbywanie siê b³ota, œniegu,
lodu i innych zanieczyszczeñ uprz¹tniêtych z chodników przez w³aœcicieli nieruchomoœci przyleg³ych
do drogi publicznej, uprz¹tniêcie i pozbycie siê b³ota, œniegu, lodu i innych zanieczyszczeñ z chodników, je¿eli zarz¹d drogi pobiera op³aty z tytu³u postoju
lub parkowania pojazdów na takim chodniku) nale¿¹
do zarz¹dcy drogi;
na terenach pozosta³ych obowi¹zki utrzymania czystoœci i porz¹dku nale¿¹ do gminy, do obowi¹zków
gminy nale¿y tak¿e uprz¹tniêcie i pozbycie siê b³ota,
œniegu, lodu i innych zanieczyszczeñ z chodników, je¿eli gmina pobiera op³aty z tytu³u postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku
oraz zbieranie i pozbycie siê odpadów zgromadzonych w urz¹dzeniach do tego przeznaczonych
umieszczonych na tym chodniku i utrzymanie tych
urz¹dzeñ w odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym;
4) najemcach/w³aœcicielach lokalu – nale¿y przez to rozumieæ najemców lub w³aœcicieli lokali mieszkalnych
i u¿ytkowych, którzy, w celu posiadania mo¿liwoœci
uzyskania indywidualnych zni¿ek w op³atach za selektywny odbiór odpadów, podpisali z podmiotem
uprawnionym indywidualne umowy na odbiór odpadów;
5) umowach – nale¿y przez to rozumieæ umowy, rozumiane zgodnie z treœci¹ art. 6. ust. 1 ustawy, podpisane z podmiotem uprawnionym przez w³aœcicieli
nieruchomoœci oraz najemców/w³aœcicieli lokali;
6) indywidualnych kontach – nale¿y przez to rozumieæ
prowadzony przez podmiot uprawniony rejestr umów
z w³aœcicielami nieruchomoœci lub najemcami/w³aœcicielami lokali, w którym mo¿e byæ odnotowywana masa wyselekcjonowanych i przekazanych
podmiotowi uprawnionemu przez w³aœcicieli nieruchomoœci lub najemców/w³aœcicieli lokali, odpadów;
7) górnych stawkach op³at – nale¿y przez to rozumieæ
zgodne z treœci¹ art. 6 ust. 2. ustawy górne stawki
op³at ponoszonych przez w³aœcicieli nieruchomoœci
lub najemców/w³aœcicieli lokali za us³ugi podmiotów
uprawnionych, w zakresie pozbywania siê zebranych
na terenie nieruchomoœci odpadów komunalnych
oraz nieczystoœci ciek³ych;
8) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej:
KPGO) – nale¿y rozumieæ przez to dokument przyjêty przez Radê Ministrów zgodnie z treœci¹ art. 14
ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628) i og³oszony w Monitorze Polskim z 2003 r. Nr 11, poz. 159 z dnia 28 lutego 2003;
9) Gminny Plan Gospodarki Odpadami (dalej: GPGO)
– nale¿y przez to rozumieæ przyjêt¹ przez Radê Miejsk¹ Starogard Gdañski uchwa³ê nr XX/200/2004
z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie przyjêcia „Programu ochrony œrodowiska dla miasta Starogard Gdañ-
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ski na lata 2003–2010” oraz „Planu gospodarki odpadami na terenie powiatu starogardzkiego na lata
2003–2010” w czêœci dotycz¹cej Gminy Miejskiej
Starogard Gdañski;
10) stawkach op³at – nale¿y rozumieæ przez to wysokoœæ
op³at uiszczanych przez w³aœciciela nieruchomoœci
lub najemcê/w³aœciciela lokalu, podmiotowi uprawnionemu za odbiór odpadów komunalnych, których
wysokoœæ skalkulowana jest z uwzglêdnieniem: iloœci wytwarzanych przez jedn¹ osobê odpadów, kosztów ich odbioru, transportu, selekcji, odzysku,
recyklingu, kompostowania, sk³adowania, spalania
i innych form unieszkodliwiania odpadów;
11) stawkach op³at za m 3 – nale¿y przez to rozumieæ
stawki op³at odniesione do jednostki objêtoœci odpadów; w oparciu o nie oraz o objêtoœæ koniecznych
do ich zebrania urz¹dzeñ, a wiêc pojemników i kub³ów
na odpady;
12) zni¿kach w op³atach – nale¿y przez to rozumieæ,
zgodne z treœci¹ art. 6 ust. 4 ustawy, zni¿ki, w stosunku do górnych stawek op³at;
13) odpadach komunalnych – nale¿y przez to rozumieæ
odpady powstaj¹ce w gospodarstwach domowych,
a tak¿e odpady nie zawieraj¹ce odpadów niebezpiecznych pochodz¹ce od innych wytwórców odpadów, które ze wzglêdu na swój charakter lub sk³ad
s¹ podobne do odpadów powstaj¹cych w gospodarstwach domowych;
14) odpadach wielkogabarytowych – nale¿y przez to rozumieæ jeden ze strumieni odpadów komunalnych
wymienionych w KPGO, charakteryzuj¹cy siê tym,
¿e jego sk³adniki, ze wzglêdu na swoje rozmiary i masê, nie mog¹ byæ umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych;
15) odpadach ulegaj¹cych biodegradacji – nale¿y przez
to rozumieæ odpady kuchenne, odpady zielone, papier i makulaturê nie opakowaniow¹, opakowania
z papieru i tektury, tekstylia, oraz czêœæ, z drewna, odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, wymienione w KPGO poœród 18 strumieni sk³adaj¹cych siê na
odpady komunalne;
16) odpadach zielonych – nale¿y przez to rozumieæ frakcjê odpadów ulegaj¹cych biodegradacji, powstaj¹cych w wyniku pielêgnacji i uprawy ogrodów i terenów
zielonych;
17) odpadach opakowaniowych – nale¿y przez to rozumieæ opakowania z papieru i tektury, opakowania
wielomateria³owe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szk³a, opakowania z blachy
stalowej i opakowania z aluminium, wymienione
w KPGO poœród 18 strumieni sk³adaj¹cych siê na
odpady komunalne;
18) odpadach budowlanych – rozumie siê przez to frakcjê odpadów pochodz¹cych z remontów i budów wymienion¹ w KPGO poœród 18 strumieni sk³adaj¹cych
siê na odpady komunalne;
19) odpadach niebezpiecznych – rozumie siê przez to
frakcjê odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o odpadach, wymienion¹ w KPGO poœród 18 strumieni sk³adaj¹cych siê na odpady komunalne, a wiêc
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np.: baterie, akumulatory, œwietlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, œrodków do impregnacji
drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po œrodkach ochrony roœlin
i nawozach, opakowania po aerozolach, zu¿yte opatrunki;
20) nieczystoœciach ciek³ych – nale¿y przez to rozumieæ
œcieki gromadzone przejœciowo w zbiornikach bezodp³ywowych;
21) zbiornikach bezodp³ywowych – nale¿y przez to rozumieæ instalacje i urz¹dzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystoœci ciek³ych w miejscu ich
powstania;
22) stacjach zlewnych – nale¿y przez to rozumieæ instalacje i urz¹dzenia zlokalizowane przy kolektorach
sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach œcieków s³u¿¹ce do przyjmowania nieczystoœci ciek³ych
dowo¿onych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;
23) podmiotach uprawnionych – nale¿y przez to rozumieæ
przedsiêbiorstwa bêd¹ce gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadaj¹cymi wydane
przez wójta, organ wykonawczy jednostki pomocniczej lub organ jednostki albo podmiotu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym, wa¿ne zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie:
a) odbierania odpadów komunalnych od w³aœcicieli
nieruchomoœci,
b) opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoœci ciek³ych,
c) ochrony przed bezdomnymi zwierzêtami,
d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierz¹t,
a tak¿e grzebowisk i spalarni zw³ok zwierzêcych
i ich czêœci;
24) zabudowie wielorodzinnej – nale¿y przez to rozumieæ zabudowê budynkami wielo mieszkaniowymi
i wielolokalowymi, o wielu wejœciach, licz¹cymi wiêcej ni¿ trzy kondygnacje mieszkalne (parter, pierwsze
i drugie piêtro), które mog¹ byæ po³¹czone ze sob¹
i w ten sposób tworzyæ zabudowê z wieloma wejœciami;
25) zabudowie jednorodzinnej – nale¿y przez to rozumieæ budynki wolnostoj¹ce z jednym wejœciem,
mieszcz¹ce co najwy¿ej kilka lokali mieszkalnych,
budynki w zabudowie szeregowej, budynki wolnostoj¹ce z dwoma wejœciami, mieszcz¹ce co najwy¿ej kilkanaœcie lokali mieszkalnych, licz¹ce do trzech
kondygnacji mieszkalnych (parter, pierwsze i drugie
piêtro) plus poddasze u¿ytkowe;
26) chowie zwierz¹t – rozumie siê przez to wszelkie formy posiadania zwierz¹t gospodarskich bez wzglêdu na tytu³ prawny oraz sposób ich utrzymywania
i u¿ytkowania;
27) zwierzêtach domowych – nale¿y przez to rozumieæ
zwierzêta tradycyjnie przebywaj¹ce wraz z cz³owiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez cz³owieka w charakterze
jego towarzysza, a w szczególnoœci: psy, koty, ptaki
egzotyczne, chomiki, œwinki morskie, ryby i ¿ó³wie
hodowane w akwarium oraz inne zwierzêta uznane
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za nadaj¹ce siê do trzymania w mieszkaniach w celach nie hodowlanych;
28) zwierzêtach gospodarskich – nale¿y przez to rozumieæ zwierzêta utrzymywane w celach hodowlanych
i produkcyjnych, a w szczególnoœci: konie, byd³o,
œwinie, owce, kozy, kury, kaczki, gêsi, go³êbie, indyki, perliczki, strusie, króliki, nutrie, norki, lisy, tchórzofretki, ryby hodowlane, pszczo³y oraz inne
zwierzêta w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierz¹t gospodarskich;
29) zwierzêtach bezdomnych – nale¿y przez to rozumieæ
zwierzêta domowe lub gospodarskie, które uciek³y,
zab³¹ka³y siê lub zosta³y porzucone przez cz³owieka,
i nie ma mo¿liwoœci ustalenia ich w³aœciciela lub innej osoby, pod której opiek¹ trwale pozostawa³y.
ROZDZIA£ II
Wymagania w zakresie utrzymania czystoœci
i porz¹dku na terenie nieruchomoœci
§3
W³aœciciele nieruchomoœci oraz najemcy/w³aœciciele
lokali zapewniaj¹ utrzymanie czystoœci i porz¹dku na terenie nieruchomoœci poprzez:
1) wyposa¿enie nieruchomoœci opisane w Rozdziale III
urz¹dzenia, s³u¿¹ce do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urz¹dzeñ w odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym;
2) przy³¹czenie nieruchomoœci do istniej¹cej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, a fakt ten
ma swoje odzwierciedlenie w studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o ile taki zosta³ opracowany oraz
w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ
wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych, wyposa¿enie nieruchomoœci w zbiornik bezodp³ywowy nieczystoœci ciek³ych lub przydomow¹ oczyszczalniê
œcieków bytowych, spe³niaj¹ce wymagania okreœlone w przepisach odrêbnych;
3) przy³¹czenie nieruchomoœci do nowej sieci kanalizacyjnej w terminie 9 miesiêcy od dnia przekazania
jej do eksploatacji;
4) gromadzenie nieczystoœci ciek³ych w zbiornikach
bezodp³ywowych;
5) oddzielne gromadzenie œcieków bytowych i gnojówki oraz gnojowicy;
6) prowadzenie w opisanym ni¿ej zakresie selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru nastêpuj¹cych strumieni odpadów komunalnych:
a) odpady kuchenne:
— w zabudowie jednorodzinnej dwa razy w tygodniu – dopuszcza siê w zabudowie rozproszonej na obrze¿ach miasta po zg³oszeniu tego
faktu odbiorcy lub zarz¹dzaj¹cemu systemem,
kompostowanie w przydomowych kompostownikach
— w zabudowie wielorodzinnej odbierane na bie¿¹co

Poz. 1764

b) odpady opakowaniowe (³¹cznie) wraz z papierem,
tektur¹, tekstyliami i metalami odbierane s¹:
— w zabudowie jednorodzinnej w cyklu miesiêcznym,
— w zabudowie wielorodzinnej w cyklu dwutygodniowym;
w³aœciciele nieruchomoœci maj¹ obowi¹zek, przed
umieszczeniem opakowañ w worku, pojemniku, umyæ
je tak by nie pozosta³y na nich resztki zawartoœci;
c) odpady niebezpieczne odbierane s¹:
— w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej
w cyklu kwartalnym;
d) odpady wielkogabarytowe odbierane s¹ w cyklu
pó³rocznym lub w przypadku zaistnienia takiej potrzeby na bie¿¹co;
e) odpady budowlane i zielone z pielêgnacji ogrodów bêd¹ odbierane na indywidualne zg³oszenie;
f) odpady nie selekcjonowane odbierane s¹:
— w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej
w cyklu tygodniowym,
— zbieranie w pojemnikach odpadów nie podlegaj¹cych selekcji, a wiêc:
— tworzyw sztucznych nie opakowaniowych,
— szk³a nie opakowaniowego,
— odpadów mineralnych,
— drobnej frakcji popio³owej oraz innych strumieni odpadów zmieszanych;
7) zbieranie w pojemnikach odpadów nie podlegaj¹cych selekcji a wiêc:
— tworzyw sztucznych nie opakowaniowych,
— szk³a nie opakowaniowego,
— odpadów mineralnych,
— drobnej frakcji popio³owej oraz innych strumieni
odpadów zmieszanych.
8) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozosta³ych zmieszanych podmiotowi uprawnionemu
do odbioru, w terminach wyznaczonych.
9) uprz¹tanie z powierzchni nieruchomoœci i z wnêtrza
budynków ka¿dej substancji lub przedmiotu nale¿¹cych do jednej z kategorii okreœlonych w za³¹czniku
nr 1 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z póŸn. zm.), których
posiadacz pozbywa siê, zamierza siê pozbyæ lub do
ich pozbycia siê jest obowi¹zany i przekazywanie
ich podmiotowi uprawnionemu;
10) usuwanie z terenu nieruchomoœci wraków pojazdów
mechanicznych;
11) usuwanie, poprzez zamiatanie, zbieranie, grabienie,
zmywanie, itp., zanieczyszczeñ z powierzchni nieruchomoœci i utrzymanie ich nale¿ytego stanu sanitarno – higienicznego;
12) usuwanie poprzez: zamiatanie, zbieranie, zmywanie, malowanie, itp., zanieczyszczeñ z powierzchni
posadzek, pod³óg, œcian i stropów przeznaczonych
do wspólnego u¿ytkowania pomieszczeñ budynków
wielo lokalowych, np. sieni, korytarzy, piwnic, klatek
schodowych, studzienek okien piwnicznych, rur spustowych rynien z kratkami do czyszczenia, a tym samym utrzymywanie ich nale¿ytego stanu sanitarno–
higienicznego;
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13) pielêgnacjê i utrzymywanie estetycznego wygl¹du
ogrodów jordanowskich, terenów zielonych, ogrodów, kwietników, klombów, zarówno komunalnych
jak bêd¹cych w³asnoœci¹ osób fizycznych i prawnych;
14) utrzymywanie w nale¿ytym stanie sanitarnym altan
oraz innych pomieszczeñ, mieszcz¹cych urz¹dzenia na odpady;
15) uprz¹tanie przez w³aœcicieli nieruchomoœci po³o¿onych wzd³u¿ ulicy niezw³ocznie po opadach b³ota,
œniegu, lodu z powierzchni nieruchomoœci, w tym
z podwórzy, przejœæ, bram, itp. (przy czym nale¿y to
realizowaæ w sposób nie zak³ócaj¹cy ruchu pieszych
i pojazdów), oraz posypanie piaskiem chodnika;
uprz¹tniête b³oto, œnieg, lód nale¿y z³o¿yæ na skraju
chodnika, tak by mog³y je sprz¹tn¹æ s³u¿by utrzymuj¹ce w stanie czystoœci jezdniê;
16) uprz¹tanie piasku z chodnika w sposób jak wy¿ej;
17) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych
czêœci nieruchomoœci;
18) likwidowanie œliskoœci na drogach publicznych, ulicach, placach w okresie mrozów i opadów œnie¿nych
przy u¿yciu piasku zmieszanego ze œrodkami chemicznymi nie dzia³aj¹cymi szkodliwie na tereny zieleni oraz drzewa;
19) usuwanie ze œcian budynków, ogrodzeñ i innych
obiektów, og³oszeñ, plakatów, napisów, rysunków
itp., umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa;
20) oznaczenie nieruchomoœci przez umieszczenie w widocznym z ulicy miejscu tablic informacyjnych z numerem porz¹dkowym nieruchomoœci oraz nazw¹ ulicy,
oraz zadbanie o ich estetyczny i czytelny wygl¹d;
21) umieszczenie w budynkach wielolokalowych, w pobli¿u wejœcia, tablic zawieraj¹cych nastêpuj¹ce informacje:
a) imiê i nazwisko lub nazwê i siedzibê w³aœciciela
lub zarz¹dcy nieruchomoœci,
b) imiê, nazwisko i adres osoby b¹dŸ adres podmiotu wykonuj¹cego czynnoœci w zakresie utrzymania
czystoœci i porz¹dku na terenie nieruchomoœci,
c) regulamin porz¹dkowy,
d) spis adresów i telefonów alarmowych, w szczególnoœci: stra¿y po¿arnej, pogotowia ratunkowego,
policji, stra¿y gminnej, pogotowia wodoci¹gowo –
kanalizacyjnego, pogotowia gazowego;
22) utrzymywanie nieruchomoœci niezabudowanych, ugorowanych i od³ogowanych nieruchomoœci rolnych
w stanie wolnym od zachwaszczenia;
23) utrzymywanie lasów w stanie zgodnym z ich planami urz¹dzania;
24) utrzymywanie rowów odwadniaj¹cych przy drogach
i torach w stanie dro¿noœci i wykoszenia;
25) utrzymywanie nasypów i wykopów, poprowadzonych
wzd³u¿ ci¹gów komunikacyjnych w stanie wykoszonym;
26) utrzymywanie rowów melioracyjnych w stanie dro¿noœci;
27) utrzymywanie czystoœci na przystankach, torowiskach, w przepustach, przejœciach, pod mostami
i wiaduktami, itp.;

Poz. 1764

28) utrzymywanie w stanie wolnym od zaœmiecenia wód
powierzchniowych i ich najbli¿szego otoczenia;
29) niezw³oczne usuwanie z terenu nieruchomoœci materia³u rozbiórkowego i resztek materia³ów budowlanych, powsta³ych w wyniku remontu i modernizacji
lokali i budynków;
30) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wy³¹cznie w miejscach dozwolonych, a wiêc:
a) na terenie nieruchomoœci nie s³u¿¹cej do u¿ytku
publicznego tylko pod warunkiem, ¿e powstaj¹ce
œcieki odprowadzane s¹ do kanalizacji sanitarnej
lub gromadzone w sposób umo¿liwiaj¹cy ich usuniêcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach, w szczególnoœci œcieki
takie nie mog¹ byæ odprowadzane bezpoœrednio
do zbiorników wodnych lub do ziemi,
b) na terenach s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych;
31) naprawy, drobne, a wiêc wymiana kó³, œwiec zap³onowych, ¿arówek, uzupe³nianie p³ynów, regulacje,
pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomoœci tylko za zgod¹ w³aœciciela nieruchomoœci i tylko wtedy, gdy nie s¹
one uci¹¿liwe dla s¹siednich nieruchomoœci, a powstaj¹ce odpady s¹ gromadzone w sposób umo¿liwiaj¹cy ich usuniêcie zgodnie z przepisami
o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach;
32) gromadzenie obornika i p³ynnych odchodów zwierzêcych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscach spe³niaj¹cych wymogi przepisów ustawy z dnia
26 lipca 2000 r. o nawozach i nawo¿eniu (Dz. U.
z 2000 r. Nr 81, poz. 991), czyli na pod³o¿u utwardzonym i uszczelnionym odpowiednimi p³ytami
i w zbiornikach na odchody o pojemnoœci umo¿liwiaj¹cej przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres;
33) stosowanie obornika i p³ynnych odchodów zwierzêcych zgodnie z przepisami wymienionymi w punkcie
33;
34) coroczn¹ wymianê piasku w piaskownicach zlokalizowanych na terenach publicznie dostêpnych;
35) umieszczanie plakatów, reklam, og³oszeñ, nekrologów na urz¹dzeniach do tego celu przeznaczonych;
36) umieszczanie na terenach publicznie dostêpnych,
a wiêc w parkach, na targowiskach, placach zabaw,
itp., regulaminów korzystania z nich;
37) selektywne zbieranie odpadów komunalnych oraz
innych ni¿ komunalne, powstaj¹cych na terenie nieruchomoœci w wyniku prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, np. medycznych, weterynaryjnych,
i postêpowanie z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z póŸn. zm.);
38) stosowanie siê w³aœcicieli zwierz¹t domowych i gospodarskich do przepisów rozdzia³ów VII i VIII niniejszego Regulaminu;
39) zg³aszanie do urzêdu miasta faktu zauwa¿enia bezdomnego psa lub zwierzêcia podejrzanego o wœciekliznê;
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40) spalenie, w przypadku podejrzenia wyst¹pienia organizmów kwarantannowych, roœlin, produktów roœlinnych lub przedmiotów, w wyniku decyzji podjêtej
przez wojewódzkiego inspektora ochrony roœlin na
podstawie art. 8 ust. 1 pkt b, ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie roœlin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11,
poz. 94)
§4
Na terenie gminy, maj¹c na uwadze zasady utrzymania czystoœci i porz¹dku, zabrania siê:
1) postoju pojazdów mechanicznych na drogach publicznych i placach, poza miejscami dozwolonymi
z tym, ¿e postój samochodów ciê¿arowych o masie
ca³kowitej powy¿ej 3.5 tony, ci¹gników siod³owych,
ci¹gników balastowych, autobusów, traktorów, przyczep i naczep, mo¿liwy jest wy³¹cznie w miejscach do
tego wyznaczonych;
2) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków; dopuszcza siê jedynie spalanie odpadów z drewna nie zawieraj¹cych
substancji niebezpiecznych;
3) stosowania œrodków chemicznych szkodliwych dla
œrodowiska dla usuniêcia œniegu i lodu;
4) niszczenia lub uszkadzania obiektów ma³ej architektury, urz¹dzeñ wyposa¿enia placów zabaw, urz¹dzeñ
do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do
umieszczania reklam i og³oszeñ, urz¹dzeñ stanowi¹cych elementy infrastruktury komunalnej, np. hydrantów, transformatorów, rozdzielni, linii energetycznych,
telekomunikacyjnych, wiat przystanków, roœlinnoœci,
deptania trawników oraz zieleñców;
5) umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, nekrologów, og³oszeñ itp.;
6) malowania, np. grafitti poza wyznaczonymi do tego
celu œcianami;
7) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla
zabaw dzieci i uprawiania sportu;
8) zakopywania odpadów oraz pad³ych zwierz¹t;
9) indywidualnego wywo¿enia i wysypywania odpadów
sta³ych;
10) wylewania nieczystoœci ciek³ych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;
11) indywidualnego opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych przez w³aœcicieli nieruchomoœci;
12) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych
i szamb do gromadzenia odpadów, nieczystoœci ciek³ych i wód opadowych sp³ywaj¹cych z powierzchni
dachów, podjazdów, itp.;
13) zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza,
jezdnie, rowy przydro¿ne) celem sk³adowania odpadów lub materia³ów budowlanych; na zajêcie pasa
drogowego wymagana jest zgoda zarz¹dcy drogi
i pobierana jest za to op³ata zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60);
14) dokonywania zmian naturalnego ukszta³towania terenu w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œrodowiska (Dz.
U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z póŸn. zm.).

ROZDZIA£ III
Rodzaje i minimalna pojemnoœæ urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystoœci ciek³ych na terenie nieruchomoœci oraz na drogach publicznych
§5
Rodzaje i minimalna pojemnoœæ urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystoœci ciek³ych na terenie nieruchomoœci:
1) w³aœciciel nieruchomoœci zapewnia utrzymanie czystoœci i porz¹dku na jej terenie przez wyposa¿enie
nieruchomoœci w pojemniki, kontenery i worki o pojemnoœci uwzglêdniaj¹cej czêstotliwoœæ i sposób pozbywania siê odpadów z nieruchomoœci, z uwzglêdnieniem wymienionych poni¿ej zasad. Pojemniki
na odpady nie segregowane oraz na odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji dostarczane s¹ w³aœcicielowi nieruchomoœci odp³atnie przez podmiot
uprawniony. Worki na odpady opakowaniowe (³¹cznie) wraz z papierem, tektur¹, tekstyliami i metalami
oraz odpady niebezpieczne s¹ w³aœcicielom nieruchomoœci oraz najemcom/w³aœcicielom lokali dostarczane przez podmiot uprawniony, nieodp³atnie. Worki
na odpady zielone ulegaj¹ce biodegradacji s¹ najemcom/w³aœcicielom lokali dostarczane odp³atnie
przez podmiot uprawniony;
2) w³aœciciel nieruchomoœci zapewnia utrzymanie czystoœci i porz¹dku na jej terenie przez dostosowanie
wielkoœci zbiornika bezodp³ywowego do iloœci osób
stale lub czasowo przebywaj¹cych na jej terenie,
w taki sposób by opró¿nianie by³o konieczne nie czêœciej ni¿ raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepe³nienia; podobnie przepustowoœæ przydomowej
oczyszczalni œcieków musi zostaæ dostosowana do
iloœci mieszkañców w sposób zapewniaj¹cy uzyskanie stopnia ich oczyszczania okreœlonego w przepisach odrêbnych.
3) urz¹dzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:
a) kosze uliczne o pojemnoœci od 10 do 50 l;
b) pojemniki na odpady o pojemnoœci 110 l, 120 l,
240 l, 1100 l i kontenery;
c) worki;
d) pojemniki i worki przeznaczone do selektywnej
zbiórki opakowañ ze szk³a, tworzyw sztucznych,
metali, papieru, tektury i wielomateria³owych.
e) kontenery przeznaczone na odpady budowlane;
4) odpady komunalne, które nie s¹ zbierane w sposób
selektywny, nale¿y gromadziæ w pojemnikach lub
kontenerach o minimalnej pojemnoœci, uwzglêdniaj¹cej nastêpuj¹ce normy:
a) rodzina mieszkaj¹ca w mieœcie zobowi¹zana jest
wyposa¿yæ nieruchomoœæ w odpowiedni¹ iloœæ pojemników do gromadzenia odpadów,
b) zarz¹dcy nieruchomoœci wielolokalowych zobowi¹zani s¹ dostosowaæ pojemnoœæ pojemników
do liczby mieszkañców i cyklu wywozu,
c) prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹, kieruj¹cy
instytucjami oœwiaty, zdrowia, zarz¹dzaj¹cy ogród-
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kami dzia³kowymi, zobowi¹zani s¹ dostosowaæ
pojemnoœæ pojemników do swych indywidualnych
potrzeb,
d) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystoœci wymagane jest
równie¿ ustawienie na zewn¹trz, poza lokalem,
co najmniej pojemnika od 10 l do 50 l na odpady,
e) do zbierania wyj¹tkowo zwiêkszonych iloœci odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników, mog¹ w uzasadnionych przypadkach byæ
u¿ywane odpowiednio oznaczone worki, nieodp³atnie udostêpnione przez podmiot uprawniony,
z którym w³aœciciel nieruchomoœci zawar³ umowê
na odbiór odpadów komunalnych.
5) Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny,
nale¿y gromadziæ w nastêpuj¹cy sposób:
a) odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji do odrêbnego pojemnika:
— po zg³oszeniu podmiotowi uprawnionemu i zapisaniu tego faktu w umowie, w³aœciciel nieruchomoœci mo¿e sk³adaæ je w przydomowym
kompostowniku; w sytuacji gdy w³aœciciel nie zadeklarowa³ sk³adania tych odpadów w przydomowym kompostowniku, zobowi¹zany jest
wyposa¿yæ nieruchomoœæ w odrêbny, przeznaczony do tego celu, pojemnik i tam sk³adaæ;
b) odpady budowlane i zielone s¹ sk³adane do kontenera dostarczonego przez podmiot uprawniony
i w nim odbierane,
c) odpady zielone s¹ sk³adane do worków lub kontenerów dostarczonych przez podmiot uprawniony i w nich odbierane.
§6
Rodzaje i minimalna pojemnoœæ urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w miejscach i na drogach publicznych:
— miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ci¹gi
handlowo– us³ugowe, przystanki komunikacji, parki
s¹ przez w³aœcicieli nieruchomoœci lub przedsiêbiorców u¿ytkuj¹cych tereny komunikacji publicznej obowi¹zkowo wyposa¿one w zamocowane na sta³e
kosze uliczne.
— organizatorzy imprezy s¹ zobowi¹zani zawrzeæ umowy z podmiotami uprawnionymi na dostarczenie pojemników i szaletów oraz ich opró¿nienie
i uprz¹tniêcie;

otwierania wejœcia na teren nieruchomoœci lub, gdy
takiej mo¿liwoœci nie ma, nale¿y wystawiaæ je w dniu
odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub
ulicê przed wejœciem na teren nieruchomoœci; dopuszcza siê tak¿e wjazd na teren nieruchomoœci pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru
odpadów zgromadzonych w pojemnikach;
3) szczelny zbiornik bezodp³ywowy nieczystoœci ciek³ych lub oczyszczalnia przydomowa musz¹ byæ zlokalizowane w sposób umo¿liwiaj¹cy dojazd do nich
pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego
w celu ich opró¿nienia;
4) pojemniki na odpady powinny byæ ustawione, na terenie nieruchomoœci, w miejscu widocznym, trwale
oznaczonym, na wyrównanej, w miarê potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem siê na niej wody i b³ota;
5) w³aœciciel nieruchomoœci ma obowi¹zek utrzymywania pojemników na odpady w stanie czystoœci, dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego
dezynfekowania; us³ugi w tej mierze mo¿e wykonywaæ podmiot uprawniony;
6) wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne musz¹ byæ wystawione w terminie przewidzianym harmonogramem
7) przed wejœciem na teren nieruchomoœci w zabudowie
jednorodzinnej lub na miejsce wyznaczone przez zarz¹dcê do tego celu w zabudowie wielorodzinnej,
8) wyselekcjonowane odpady budowlane i zielone musz¹ byæ z³o¿one w udostêpnionych przez podmiot
uprawniony kontenerach, w miejscu umo¿liwiaj¹cym
dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego, na miejscu
nie utrudniaj¹cym korzystania z nieruchomoœci lub
wyznaczonym do tego celu przez zarz¹dcê w zabudowie wielorodzinnej;
§8
Ograniczenia wynikaj¹ce z koniecznoœci zachowania
zasad bezpieczeñstwa i w³aœciwej eksploatacji urz¹dzeñ
do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników
bezodp³ywowych okreœli podmiot uprawniony w umowie.
1) zabrania siê odprowadzania p³ynnych odchodów
zwierzêcych oraz odsi¹ków z obornika do zbiorników bezodp³ywowych, w których gromadzone s¹
œcieki bytowe.

§7

ROZDZIA£ IV

Zasady rozmieszczania urz¹dzeñ przeznaczonych do
zbierania odpadów i gromadzenia nieczystoœci p³ynnych:
1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych nale¿y uwzglêdniaæ przepisy § 22
i § 23 Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690);
2) na terenie nieruchomoœci pojemniki na odpady oraz
worki z wyselekcjonowanymi odpadami nale¿y ustawiaæ w miejscu wyodrêbnionym, dostêpnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez koniecznoœci

Czêstotliwoœæ i sposób pozbywania siê odpadów komunalnych i nieczystoœci ciek³ych z terenu nieruchomoœci oraz terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego
§9
Obowi¹zki w zakresie podpisania umów:
1) w³aœciciele nieruchomoœci s¹ zobowi¹zani do zawarcia umów z podmiotem uprawnionym na odbiór odpadów komunalnych;
2) w³aœciciele/najemcy lokali mog¹ za udzia³ w segregacji odpadów uzyskaæ indywidualn¹ zni¿kê w op³atach,
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3) w³aœciciele nieruchomoœci s¹ zobowi¹zani, w celu
umo¿liwienia przygotowania treœci umowy, do podania upowa¿nionemu przedstawicielowi podmiotu
uprawnionego zgodnej ze stanem ewidencji ludnoœci
liczby osób zamieszkuj¹cych na terenie nieruchomoœci lub, gdy stan faktyczny ró¿ni siê od niej,
oœwiadczenia na piœmie o odstêpstwach i ich przyczynie;
4) w³aœciciele nieruchomoœci prowadz¹cy dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ lub instytucjê zobowi¹zani s¹ do podania upowa¿nionemu przedstawicielowi podmiotu
uprawnionego informacji umo¿liwiaj¹cych, zgodne
z zasadami podanymi w § 5 ust 4 niniejszego Regulaminu, obliczenie zapotrzebowania na pojemniki
i przygotowanie treœci umowy;
5) w³aœciciele nieruchomoœci, które nie s¹ pod³¹czone
do sieci kanalizacyjnej, s¹ zobowi¹zani do podpisania w terminie miesi¹ca od dnia wejœcia w ¿ycie niniejszego regulaminu, z podmiotem uprawnionym,
umowy na opró¿nianie zbiornika bezodp³ywowego
lub opró¿nianie osadnika oczyszczalni przydomowej;
6) wymieniona wy¿ej umowa mo¿e byæ równie¿ podpisana z przedsiêbiorstwem wodoci¹gowo– kanalizacyjnym, funkcjonuj¹cym w oparciu o ustawê z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu œcieków (Dz. U. z 2001
r. Nr 72, poz. 747 z póŸn. zm.), je¿eli posiada ono
stosowne zezwolenie;
7) opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych rozliczane
jest w oparciu o wskazania licznika poboru wody lub,
gdy brak licznika, w oparciu o normy, które wynikaj¹ z treœci Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreœlenia norm
zu¿ycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70);
8) rolnicy, zu¿ywaj¹cy wodê na potrzeby gospodarstwa
rolnego i w zwi¹zku z tym nie odprowadzaj¹cy jej do
zbiorników bezodp³ywowych, mog¹ zainstalowaæ odrêbne liczniki do pomiaru zu¿ycia wody na potrzeby
bytowe, w przeciwnym razie bêd¹ rozliczani w oparciu o wy¿ej wymienione normy;
9) dokumentem upowa¿niaj¹cym do podpisania umowy
z w³aœcicielem nowo wybudowanych nieruchomoœci
przez podmiot upowa¿niony jest pozwolenie na u¿ytkowanie obiektu lub zawiadomienie o zakoñczeniu
budowy spe³niaj¹ce wymogi ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89,
poz. 414 z póŸn. zm.);
10) organizator imprezy masowej, nie póŸniej ni¿ 30 dni
przed planowanym terminem jej rozpoczêcia, jest
zobowi¹zany wyst¹piæ z wnioskiem o opiniê do Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z przepisami art. 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o bezpieczeñstwie imprez masowych (Dz. U. z 1997
r. Nr 106, poz. 680 z póŸn. zm.)
§ 10
Konsekwencje nie realizowania obowi¹zków:
1) wykonywanie przez w³aœcicieli nieruchomoœci obowi¹zków w zakresie wyposa¿enia nieruchomoœci
w urz¹dzenia s³u¿¹ce do zbierania odpadów komu-

nalnych oraz utrzymywania ich we w³aœciwym stanie, przy³¹czenia do sieci kanalizacyjnej lub wyposa¿enia nieruchomoœci w zbiornik bezodp³ywowy lub
wyposa¿enia nieruchomoœci w przydomow¹ oczyszczalniê œcieków, uprz¹tanie b³ota, œniegu, lodu i innych zanieczyszczeñ z chodników podlega kontroli
wykonywanej przez upowa¿nione s³u¿by;
2) prezydent miasta dokonuje kontroli wykonywania
obowi¹zku zawarcia przez w³aœcicieli nieruchomoœci umów na us³ugi odbioru odpadów i opró¿niania
zbiorników bezodp³ywowych;
3) w przypadku stwierdzenia niewykonywania obowi¹zków opisanych w pkt. 2, prezydent miasta, wydaje
z urzêdu decyzjê, w której ustala obowi¹zek uiszczania op³at, ich wysokoœæ, terminy uiszczania oraz
sposób udostêpniania urz¹dzeñ w celu ich opró¿nienia; w takich przypadkach gmina organizuje w³aœcicielom nieruchomoœci odbieranie odpadów
komunalnych oraz opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych; decyzji tej nadaje siê rygor natychmiastowej
wykonalnoœci; decyzja obowi¹zuje przez rok i ulega
przed³u¿eniu na rok nastêpny, je¿eli w³aœciciel nieruchomoœci na co najmniej trzy miesi¹ce przed up³ywem daty jej obowi¹zywania nie przedstawi umowy,
w której termin rozpoczêcia wykonywania us³ugi nie
jest póŸniejszy ni¿ data utraty mocy obowi¹zuj¹cej
decyzji; do op³at wymierzonych wy¿ej wymienion¹
decyzj¹ stosuje siê przepisy dzia³u III ustawy z dnia
29 sierpnia 1999 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z póŸn. zm.);
4) dowody uiszczania op³at za odbiór odpadów i opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych, w³aœciciel nieruchomoœci jest obowi¹zany przechowywaæ przez
okres dwóch lat;
5) w przypadku stwierdzenia nieszczelnoœci zbiornika
bezodp³ywowego, w³aœciciel nieruchomoœci jest zobowi¹zany do usuniêcia ich w terminie trzech miesiêcy.
§ 11
Czêstotliwoœæ pozbywania siê odpadów i opró¿niania
zbiorników bezodp³ywowych:
1) ustala siê czêstotliwoœæ usuwania odpadów komunalnych z terenu nieruchomoœci, zgodnie z § 3 pkt 6
niniejszego Regulaminu;
2) ustala siê czêstotliwoœæ usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego nie rzadziej ni¿ raz na 2 tygodnie:
a) niezale¿nie od czêstotliwoœci opró¿niania koszy
ulicznych okreœlonej wy¿ej, zarz¹dzaj¹cy obszarem maj¹ obowi¹zek nie dopuœciæ do przepe³nienia koszy ulicznych i wysypywania odpadów na
ziemiê;
b) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa siê nie rzadziej ni¿ co 2 tygodnie,
c) w³aœciciele nieruchomoœci wyposa¿onych w zbiorniki bezodp³ywowe s¹ zobowi¹zani opró¿niaæ je
z czêstotliwoœci¹ zapewniaj¹c¹ niedopuszczenie
do ich przepe³nienia b¹dŸ wylewania na powierzchniê terenu;
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d) w³aœciciele punktów handlowych i us³ugowych zlokalizowanych poza budynkami s¹ zobowi¹zani
usuwaæ odpady codziennie;
e) organizatorzy imprez masowych zobowi¹zani s¹
usuwaæ odpady i opró¿niaæ przenoœne toalety oraz
usuwaæ je niezw³ocznie po zakoñczeniu imprezy.
§ 12
Sposób pozbywania siê odpadów i opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych:
1) odpady komunalne, selekcjonowane i nie selekcjonowane, s¹ odbierane od w³aœcicieli nieruchomoœci
zgodnie z regulaminem.
2) w³aœciciel nieruchomoœci jest zobowi¹zany umieœciæ
urz¹dzenia wype³nione odpadami w miejscu wyodrêbnionym, dostêpnym dla pracowników podmiotu
uprawnionego bez koniecznoœci otwierania wejœcia
na teren nieruchomoœci lub, gdy takiej mo¿liwoœci
nie ma, nale¿y wystawiaæ je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicê przed
wejœciem na teren nieruchomoœci; dopuszcza siê
tak¿e wjazd na teren nieruchomoœci pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach;
3) odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne musz¹
byæ wystawione w terminie przewidzianym harmonogramem przed wejœciem na teren nieruchomoœci
lub na miejsce wyznaczone przez zarz¹dcê do tego
celu w zabudowie wielorodzinnej;
4) odpady budowlane i zielone musz¹ byæ z³o¿one
w udostêpnionych przez podmiot uprawniony kontenerach, w miejscu umo¿liwiaj¹cym dojazd pojazdu
podmiotu uprawnionego oraz nie utrudniaj¹cym korzystania z nieruchomoœci, lub wyznaczonym do tego celu przez zarz¹dcê w zabudowie wielorodzinnej;
5) opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych i oczyszczalni przydomowych odbywa siê na podstawie zamówienia w³aœciciela nieruchomoœci, z³o¿onego do
podmiotu uprawnionego, z którym podpisa³ umowê;
zamówienie musi byæ zrealizowane w okresie 36 godzin od z³o¿enia;
6) czêstotliwoœæ opró¿niania z osadów œciekowych
zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich
instrukcji eksploatacji;
7) do odbierania odpadów komunalnych nie segregowanych i ulegaj¹cych biodegradacji nale¿y u¿ywaæ samochodów specjalistycznych, a do opró¿niania
zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoœci ciek³ych – samochodów asenizacyjnych; pojazdy,
o których mowa wy¿ej, winny byæ utrzymane w czystoœci;
8) do odbierania odpadów budowlanych i zielonych
mo¿na u¿ywaæ samochodów przystosowanych do
przewozu kontenerów lub skrzyniowych; powinny
one byæ przykryte, aby nie powodowa³y podczas
transportu zanieczyszczenia i zaœmiecenia terenu;
9) do odbierania odpadów opakowaniowych (³¹cznie)
wraz z papierem, tektur¹, tekstyliami i metalami, wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych nale¿y u¿ywaæ samochodów specjalnie w tym celu
przystosowanych i wyposa¿onych, tak aby ich trans-

port nie powodowa³ zanieczyszczenia i zaœmiecenia
terenu;
10) zanieczyszczenia powstaj¹ce w wyniku za³adunku
i transportu odpadów oraz nieczystoœci p³ynnych pracownicy podmiotu uprawnionego maj¹ obowi¹zek
natychmiast usun¹æ;
11) podmiot uprawniony ma obowi¹zek tak zorganizowaæ odbiór i transport odpadów oraz opró¿nianie
zbiorników bezodp³ywowych, aby nie zagra¿a³y one
bezpieczeñstwu ruchu drogowego i odbywa³y siê wed³ug tras i w terminach wyznaczonych w umowach;
12) podmiot uprawniony ma obowi¹zek umieœciæ na pojazdach znaki identyfikacyjne.
ROZDZIA£ V
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji dopuszczonych do sk³adowania
na sk³adowiskach odpadów oraz iloœci odpadów wyselekcjonowanych, do których osi¹gniêcia zobowi¹zane s¹ podmioty uprawnione
§ 13
System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji kierowanych do sk³adowania:
1) do 31 grudnia 2010 roku do nie wiêcej ni¿ 75% wagowo ca³kowitej masy odpadów ulegaj¹cych biodegradacji,
2) do 31 grudnia 2013 roku do nie wiêcej ni¿ 50%,
3) do 31 grudnia 2020 roku do nie wiêcej ni¿ 35%, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku
1995.
Obowi¹zek ten zrealizuj¹ podmioty uprawnione, które uzyskaj¹ zezwolenie na odbiór odpadów od w³aœcicieli nieruchomoœci.
§ 14
Zgodnie z zapisami KPGO i treœci¹ niniejszego Regulaminu, podmioty uprawnione s¹ zobowi¹zane w kolejnych latach wyselekcjonowaæ okreœlone w regulaminie
odpady selektywnie zebrane spoœród odpadów komunalnych przekazywanych przez jedn¹ osobê i poddaæ
odzyskowi oraz recyklingowi.
ROZDZIA£ VI
Inne wymagania wynikaj¹ce z gminnego planu gospodarki odpadami
§ 15
Odpady komunalne odbierane od w³aœcicieli nieruchomoœci przez podmioty uprawnione podlegaj¹ unieszkodliwianiu w nastêpuj¹cych instalacjach lub s¹
przekazywane nastêpuj¹cym podmiotom do odzysku lub
recyklingu:
1) odpady nie selekcjonowane: na sk³adowisko odpadów komunalnych w Linowcu (do czasu powstania
Zak³adu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Starym
Lesie),
2) odpady kuchenne: na sk³adowisko odpadów komunalnych w Linowcu (do czasu powstania Zak³adu
Utylizacji Odpadów Komunalnych w Starym Lesie),
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3) odpady opakowaniowe (³¹cznie) wraz z papierem,
tektur¹, tekstyliami i metalami: podmioty uprawnione,
4) odpady niebezpieczne: podmioty uprawnione,
5) odpady wielkogabarytowe: podmioty uprawnione,
6) odpady budowlane: podmioty uprawnione
7) odpady zielone z utrzymania ogrodów: na sk³adowisko odpadów komunalnych w Linowcu (do czasu powstania Zak³adu Utylizacji Odpadów Komunalnych
w Starym Lesie).
§ 16
1. Masa odpadów komunalnych, zbieranych w sposób
selektywny przez w³aœcicieli nieruchomoœci lub najemców/w³aœcicieli lokali, mo¿e byæ rejestrowana
przez podmiot uprawniony, z którym maj¹ oni podpisane umowy, na ich indywidualnych kontach.
2. Górne stawki op³at s¹ skalkulowane dla sytuacji,
w której w³aœciciele nieruchomoœci nie dokonuj¹ selekcji odpadów. Gmina, podejmuj¹c uchwa³ê w sprawie górnych stawek op³at ponoszonych przez
w³aœcicieli nieruchomoœci, dokonuje wstêpnego ich
oszacowania na podstawie wskaŸników zawartych
w KPGO, skorygowanych o wzrost cen towarów
i us³ug w okresie od jego przyjêcia lub na podstawie
w³asnych kalkulacji stawek op³at rozumianych jak
w § 2 pkt 9 i 10, albo na podstawie wyników przetargów.
3. Stawki op³at mog¹ byæ zró¿nicowane.
4. Stawki op³at zawarte w umowach podpisanych z w³aœcicielami nieruchomoœci przez podmiot uprawniony nie mog¹ byæ wy¿sze ni¿ górne stawki op³at.
5. Gmina zapewnia objêcie wszystkich mieszkañców
zorganizowanym systemem odbierania wszystkich
rodzajów odpadów komunalnych, a wiêc:
— kuchennych ulegaj¹cych biodegradacji,
— zielonych, np. z pielêgnacji ogrodów, zieleni komunalnej,
— papieru i tektury nie opakowaniowych,
— opakowañ z papieru i tektury,
— opakowañ wielomateria³owych,
— tworzyw sztucznych nie opakowaniowych,
— opakowañ z tworzyw sztucznych,
— tekstyliów,
— szk³a nie opakowaniowego,
— opakowañ ze szk³a,
— metali,
— opakowañ z blachy stalowej,
— opakowañ z aluminium,
— odpadów mineralnych,
— drobnej frakcji popio³owej,
— wielkogabarytowych, np. mebli, sprzêtu elektrycznego i elektronicznego,
— budowlanych z remontów mieszkañ i budynków,
— niebezpiecznych, np. baterii, akumulatorów, resztek farb i lakierów, opakowañ po œrodkach ochrony roœlin i nawozach.
6. Gmina, poprzez podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ
w zakresie odbierania odpadów komunalnych, które
s¹ obowi¹zane do selektywnego ich odbierania oraz

do ograniczania iloœci odpadów ulegaj¹cych biodegradacji, kierowanych do sk³adowania, zapewnia warunki funkcjonowania systemu selektywnego
zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby
by³o mo¿liwe ograniczanie sk³adowania odpadów
komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji.
7. Gmina podaje do publicznej wiadomoœci wymagania, jakie musz¹ spe³niaæ przedsiêbiorcy ubiegaj¹cy siê o uzyskanie zezwoleñ na odbiór odpadów
komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci; w wymaganiach tych szczegó³owo okreœla, w oparciu o niniejszy Regulamin, zasady selekcji odpadów przez
w³aœcicieli, zasady ich odbioru oraz dalszego postêpowania z nimi przez przedsiêbiorców.
8. Gmina, wydaj¹c zezwolenie na odbiór odpadów od
w³aœcicieli nieruchomoœci, poprzez okreœlenie szczegó³owych zasad odbioru i postêpowania, zobowi¹zuje przedsiêbiorców do odbierania wszystkich
odpadów zebranych selektywnie, w tym powstaj¹cych w gospodarstwach domowych, odpadów wielkogabarytowych, zu¿ytego sprzêtu elektrycznego
i elektronicznego, odpadów budowlanych z remontów
i odpadów niebezpiecznych.
9. Wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów
komunalnych oraz osi¹gniêcie poziomów odzysku
i recyklingu odpadów opakowaniowych, realizowane jest poprzez selektywne zbieranie ich przez w³aœcicieli nieruchomoœci i selektywny ich odbiór przez
przedsiêbiorców, a w dalszej kolejnoœci przez w³aœciwe postêpowanie z nimi.
ROZDZIA£ VII
Obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe,
maj¹cych na celu ochronê przed zagro¿eniem lub
uci¹¿liwoœci¹ dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do wspólnego u¿ytku
§ 17
Osoby utrzymuj¹ce zwierzêta domowe s¹ zobowi¹zane do zachowania bezpieczeñstwa i œrodków ostro¿noœci, zapewniaj¹cych ochronê przed zagro¿eniem lub
uci¹¿liwoœci¹ dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego, ponosz¹ te¿ pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za zachowanie tych
zwierz¹t.
§ 18
Do obowi¹zków w³aœcicieli utrzymuj¹cych zwierzêta
domowe nale¿y:
1) w odniesieniu do psów:
— w³aœciciel psa jest zobowi¹zany do zarejestrowania go w rejestrze prowadzonym przez Agencjê
Wspierania Przedsiêbiorczoœci w terminie 30 dni
od dnia jego nabycia, (wpis w rejestrze obejmuje
nastêpuj¹ce dane: data rejestracji, imiê i nazwisko w³aœciciela, adres w³aœciciela, nr. identyfikacyjny nadany psu, imiê psa),
— oznakowanie psa znaczkiem identyfikacyjnym
o wzorze (znaczek okr¹g³y o œrednicy ok. 3 cm zawieraj¹cy nr i miejscowoœæ). Znaczek wydawany
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jest nieodp³atnie w momencie rejestracji psa
w Agencji Wspierania Przedsiêbiorczoœci.
— wyposa¿enie psa w obro¿ê, a w przypadku ras
uznawanych za agresywne – w kaganiec,
— prowadzenie psa na uwiêzi, a psa rasy uznawanej za agresywn¹ lub w inny sposób zagra¿aj¹cego otoczeniu – w na³o¿onym kagañcu,
— op³acanie podatku od posiadania psów, którego
wysokoœæ ustala corocznie rada miasta,
— systematyczne szczepienie przeciwko wœciekliŸnie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierz¹t
oraz zwalczaniu chorób zakaŸnych zwierz¹t (Dz.
U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625), która nak³ada obowi¹zek szczepienia psów w wieku powy¿ej
trzech miesiêcy i okazywanie na ¿¹danie w³adz
sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, stra¿y miejskiej zaœwiadczenia o przeprowadzonym
szczepieniu,
— uzyskanie zezwolenia prezydenta miasta na
utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywn¹ zgodnie z treœci¹ Rozporz¹dzenia Ministra
Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia
28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras
psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77,
poz. 687).
— w³aœciciele nieruchomoœci, zarz¹dcy wspólnot
mieszkaniowych oraz Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej „KOCIEWIE „s¹ zobowi¹zani do udzielania na ¿¹danie uprawnionego przez Prezydenta
Miasta podmiotu, informacji o iloœci psów posiadanych przez osoby zamieszka³e w nieruchomoœciach znajduj¹cych siê w ich administracji.
2) w odniesieniu do wszystkich zwierz¹t domowych:
— sta³y i skuteczny dozór,
— nie wprowadzanie zwierz¹t do obiektów u¿ytecznoœci publicznej, z wy³¹czeniem obiektów przeznaczonych dla zwierz¹t, takich jak lecznice,
wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób
niewidomych, korzystaj¹cych z pomocy psów–
przewodników,
— nie wprowadzanie zwierz¹t domowych i gospodarskich na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, pla¿, k¹pielisk i miejsc zwyczajowo
przyjêtych do k¹pieli przy jeziorach oraz tereny
objête zakazem na podstawie odrêbnych uchwa³
rady miasta;
— zwolnienie zwierz¹t domowych z uwiêzi dopuszczalne jest wy³¹cznie na terenach zielonych do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych,
w sytuacji, gdy w³aœciciel ma mo¿liwoœæ sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy
ono psów ras uznanych za agresywne;
— zwolnienie przez w³aœciciela nieruchomoœci psów
ze smyczy na terenie nieruchomoœci mo¿e mieæ
miejsce w sytuacji, gdy nieruchomoœæ jest ogrodzona w sposób uniemo¿liwiaj¹cy jej opuszczenie przez psa i wykluczaj¹cy dostêp osób trzecich,
odpowiednio oznakowanej tabliczk¹ ze stosow-

nym ostrze¿eniem, wyposa¿ona w domofon lub
dzwonek elektryczny przy wejœciu na nieruchomoœæ;
— natychmiastowe usuwanie, przez w³aœcicieli, zanieczyszczeñ pozostawionych przez zwierzêta domowe w obiektach i na innych terenach
przeznaczonych do u¿ytku publicznego, a w szczególnoœci na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystoœci te,
umieszczone w szczelnych, nie ulegaj¹cych szybkiemu rozk³adowi torbach, mog¹ byæ deponowane
w komunalnych urz¹dzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystaj¹cych z psów przewodników,
— niedopuszczanie do zak³ócania ciszy i spokoju
przez zwierzêta domowe;
3) hodowcy zwierz¹t domowych zobowi¹zani s¹ spe³niaæ wymogi ustanowione dla hoduj¹cych zwierzêta gospodarskie na obszarach wy³¹czonych spod
zabudowy,
4) postanowienia ust. 2 dotycz¹ tak¿e zwierz¹t nie udomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierz¹t
domowych.
§ 19
Zasady postêpowania z bezdomnymi zwierzêtami na
terenie gminy reguluje odrêbna uchwa³a rady miasta.
ROZDZIA£ VIII
Wymagania odnoœnie utrzymywania zwierz¹t gospodarskich na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej
§ 20
1. Utrzymywanie zwierz¹t gospodarskich jest zabronione na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej,
oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w przypadku braku planu
miejscowego – wskazanych w „Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdañski”.
2. Zakaz utrzymywania zwierz¹t gospodarskich dotyczy tak¿e zwartych terenów, zajêtych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje
u¿ytecznoœci publicznej, centra handlowe, hotele,
strefy przemys³owe, ogrody dzia³kowe.
3. Tereny, na których prowadzony jest chów zwierz¹t
gospodarskich, a plan miejscowy zmienia ich na cele nie rolne, dotychczasowa funkcja mo¿e byæ utrzymana, chyba ¿e w planie miejscowym ustalono inny
sposób ich tymczasowego zagospodarowania.
4. Na pozosta³ych terenach wy³¹czonych z produkcji
rolnej, dopuszcza siê utrzymywanie zwierz¹t gospodarskich pod nastêpuj¹cymi warunkami:
1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierz¹t spe³niaj¹cych wymogi
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póŸn. zm.),
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2) wszelka uci¹¿liwoœæ hodowli dla œrodowiska w tym
emisje bêd¹ce jej skutkiem zostan¹ ograniczone
do obszaru nieruchomoœci, na której jest prowadzona.
5. Odstêpstwa od zakazów wymienionych w ust. 1–4
dopuszczalne s¹ tylko w wypadku, gdy utrzymywanie zwierz¹t gospodarskich jest podstawowym Ÿród³em utrzymania rodziny, a na chów wyra¿¹ zgodê
s¹siedzi bêd¹cy stronami postêpowania w rozumieniu kodeksu postêpowania administracyjnego oraz
prezydent miasta.
6. Prowadz¹cy chów zwierz¹t gospodarskich na terenach wy³¹czonych z produkcji rolnej, zobowi¹zani
s¹ przestrzegaæ zapisów § 3 niniejszego Regulaminu, a ponadto:
1) przestrzegaæ przepisów sanitarno– epidemiologicznych,
2) gromadziæ i usuwaæ nieczystoœci, które nie s¹ obornikiem i gnojówk¹, w sposób przewidziany dla œcieków;
3) sk³adowaæ obornik w odleg³oœci co najmniej 10 m
od linii rozgraniczaj¹cej drogi publicznej, na terenie p³askim, tak by odcieki nie mog³y przedostawaæ
siê na teren s¹siednich nieruchomoœci;
4) przeprowadzaæ deratyzacjê pomieszczeñ, w których prowadzona jest hodowla zwierz¹t, dwa razy
do roku wiosn¹ i jesieni¹, realizowan¹ przez podmiot uprawniony;
5) pszczo³y trzymaæ w ulach, ustawionych w odleg³oœci, co najmniej 10 m od granicy nieruchomoœci w taki sposób, aby wylatuj¹ce i przylatuj¹ce
pszczo³y nie stanowi³y uci¹¿liwoœci dla w³aœcicieli nieruchomoœci s¹siednich.
ROZDZIA£ IX

ROZDZIA£ X
Wymagania dotycz¹ce rozwieszania plakatów, reklam, og³oszeñ itp. na terenie miasta Starogard Gdañski
§ 25
1. Umieszczanie na miejskich tablicach og³oszeniowych oraz urz¹dzeniach infrastruktury komunalnej
plakatów, reklam, og³oszeñ itp. mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie przez podmiot do tego upowa¿niony œwiadcz¹cy dla Gminy Miejskiej us³ugi w tym zakresie na
podstawie stosownej umowy.
2. Wszystkie plakaty, reklamy, og³oszenia itp. musz¹
posiadaæ piecz¹tkê, logo firmy lub identyfikator podmiotu.
3. Zabrania siê umieszczania plakatów, reklam, og³oszeñ itp. przez osoby i firmy do tego nie uprawnione
pod groŸb¹ grzywny, na³o¿onej przez stra¿nika Stra¿y Miejskiej w drodze mandatu.
4. Wszelkie plakaty, reklamy, og³oszenia itp. wieszane
poza wyznaczonymi miejscami oraz nie posiadaj¹ce
piecz¹tki lub logo podmiotu upowa¿nionego bêd¹
usuniête w trybie natychmiastowym bez wezwania
do usuniêcia, na koszt w³aœciciela plakatu (ów), reklamy (am), og³oszenia (eñ).
5. Podmiot, który zosta³ upowa¿niony do umieszczania plakatów, reklam, og³oszeñ itp. jest zobowi¹zany
do systematycznego oczyszczania tablic og³oszeniowych i terenu wokó³.
ROZDZIA£ XI
Postanowienia koñcowe
§ 26

W³aœciciele nieruchomoœci zobowi¹zani s¹ do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomoœci. Obowi¹zek ten, w odniesieniu do
w³aœcicieli budynków jednorodzinnych, mo¿e byæ realizowany tylko w miarê potrzeby.

1. Nadzór nad realizacj¹ obowi¹zków wynikaj¹cych
z niniejszego Regulaminu sprawuje Prezydent Miasta, a do jego egzekwowania upowa¿nia siê Stra¿
Miejsk¹ oraz inne osoby i jednostki upowa¿nione
przez Prezydenta Miasta Starogardu Gdañskiego.
2. Nie respektowanie obowi¹zków wynikaj¹cych z niniejszego Regulaminu powodowaæ bêdzie konsekwencje przewidziane w przepisach kodeksu
postêpowania w sprawach o wykroczenia ³¹cznie
z kar¹ grzywny.

§ 22

§ 27

Termin przeprowadzenia obowi¹zkowej deratyzacji
podaje Prezydent Miasta w uzgodnieniu z Pañstwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, do publicznej wiadomoœci poprzez zarz¹dzenie.

Traci moc Uchwa³a Nr XXXVIII/287/97 Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego z dnia 27 lutego 1997 r. w sprawie ustalenia szczegó³owych zasad utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Miejskiej Starogard
Gdañski zmieniona Uchwa³¹ Nr VII/81/99 Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego z dnia 28 kwietnia 1999 r.

Obszary podlegaj¹ce obowi¹zkowej deratyzacji oraz
terminy jej przeprowadzania
§ 21

§ 23
W przypadku wyst¹pienia populacji gryzoni, stwarzaj¹cej zagro¿enie sanitarne, Prezydent Miasta, w uzgodnieniu z Pañstwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym, okreœli obszary podlegaj¹ce obowi¹zkowej
deratyzacji oraz okreœli, poprzez zarz¹dzenie, termin jej
przeprowadzenia.
§ 24
Koszty przeprowadzenia deratyzacji obci¹¿aj¹ w³aœcicieli nieruchomoœci.

§ 28
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej
Helena Bugaj
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1765
UCHWA£A Nr VI/32/07
Rady Gminy Puck
z dnia 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dzia³ek nr:
151/2, 151/4, 151/5, 151/6, 152/2, 152/3, 152/7, 152/8,
152/9, 152/10, 398/1, 398/2, 398/3, 398/4, 398/5, 398/6,
398/7, 398/8, 398/9 oraz czêœci dzia³ek nr: 89, 93/2,
159, 172 po³o¿onych w obrêbie ewidencyjnym BRUDZEWO w gminie PUCK.
Na podstawie art. 20 w zwi¹zku z art. 15, art. 16
ust. 1, art. 17, art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 z póŸniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póŸniejszymi zmianami), Rada Gminy Puck uchwala, co nastêpuje:
Rozdzia³ I
Przepisy wstêpne
§1
1. Po stwierdzeniu zgodnoœci projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dzia³ek nr: 151/2, 151/4, 151/5, 151/6, 152/2,
152/3, 152/7, 152/8, 152/9, 152/10, 398/1, 398/2,
398/3, 398/4, 398/5, 398/6, 398/7, 398/8, 398/9 oraz
czêœci dzia³ek nr: 89, 93/2, 159, 172 po³o¿onych
w obrêbie ewidencyjnym BRUDZEWO w gminie
PUCK z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy PUCK
okreœlonymi w Uchwale nr XXVI/86/2000r Rady Gminy Puck z dnia 03 paŸdziernika 2000 r. wraz ze zmianami uchwalonymi Uchwa³¹ nr IX/69/03 i IX/70/03
Rady Gminy Puck z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie
uchwalania Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck i zmianami uchwalonymi Uchwa³¹ nr XXVIII/6/05 Rady
Gminy Puck z dnia 03 lutego 2005 r.;
2. Po rozstrzygniêciu o sposobie rozpatrzenia uwag
z³o¿onych do projektu planu;
3. Po rozstrzygniêciu o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, nale¿¹cych do
zadañ w³asnych gminy;
uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dzia³ek nr: 151/2, 151/4, 151/5,
151/6, 152/2, 152/3, 152/7, 152/8, 152/9, 152/10, 398/1,
398/2, 398/3, 398/4, 398/5, 398/6, 398/7, 398/8, 398/9
oraz czêœci dzia³ek nr: 89, 93/2, 159, 172 po³o¿onych
w obrêbie ewidencyjnym BRUDZEWO w gminie PUCK.
§2
1. Plan obejmuje fragment wsi Brudzewo, po³o¿ony po
zachodniej stronie drogi wojewódzkiej nr 216 i po
po³udniowej stronie drogi powiatowej nr 1442 G, o po-
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wierzchni ok. 8 ha – w granicach okreœlonych na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Ustalenia planu przedstawiono w czêœci tekstowej –
stanowi¹cej treœæ niniejszej uchwa³y oraz w czêœci
graficznej – na rysunku planu w skali 1: 2000, stanowi¹cym za³¹czniki nr 1 do niniejszej uchwa³y.
3. Integraln¹ czêœci¹ uchwa³y s¹ te¿:
1) za³¹cznik nr 2 – rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag zg³oszonych do projektu planu;
2) za³¹cznik nr 3 – rozstrzygniêcie o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy.
4. Czêœæ tekstowa planu (uchwa³a) przedstawiona jest
w nastêpuj¹cy sposób:
1) przepisy ogólne dotycz¹ce ca³ego obszaru objêtego planem, a wiêc maj¹ce zastosowanie dla poszczególnych terenów wyodrêbnionych w dalszych
przepisach, zawarte w Rozdziale II od § 3 do § 13;
w sk³ad tych przepisów wchodz¹:
a) ustalenia dotycz¹ce przeznaczenia terenów
i definicje pojêæ u¿ytych w planie – zawarte
w § 3 uchwa³y;
b) ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego – zawarte w § 4
uchwa³y;
c) ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony œrodowiska
i przyrody – zawarte w § 5 uchwa³y;
d) ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, dóbr kultury wspó³czesnej oraz krajobrazu kulturowego – zawarte
w § 6 uchwa³y;
e) ustalenia dotycz¹ce wymagañ wynikaj¹cych
z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych
– zawarte w § 7 uchwa³y;
f) ustalenia dotycz¹ce parametrów i wskaŸników
kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenów, o których mowa w § 8 zawarte s¹
w kartach terenów w § 14 ust 1 i ust. 2;
g) ustalenia dotycz¹ce zagospodarowania obszarów i obiektów podlegaj¹cych ochronie ustalonych na podstawie przepisów odrêbnych, w tym
terenów górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych – zawarte w § 9
uchwa³y;
h) ustalenia dotycz¹ce szczegó³owych zasad i warunków scalenia i podzia³u nieruchomoœci – zawarte w § 10 uchwa³y;
i) ustalenia dotycz¹ce zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – zawarte w § 11 uchwa³y;
j) ustalenia dotycz¹ce sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzenia
i u¿ytkowania terenów – zawarte w § 12 uchwa³y;
k) ustalenia dotycz¹cych stawek procentowych
stanowi¹cych podstawê do okreœlenia op³aty,
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – po-
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dano w § 13 oraz w kartach terenów w § 14
uchwa³y;
2) przepisy szczegó³owe, dotycz¹ce poszczególnych
terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi,
z których ka¿dy posiada odrêbne ustalenia zapisane w karcie terenu – zawarte s¹ w Rozdziale III,
§ 14 ust. 1 i ust. 2.
5. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne wystêpuj¹ce na rysunku planu, s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) oznaczenia ogólne: granice obszaru objêtego planem; linie rozgraniczaj¹ce terenów o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania;
2) zagospodarowanie terenów: maksymalne, nieprzekraczalne linie zabudowy; zieleñ izolacyjno –
krajobrazowa; wyjazd na drogê wojewódzk¹
nr 216; pas techniczny napowietrznej linii energetycznej 15 kV; pas przebiegu infrastruktury technicznej;
3) przeznaczenie terenów: P – teren obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów; KS – teren
urz¹dzeñ obs³ugi komunikacji samochodowej –
stacja paliw; U – teren zabudowy us³ugowej; MN
– teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
G – teren urz¹dzeñ infrastruktury technicznej –
gazownictwo; R – teren rolniczy; KD–G – teren
dróg publicznych – droga g³ówna; KD–Z – teren
dróg publicznych – droga zbiorcza; KD–L – tereny
dróg publicznych – droga lokalna; KDW1 – teren
dróg wewnêtrznych – ci¹g pieszo–jezdny; KDW2
– teren dróg wewnêtrznych – ci¹g pieszy.
Pozosta³e oznaczenia na rysunku planu stanowi¹ informacjê i nie s¹ ustaleniami planu miejscowego.
6. Oznaczenia poszczególnych terenów wydzielonych
liniami rozgraniczaj¹cymi, nie bêd¹cych terenami
dróg publicznych i wewnêtrznych s¹ nastêpuj¹ce:
1) poz. 1. jednocyfrowy numer porz¹dkowy, oznaczaj¹cy numer terenu od 1 do 7;
2) poz. 2. symbol literowy, oznaczaj¹cy przeznaczenie terenu, zgodnie z klasyfikacj¹ scharakteryzowan¹ w § 3 ust. 1.
7. Oznaczenia poszczególnych terenów wydzielonych
na rysunkach planu liniami rozgraniczaj¹cymi, bêd¹cych terenami dróg publicznych i wewnêtrznych
s¹ nastêpuj¹ce:
1) poz. 1. dwucyfrowy numer porz¹dkowy, oznaczaj¹cy numer terenu od 01 do 06;
2) poz. 2. symbol literowy, oznaczaj¹cy przeznaczenie terenu zgodnie z klasyfikacj¹ podan¹ w § 3
ust. 2.
8. Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:
1) uchwale – nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹
uchwa³ê Rady Gminy Puck;
2) rysunku planu – nale¿y przez to rozumieæ rysunek wymieniony w § 2 ust. 2;
3) terenie, z podaniem jego symbolu – nale¿y przez
to rozumieæ teren wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczony takim samym symbolem na rysunku planu.

Rozdzia³ II
Przepisy ogólne dotycz¹ce ca³ego obszaru
objêtego planem
§3
Ustalenia dotycz¹ce przeznaczenia terenów i definicje pojêæ stosowanych w planie
1. Charakterystyka funkcji i przeznaczenie terenów nie
bêd¹cych terenami komunikacji:
1) Obiekty produkcyjne, sk³ady, magazyny – P
a) Funkcje podstawowe:
— wszelka dzia³alnoœæ produkcyjna wraz z niezbêdnymi do jej funkcjonowania obiektami
budowlanymi, zieleni¹, dojœciami, miejscami
postojowymi, dojazdami i infrastruktur¹ techniczn¹; wyklucza siê przedsiêwziêcia, które
wymagaj¹ sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko, zgodnie z art. 51 ust. 1
pkt. 1 Ustawy „Prawo Ochrony œrodowiska”
(Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z póŸniejszymi zmianami) podane w § 2 Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.
(Dz. U. Nr 257 poz. 2573) w sprawie okreœlenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko oraz
szczegó³owych kryteriów zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêcia do sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko
oraz zmieniaj¹cym je Rozporz¹dzeniu Rady
Ministrów z dnia 10 maja 2005 r. (Dz. U. Nr 92
poz. 769) – wykluczenie nie dotyczy urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej;
b) Prowadzona dzia³alnoœæ produkcyjna musi spe³niaæ wymogi obowi¹zuj¹cych przepisów szczególnych ochrony œrodowiska (w tym w zakresie
ochrony wód powierzchniowych i podziemnych
oraz ha³asu).
Zasiêg uci¹¿liwoœci dla œrodowiska prowadzonej dzia³alnoœci us³ugowej winien byæ ograniczony do granic obszaru, do którego inwestor
posiada tytu³ prawny;
c) Ustalenia dodatkowe:
— dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹, jako funkcjê wbudowan¹; pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi:
— musz¹ byæ wyposa¿one w techniczne œrodki ochrony przed uci¹¿liwoœciami funkcji
us³ugowych,
— musz¹ spe³niaæ wymogi norm obowi¹zuj¹cych dla funkcji chronionych;
— dopuszcza siê lokalizacjê sieci infrastruktury technicznej nie zwi¹zanych z obs³ug¹
danego terenu oraz lokalizacjê urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej i ochrony akustycznej,
— dopuszcza siê wydzielenie dróg wewnêtrznych o szerokoœci minimum 6 m; drogi wewnêtrzne projektowaæ jako po³¹czone
z drogami publicznymi lub z drogami wewnêtrznymi w innych terenach;
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d) Uwaga: dla danego terenu obowi¹zuj¹ wykluczenia funkcji, je¿eli zosta³y podane w karcie
danego terenu w § 14 ust. 1;
2) Teren urz¹dzeñ obs³ugi komunikacji samochodowej, stacja paliw – KS
a) Funkcje podstawowe:
— stacja paliw, parkingi; dopuszcza siê przedsiêwziêcia, które wymagaj¹ i mog¹ wymagaæ
sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko, zgodnie z art. 51 pkt. 1 Ustawy „Prawo Ochrony œrodowiska” (Dz. U. z 2006 r.
Nr 129, poz. 902, z póŸniejszymi zmianami)
podane w § 2 i w § 3 Rozporz¹dzeniu Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U.
Nr 257 poz. 2573) w sprawie okreœlenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na œrodowisko oraz szczegó³owych kryteriów zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêcia do sporz¹dzenia
raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko oraz
zmieniaj¹cym je Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r. (Dz. U. Nr 92
poz. 769);
b) Prowadzona dzia³alnoœæ musi spe³niaæ wymogi
obowi¹zuj¹cych przepisów szczególnych ochrony œrodowiska (w tym w zakresie ochrony wód
powierzchniowych i podziemnych oraz ha³asu).
Zasiêg uci¹¿liwoœci dla œrodowiska prowadzonej dzia³alnoœci us³ugowej winien byæ ograniczony do granic obszaru, do którego inwestor
posiada tytu³ prawny;
c) Ustalenia dodatkowe:
— w budynku obs³ugi stacji paliw wyklucza siê
funkcjê mieszkaln¹;
— dopuszcza siê lokalizacjê sieci infrastruktury
technicznej nie zwi¹zanych z obs³ug¹ danego terenu oraz lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i ochrony akustycznej,
— dopuszcza siê wydzielenie dróg wewnêtrznych o szerokoœci minimum 6 m; drogi projektowaæ jako przelotowe, po³¹czone
z drogami publicznymi lub z drogami wewnêtrznymi w innych terenach;
3) Teren zabudowy us³ugowej – U.
a) Funkcje podstawowe:
— zabudowa us³ugowa wraz z niezbêdnymi do
jej funkcjonowania obiektami budowlanymi,
miejscami postojowymi, zieleni¹, dojœciami,
dojazdami i infrastruktur¹ techniczn¹;
wyklucza siê:
— przedsiêwziêcia, wymagaj¹ce sporz¹dzenia
raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko jest
wymagany, zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt. 1
Ustawy „Prawo Ochrony œrodowiska” (Dz. U.
z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z póŸniejszymi
zmianami), podane w § 2 Rozporz¹dzeniu
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz.
U. Nr 257 poz. 2573) w sprawie okreœlenia
rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko oraz szczegó³owych kryteriów zwi¹zanych z kwalifiko-
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waniem przedsiêwziêcia do sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko oraz
zmieniaj¹cym je Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r. (Dz. U. Nr 92
poz. 769) – wykluczenie nie dotyczy urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej,
— obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿y
powy¿ej 2000 m2;
b) Dopuszcza siê funkcjê mieszkaln¹ integralnie
zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ jako wbudowan¹ lub w oddzielnym budynku; pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi:
— musz¹ byæ wyposa¿one w techniczne œrodki
ochrony przed uci¹¿liwoœciami funkcji us³ugowych,
— musz¹ spe³niaæ wymogi norm obowi¹zuj¹cych dla funkcji chronionych;
c) Prowadzona dzia³alnoœæ us³ugowa musi spe³niaæ wymogi obowi¹zuj¹cych przepisów szczególnych ochrony œrodowiska (w tym w zakresie
ochrony wód powierzchniowych i podziemnych
oraz ha³asu).
Zasiêg uci¹¿liwoœci dla œrodowiska prowadzonej dzia³alnoœci us³ugowej winien byæ ograniczony do granic obszaru, do którego inwestor
posiada tytu³ prawny;
d) Ustalenia dodatkowe:
— dopuszcza siê prowadzenie sieci infrastruktury technicznej nie zwi¹zanych z obs³ug¹
danego terenu oraz lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i ochrony akustycznej,
— dopuszcza siê wydzielenie dróg wewnêtrznych o szerokoœci minimum 6 m; drogi projektowaæ jako przelotowe, po³¹czone z drogami
publicznymi lub z drogami wewnêtrznymi w innych terenach;
e) Uwaga: dla danego terenu obowi¹zuj¹ wykluczenia funkcji, je¿eli zosta³y podane w karcie
danego terenu;
4) Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej –
MN
a) Zakres dopuszczalnych funkcji: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z niezbêdnymi do jej
funkcjonowania budynkami (gospodarczymi, gara¿ami) i budowlami, miejscami postojowymi,
zieleni¹, ma³¹ architektur¹, dojœciami i dojazdami oraz infrastruktur¹ techniczn¹.
W budynkach mieszkalnych jednorodzinnych
dopuszcza siê us³ugi wbudowane (do 30% powierzchni ca³kowitej budynku);
dopuszczalny zakres us³ug wbudowanych:
— us³ugi biurowe, administracyjne, gabinety lekarskie i inne gabinety, pracownie wolnych
zawodów,
— us³ugi handlu,
— us³ugi rzemios³a bytowego (us³ugi krawieckie, fryzjerskie, kosmetyczne, naprawcze
sprzêtu domowego itp.);
Prowadzona dzia³alnoœæ us³ugowa musi spe³niaæ wymogi obowi¹zuj¹cych przepisów szczególnych ochrony œrodowiska (w tym w zakresie
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ochrony wód powierzchniowych i podziemnych
oraz ha³asu).
Zasiêg uci¹¿liwoœci dla œrodowiska prowadzonej dzia³alnoœci us³ugowej winien byæ ograniczony do granic obszaru, do którego inwestor
posiada tytu³ prawny.
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi:
— musz¹ byæ wyposa¿one w techniczne œrodki
ochrony przed uci¹¿liwoœciami funkcji us³ugowych,
— musz¹ spe³niaæ wymogi norm obowi¹zuj¹cych dla funkcji chronionych;
b) Ustalenia dodatkowe:
— dopuszcza siê lokalizacjê maksimum jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego
na jednej dzia³ce budowlanej,
— budynki mieszkalne mog¹ byæ usytuowane
jako wolnostoj¹ce lub jako bliŸniacze,
— dopuszcza siê przejœcie sieci infrastruktury
technicznej i lokalizacjê urz¹dzeñ i budynków infrastruktury technicznej (trafostacje,
przepompownie, itp.) nie zwi¹zanych bezpoœrednio z obs³ug¹ danego terenu,
— dopuszcza siê wydzielenie dróg wewnêtrznych o szerokoœci minimum 6 m; drogi projektowaæ jako przelotowe, po³¹czone z drogami publicznymi lub z drogami wewnêtrznymi w innych terenach;
e) Uwaga: dla danego terenu obowi¹zuj¹ wykluczenia funkcji, je¿eli zosta³y podane w karcie
danego terenu;
5) Teren infrastruktury technicznej, gazownictwo – G
Teren lokalizacji urz¹dzeñ infrastruktury technicznej – teren dla przebiegu gazoci¹gu wysokiego ciœnienia DN 500, Pr = 8,4 MPa.
Teren o u¿ytkowaniu rolniczym, czasowo zajêty
na realizacjê przebiegu gazoci¹gu wysokiego;
6) Teren rolniczy – R
a) Zakres dopuszczalnych funkcji: uprawy rolne,
ogrodnicze, zalesienia, wody powierzchniowe;
Wyklucza siê stosowanie gnojowicy.
b) Ustalenia dodatkowe:
— dopuszcza siê prowadzenie instalacji infrastruktury technicznej nie zwi¹zanych z obs³ug¹ danego terenu oraz lokalizacjê
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej nie wymagaj¹cych zmiany przeznaczenia gruntów
rolnych na cele nierolnicze,
— wyklucza siê lokalizacjê budynków;
2. Charakterystyka funkcji i przeznaczenie terenów dróg
publicznych i wewnêtrznych:
1) Teren dróg publicznych: KD–G – droga klasy G –
g³ówna; KD–L – droga klasy L – lokalna.
a) W obrêbie terenów dopuszcza siê:
— jezdnie, chodniki, wydzielone œcie¿ki rowerowe,
— prowadzenie sieci infrastruktury technicznej
(za zgod¹ zarz¹dcy drogi),
— elementy ma³ej architektury,
— zadrzewienia,
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— lokalizacjê noœników reklamowych (o maksymalnej wysokoœci 3,00 m i maksymalnej
powierzchni 2 m2).
b) W obrêbie terenów wyklucza siê:
— lokalizacjê obiektów us³ugowo – handlowych;
c) Uwaga: dla danego terenu obowi¹zuj¹ wykluczenia funkcji, je¿eli zosta³y podane w karcie
danego terenu;
2) Teren dróg wewnêtrznych: KDW 1 – ci¹g pieszo
– jezdny lub droga dojazdowa;
a) Zakres dopuszczalnych funkcji i u¿ytkowania:
teren do urz¹dzenia jako ci¹g pieszo – jezdny;
— jezdnia, chodniki (z dopuszczeniem rozwi¹zañ bez wydzielania jezdni),
— sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
— lokalizacja elementów ma³ej architektury,
— zieleñ (drzewa, krzewy, zieleñ niska).
b) Uwaga: dla danego terenu obowi¹zuj¹ wykluczenia funkcji, je¿eli zosta³y podane w karcie
danego terenu zawartej w § 14 ust. 2;
3) Teren dróg wewnêtrznych: KDW 2 – ci¹g pieszy;
a) Zakres dopuszczalnych funkcji i u¿ytkowania:
— chodniki,
— sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
— lokalizacja elementów ma³ej architektury,
— zieleñ (drzewa, zieleñ niska),
— œcie¿ka rowerowa,
— przejazd na teren przyleg³ych terenów – je¿eli podano tak¹ mo¿liwoœæ w karcie danego
terenu zawartej w § 14 ust. 2.
b) Uwaga: dla danego terenu obowi¹zuj¹ wykluczenia funkcji, je¿eli zosta³y podane w karcie
danego terenu w § 14 ust. 2.
3. Wyjaœnienia pojêæ u¿ytych w „kartach terenów”
w § 14:
1) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy: linie, których nie mo¿e przekroczyæ lico (œciana)
budynku. Linie te nie dotycz¹ schodów, balkonów,
wykuszy, które mog¹ byæ wysuniête poza nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy do 1,00 m (przy spe³nieniu wymogów przepisów odrêbnych);
2) miejsca postojowe: miejsca postojowe dla samochodów, na powierzchni terenu, w gara¿ach (wbudowanych lub wolnostoj¹cych) lub wiatach;
3) k¹t nachylenia po³aci g³ównych budynków ok.
450 oznacza mo¿liwoœæ realizacji kata nachylenia
od 400 do 450;
4) powierzchnia terenów biologicznie czynnych: w rozumieniu przepisów odrêbnych;
5) przepisy odrêbne: nale¿y przez to rozumieæ obowi¹zuj¹ce przepisy prawne ustaw wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw;
6) urz¹dzenia infrastruktury technicznej: urz¹dzenia
i obiekty naziemne i budowle podziemne z wykluczeniem elektrowni wiatrowych;
7) wskaŸnik zabudowy: okreœla maksymaln¹ dopuszczaln¹ wielkoœæ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzia³ki;
8) wysokoœæ budynków: w rozumieniu przepisów odrêbnych.
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§4
Zasady ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego
1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego dla obszaru objêtego planem:
1) kszta³towanie struktury przestrzennej zabudowy
mieszkaniowej i us³ugowej w formie ci¹gu dzia³ek
usytuowanych wzd³u¿ dróg;
2) kszta³towanie nowej zabudowy mieszkaniowej
i us³ugowej w oparciu o historyczne cechy zabudowy Kaszub Pó³nocnych charakteryzuj¹ce miejscow¹ tradycjê;
3) ograniczenie intensywnoœci i gabarytów zabudowy w celu ochrony walorów krajobrazowych obszaru.
2. Szczegó³owe warunki ochrony i kszta³towania ³adu
przestrzennego, odnosz¹ce siê do poszczególnych
terenów po³o¿onych na obszarze opracowania planu, zawarto w kartach tych terenów w § 14 ust. 1.
§5
Zasady ochrony œrodowiska i przyrody
1. Na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹ tereny
ani obiekty podlegaj¹ce ochronie prawnej na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z póŸniejszymi zmianami).
2. Ustala siê wymóg uwzglêdnienia w zagospodarowaniu dzia³ek budowlanych du¿ego udzia³u powierzchni biologicznie czynnej – minimum 20% (zgodnie
z ustaleniami podanymi w pkt. 4 kart terenów zawartych w § 14 ust. 1).
3. Ustala siê wzbogacenie obszaru objêtego planem
w zieleñ, poprzez wymóg wprowadzenia zieleni izolacyjno–krajobrazowej w obrêbie terenów przeznaczonych do zabudowy (zgodnie z ustaleniami na
rysunku planu oraz z ustaleniami podanymi w pkt. 4
kart terenów zawartych w § 14 ust. 1).
4. Ustala siê ochronê starodrzewu w drodze powiatowej
nr 1442G, poprzez wprowadzenie wymogu zachowania drzewostanu (nie dotyczy sytuacji zagro¿eñ
bezpieczeñstwa ruchu i ciêæ sanitarnych) oraz poprzez wprowadzenie maksymalnie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odleg³oœci 15 m od linii
rozgraniczaj¹cej drogi.
5. Dla prowadzonej dzia³alnoœci (us³ugowej, produkcyjnej, sk³adowej, obs³ugi komunikacji itp.) ustala siê
koniecznoœæ spe³nienia wymogów obowi¹zuj¹cych
przepisów szczególnych ochrony œrodowiska (w tym
w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych oraz ha³asu) oraz zabezpieczenia funkcji
mieszkaniowej przed uci¹¿liwoœciami innych funkcji.
§6
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego,
zabytków, dóbr kultury wspó³czesnej oraz
krajobrazu kulturowego
1. Ca³y obszar objêty planem po³o¿ony jest w obrêbie
obszaru krajobrazu kulturowego z tradycj¹ budownic-

twa Kaszub Pó³nocnych i Pasa Nadmorskiego; dla
nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala siê formy zabudowy charakterystyczne dla tego regionu, takie jak: rzut na planie prostok¹ta, dach
dwuspadowy o k¹cie nachylenia ok. 450 (dopuszczony dach naczó³kowy), elewacje tynkowane, ceglane,
lub wykoñczone drewnem, elewacje w kolorach naturalnych (kolor be¿owy, szary, bia³y), dach w odcieniach koloru czerwonego.
2. Dla obszaru objêtego planem ustala siê strefê ochrony konserwatorskiej w celu ochrony ekspozycji zabytkowego za³o¿enia pa³acowo – parkowego
z folwarkiem w Celbowie; w strefie ochrony ekspozycji ustala siê ograniczenie gabarytów, wysokoœci i intensywnoœci zabudowy – wed³ug ustaleñ zwartych
w pkt. 6 kart terenów zawartych w § 14 ust. 1.
§7
Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania
przestrzeni publicznych
1. Na obszarze objêtym planem nie wyznacza siê obszarów przestrzeni publicznej w rozumieniu Ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wskazanych w Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck.
2. Na obszarze objêtym planem terenami publicznymi
s¹ tereny oznaczone na rysunku planu symbolami:
01 KD–G, 02 KD–L, 03 KD–L; dopuszcza siê te¿ przeznaczenie na cele publiczne terenów oznaczonych
na rysunku planu symbolami: 04 KDW1, 05 KDW1,
06 KDW2.
3. Ustalenia dla w/w terenów publicznych zawarte s¹
w kartach terenów w § 14 ust. 2.
§8
Ustalenia dotycz¹ce parametrów i wskaŸników
kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania
terenów
Parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania dla poszczególnych terenów okreœlono w pkt. 6 kart tych terenów zawartych w § 14 ust. 1
(dla terenów nie bêd¹cych terenami komunikacji) i w § 14
ust. 2 (dla terenów komunikacji).
§9
Ustalenia dotycz¹ce zagospodarowania obszarów
i obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na
podstawie przepisów odrêbnych, w tym terenów
górniczych, terenów nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem
siê mas ziemnych
1. Zgodnie z wymogami art. 7 Ustawy z dnia 3 lutego
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leœnych:
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 P, U i 2 U, KS, obejmuj¹cych dzia³ki geodezyjne nr 152/3, 152/7, 152/8, 152/9, 152/10
uzyskano zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze w trybie sporz¹dzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dzia³ek
nr 152/3 i 152/4 w Brudzewie gmina Puck, który
zosta³ uchwalony uchwa³¹ nr XLVIII/79/02 z dnia
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29 sierpnia 2002 r. opublikowan¹ w Dz. Urz. Wojew. Pom. Nr 13 poz. 134 z dnia 27.01.2003 r.
2) na obszarze objêtym planem przeznacza siê na
cele nierolnicze:
— grunty rolne klasy R III pochodzenia mineralnego o powierzchni 3,8620 ha; dla tych gruntów
uzyskano zgodê Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, pismo nr GZ. tr. 057 – 602–704/06 z dnia
30.11.2006 r.,
— grunty rolne klasy IV pochodzenia mineralnego o powierzchni 0,1633 ha; grunty te, z uwagi
na powierzchnie poni¿ej 1 ha, nie wymagaj¹
uzyskania zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze;
3) przed uzyskaniem pozwolenia na budowê nale¿y
uzyskaæ decyzjê zezwalaj¹c¹ na wy³¹czenie gruntów z produkcji rolniczej.
2. Na obszarze objêtym planem wystêpuje napowietrzna linia energetyczna. Wzd³u¿ trasy linii ustala siê
„pas techniczny napowietrznej linii energetycznej”
o ³¹cznej szerokoœci 15 m (po 7,5 m od osi linii); w pasie technicznym ustala siê:
— zakaz nasadzeñ drzew i krzewów (o wysokoœci
wzrostu powy¿ej 1,5 m),
— zakaz sytuowania stanowisk pracy, sk³adowania
wyrobów, materia³ów i urz¹dzeñ budowlanych; pas
techniczny nie obowi¹zuje w przypadku skalowania linii;
— zagospodarowanie terenu w obszarze pasa technicznego wymaga uzgodnienia z w³aœcicielem sieci (Koncern Energetyczny ENERGA S.A. Oddzia³
Zak³ad Gdañsk Zak³ad Wejherowo);
— pas techniczny nie obowi¹zuje w przypadku likwidacji linii.
Dla projektowanych napowietrznych linii energetycznych nale¿y przyj¹æ pas techniczny jak opisano powy¿ej.
3. Wzd³u¿ wschodniej granicy obszaru objêtego planem ustala siê „pas przebiegu infrastruktury technicznej”, w którym przebiegaj¹ podziemne sieci
infrastruktury technicznej – pas oznaczony jest na
rysunku planu; w pasie przebiegu infrastruktury technicznej ustala siê zakaz nasadzeñ drzew oraz prowadzenia dzia³alnoœci mog¹cej zaszkodziæ trwa³oœci
sieci.
4. Na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹ tereny
nara¿one na niebezpieczeñstwo powodzi.
5. Na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹ tereny
zagro¿one osuwaniem siê mas ziemnych.
§ 10
Ustalenia dotycz¹ce szczegó³owych zasad
i warunków scalania i podzia³u nieruchomoœci
1. Na obszarze objêtym planem nie wyznacza siê terenów wymagaj¹cych scalenia nieruchomoœci; dopuszcza siê scalenie wydzielonych dzia³ek i ponowny
podzia³ stosownie do potrzeb.
2. Dla terenów objêtym planem (poza terenami przeznaczonymi na funkcje dróg publicznych i wewnêtrznych, zasady podzia³u terenów na dzia³ki budowlane
podano w kartach terenów zawartych w § 14 ust. 1.

§ 11
Ustalenia dotycz¹ce zasad modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej
1. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala siê:
1) budowê drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 03 KD–L, która
stanowi przed³u¿enie drogi – osi komunikacyjnej
obszaru planowanego do zabudowy po³o¿onego
po po³udniowo – wschodniej stronie obszaru objêtego planem, powi¹zanej z drog¹ wojewódzk¹
nr 216 (poprzez skrzy¿owanie skanalizowane)
oraz powi¹zanej z drog¹ powiatow¹ nr 1442G;
2) budowê ci¹gów pieszo – jezdnych, oznaczonych
na rysunku planu symbolami 04 KDW1 i 05 KDW1,
³¹cz¹cych drogi wydzielone w terenie po³o¿onym
po wschodniej stronie obszaru objêtego planem
z planowan¹ drog¹ lokaln¹ 03 KD–L, co pozwoli na
zamkniêcie wlotów przed³u¿enia tych dróg do drogi wojewódzkiej;
3) budowê wydzielonego ci¹gu pieszego ze œcie¿k¹
rowerow¹, oznaczonego na rysunku planu symbolem 06 KDW2, wzd³u¿ trasy drogi wojewódzkiej
nr 216, stycznie do zachodniej granicy jej pasa
drogowego, na odcinku do skrzy¿owania tej drogi
z drog¹ powiatow¹ nr 1442G w kierunku po³udniowym, do planowanego skrzy¿owania z projektowan¹ drog¹ klasy lokalnej – przed³u¿eniem drogi
03 KD–L.
2. Na obszarze objêtym planem ustala siê nastêpuj¹ce
wskaŸniki iloœci miejsc parkingowych, usytuowanych
na terenie dzia³ek budowlanych lub objêtym inwestycj¹:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna: minimum
1 msc. postojowe / mieszkanie;
b) obiekty handlowe: minimum 2 msc. postojowych /
100 m2 pow. u¿ytkowej;
c) hotele, pensjonaty: minimum 5 msc. postojowych
/ 10 ³ó¿ek;
d) gastronomia: minimum 20 msc. postojowych /
100 msc. konsumpcyjnych;
e) inne us³ugi, poza wymienionymi powy¿ej: minimum 2 msc. postojowe / 100 m2 pow. u¿ytkowej;
f) sk³ady, magazyny, obiekty produkcyjne: minimum
0,5 msc. postojowe / 100 m2 pow. u¿ytkowej;
g) us³ugi wbudowane w budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych: 1 msc. postojowe / 50 m 2 pow.
u¿ytkowej;
h) wskaŸniki obejmuj¹ miejsca postojowe zlokalizowane na w³asnym terenie inwestora.
3. Szczegó³owe zasady obs³ugi komunikacyjnej terenów podano w pkt. 8 b) kart terenów w § 14 ust 1.
4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego –
poprzez rozbudowê istniej¹cej sieci wodoci¹gowej:
a) planowan¹ sieæ wodoci¹gow¹ nale¿y usytuowaæ
w liniach rozgraniczaj¹cych dróg publicznych
i wewnêtrznych;
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b) przy planowaniu sieci wodoci¹gowej nale¿y
uwzglêdniæ przeciwpo¿arowe zaopatrzenie wodne, w tym wymagan¹ iloœæ wody do zewnêtrznego gaszenia po¿aru zgodnie z przepisami
odrêbnymi;
2) Odprowadzanie œcieków sanitarnych:
a) ustala siê odprowadzenie œcieków sanitarnych
do wiejskiej kanalizacji sanitarnej;
b) etapowo, do czasu realizacji wiejskiej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê odprowadzanie
œcieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych, z udokumentowaniem wywozu œcieków
na oczyszczalniê; z chwil¹ wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie zlikwidowaæ, a budynki pod³¹czyæ do kanalizacji
sanitarnej; na gminie spoczywa obowi¹zek skutecznego wyegzekwowania szczelnoœci zbiorników i zapewnienia okresowego odbioru œcieków
i dowozu ich na oczyszczalniê;
3) Odprowadzanie œcieków przemys³owych:
a) do kanalizacji sanitarnej, po oczyszczeniu z zanieczyszczeñ przemys³owych;
b) etapowo, do czasu realizacji wiejskiej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê odprowadzenie
œcieków do zbiorników szczelnych bezodp³ywowych – po oczyszczeniu z zanieczyszczeñ przemys³owych, z udokumentowaniem wywozu
œcieków na oczyszczalniê; z chwil¹ wykonania
kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzglêdnie
zlikwidowaæ, a budynki pod³¹czyæ do kanalizacji sanitarnej; wyklucza siê odprowadzenie do
zbiorników bezodp³ywowych œcieków produkcji
wodoch³onnej;
4) Odprowadzanie wód deszczowych:
a) z dachów budynków na terenie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej: w obrêbie terenów dzia³ek budowlanych lub terenu objêtego
inwestycj¹;
b) z dachów budynków na terenie zabudowy us³ugowej, stacji paliw, obiektów produkcyjnych,
sk³adów i magazynów: w obrêbie terenów dzia³ek budowlanych, w obrêbie terenu objêtego inwestycj¹ lub do kanalizacji deszczowej
w drogach publicznych lub wewnêtrznych;
c) z placów i parkingów na terenach zabudowy
produkcyjnej i us³ugowej: w obrêbie terenu dzia³ek budowlanych lub terenu objêtego inwestycj¹;
wody opadowe przed wprowadzeniem do odbiornika oczyœciæ z zanieczyszczeñ i osadów
zgodnie z przepisami odrêbnymi;
d) z dróg: do kanalizacji deszczowej w drogach
lub sp³ywem powierzchniowym do rowów przydro¿nych lub do kanalizacji deszczowej w przyleg³ej drodze a nastêpnie do odbiornika (cieku
lub zbiornika); wody opadowe przed wprowadzeniem do odbiornika nale¿y oczyœciæ z zanieczyszczeñ i osadów zgodnie z przepisami
odrêbnymi; na odprowadzenie oczyszczonych
wód opadowych do wód powierzchniowych nale¿y uzyskaæ pozwolenie wodno – prawne;
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5) Zasilanie w energiê elektryczn¹:
a) w oparciu o istniej¹ce i projektowane sieci i urz¹dzenia elektroenergetyczne na podstawie warunków przy³¹czeniowych wydanych przez
dostawcê energii;
b) budowa sieci energetycznych œredniego napiêcia winna byæ realizowana w pasach technicznych, drogach oraz po trasach wynikaj¹cych ze
szczegó³owych uzgodnieñ na etapie projektowania z Koncernem Energetycznym ENERGA
S.A. Oddzia³ Gdañsk Zak³ad Wejherowo;
c) projektowan¹ sieæ elektroenergetyczn¹ nale¿y
przyj¹æ jako kablow¹ (podziemn¹), usytuowan¹ w liniach rozgraniczaj¹cych dróg lub jako napowietrzn¹, prowadzon¹ wzd³u¿ dróg, wzd³u¿
granic dzia³ek, lub wzd³u¿ linii rozgraniczaj¹cych terenów, w sposób jak najmniej ograniczaj¹cy mo¿liwoœci zabudowy terenów;
d) dopuszcza siê:
— mo¿liwoœæ przebudowy istniej¹cych linii elektroenergetycznych oraz zastêpowania ich nowymi odcinkami (kablowymi i napowietrznymi), z mo¿liwoœci¹ zmiany trasy stosownie
do potrzeb, z zachowaniem poziomu napiêcia;
— mo¿liwoœæ likwidacji istniej¹cej napowietrznej linii energetycznej 15 kV lub jej czêœci
i zast¹pienia jej lini¹ kablow¹ lub lini¹ napowietrzn¹; po skablowaniu linii wyznaczona
na rysunku planu strefa ochronna od napowietrznej linii energetycznej nie obowi¹zuje;
— mo¿liwoœæ budowy stacji transformatorowych
w obrêbie terenów przeznaczonych do zabudowy, oznaczonych na rysunku planu symbolami: P, U, KS, MN;
e) w wypadku podzia³u terenów na dzia³ki budowlane, projekt podzia³u uzgodniæ z Koncernem
Energetycznym ENERGA S.A. Oddzia³ Gdañsk
Zak³ad Wejherowo w zakresie ustalenia zabezpieczenia terenu pod stacjê transformatorow¹;
6) Zaopatrzenie w ciep³o: z indywidualnych Ÿróde³
ciep³a niskoemisyjnych lub nieemisyjnych;
7) Zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej œredniego lub
niskiego ciœnienia lub gaz bezprzewodowy (butlowy);
8) Telekomunikacja:
a) ustala siê mo¿liwoœæ pod³¹czenie zabudowy do
urz¹dzeñ telekomunikacyjnych istniej¹cych lub
planowanych;
b) planowan¹ sieæ telekomunikacyjn¹ nale¿y sytuowaæ w liniach rozgraniczaj¹cych dróg publicznych i wewnêtrznych;
9) Gospodarka odpadami:
a) odpady komunalne: segregacja i gromadzenie
w pojemnikach i wywóz na sk³adowisko odpadów
zgodnie z ustaw¹ z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
b) odpady przemys³owe: gromadzenie i unieszkodliwianie zgodnie z ustaw¹ z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach;
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§ 12
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenów
Dla obszaru objêtego planem nie ustala siê terminów
tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenów.
§ 13
Ustalenia dotycz¹ce stawek procentowych stanowi¹cych podstawê do okreœlenia op³aty, o której
mowa w art. 36 ust, 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Stawki procentowe, na podstawie których ustala siê
op³atê, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla poszczególnych terenów po³o¿onych na obszarze opracowania
planu, okreœlono w kartach tych terenów w § 14 ust. 1
i ust. 2.
Rozdzia³ III
Ustalenia szczegó³owe
§ 14
1. Szczegó³owy zakres funkcji, przeznaczenia terenów
oraz ich zagospodarowania i ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy dla poszczególnych
terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi –
nie bêd¹cych terenami komunikacji jest nastêpuj¹cy:
KARTA Nr 1.
1) NUMER TERENU: 1 P, U;
2) POWIERZCHNIA: ok. 2,90 ha;
3) FUNKCJE I PRZEZNACZENIE TERENU:
a) obiekty produkcyjne, sk³ady, magazyny – charakterystyka funkcji i przeznaczenia terenu wed³ug
ustaleñ podanych w § 3, ust. 1 pkt. 1;
b) zabudowa us³ugowa – charakterystyka funkcji
i przeznaczenia terenu wed³ug ustaleñ podanych
w § 3, ust. 1 pkt. 3;
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY:
a) poziomu dopuszczalnego ha³asu: nie ustala siê;
b) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 20%
powierzchni dzia³ki budowlanej lub terenu objêtego inwestycj¹;
c) ustala siê wymóg wprowadzenia zieleni izolacyjno
– krajobrazowej pomiêdzy maksymaln¹ nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy a po³udniow¹ granic¹ terenu (teren zieleni oznaczony na rysunku planu);
w terenie zieleni krajobrazowej dopuszcza siê przebieg linii energetycznej (kablowej lub napowietrznej);
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: wed³ug
ustaleñ podanych w § 6 oraz wed³ug ustaleñ podanych w pkt 6 karty terenu;
6) WSKAŸNIKI URBANISTYCZNE I PARAMETRY ZABUDOWY:
a) wskaŸnik zabudowy: do 0,40;
b) linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne jak
na rysunku planu;
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c) usytuowanie budynków: nie ustala siê;
d) gabaryty budynków i rodzaj dachu:
— wysokoœæ do 3 kondygnacji, do 12 m,
— k¹t nachylenia po³aci g³ównych budynków do
450;
7) ZASADY PODZIA£U TERENU NA DZIA£KI BUDOWLANE:
a) powierzchnia dzia³ki: minimum 1000 m 2; minimalna powierzchni nie dotyczy dzia³ek pod urz¹dzenia infrastruktury technicznej, dla których
powierzchni dzia³ki nie ustala siê oraz podzia³ów
w celu powiêkszenia przyleg³ych dzia³ek;
b) zasady podzia³u na dzia³ki budowlane:
— szerokoœæ frontu dzia³ki minimum 20 m,
— linie podzia³u na dzia³ki: równoleg³e lub prostopad³e do linii rozgraniczaj¹cej z terenem drogi
publicznej 02 KD–L;
8) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥:
a) drogi – dojazd:
— od drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 02 KD–L; zjazdy z drogi publicznej 02 KD–L wymagaj¹ uzgodnienia z zarz¹dc¹
drogi,
— oraz od dróg wewnêtrznych, je¿eli bêd¹ wydzielone w obrêbie terenu;
b) wymagania parkingowe: wed³ug ustaleñ podanych
§ 11 ust. 2;
c) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹: wed³ug
ustaleñ podanych § 11 ust. 4;
9) INNE ZAPISY:
a) w zachodniej czêœci terenu ustala siê „pas techniczny napowietrznej linii energetycznej” – dla pasa obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w § 9 ust. 2;
10) STAWKA PROCENTOWA:
a) teren 1 P, U: 25, 00%.
KARTA Nr 2
1) NUMER TERENU: 2 U, KS;
2) POWIERZCHNIA: ok. 1,25 ha;
3) PRZEZNACZENIE TERENU:
a) teren zabudowy us³ugowej – charakterystyka funkcji i przeznaczenia wed³ug ustaleñ podanych
w § 3, ust. 1 pkt. 3;
b) teren urz¹dzeñ komunikacji samochodowej, stacja
paliw, parkingi – charakterystyka funkcji i przeznaczenia wed³ug ustaleñ podanych w § 3, ust. 1
pkt. 2;
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY:
a) poziomu dopuszczalnego ha³asu: nie ustala siê;
b) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 20%
powierzchni dzia³ki budowlanej lub terenu objêtego inwestycj¹;
c) ustala siê wymóg wprowadzenia zieleni izolacyjno
– krajobrazowej pomiêdzy maksymaln¹ nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy a po³udniow¹ granic¹ terenu (teren zieleni oznaczony na rysunku planu);
w terenie zieleni krajobrazowej dopuszcza siê przebieg linii energetycznej (kablowej lub napowietrznej);
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5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: wed³ug
ustaleñ podanych w § 6 oraz wed³ug ustaleñ podanych w pkt 6 karty terenu;
6) WSKAŸNIKI URBANISTYCZNE I PARAMETRY ZABUDOWY:
a) wskaŸnik zabudowy: do 0,40;
b) linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne jak
na rysunku planu;
c) usytuowanie budynków: nie ustala siê;
d) gabaryty budynków i rodzaj dachu:
— wysokoœæ do 3 kondygnacji, do 12 m,
— k¹t nachylenia po³aci g³ównych budynków
mieszkalnych ok. 45 0,
— k¹t nachylenia po³aci g³ównych budynków pozosta³ych do 450;
7) ZASADY PODZIA£U TERENU NA DZIA£KI BUDOWLANE
a) powierzchnia dzia³ki: min. 1000 m2; minimalna powierzchni nie dotyczy dzia³ek pod urz¹dzenia infrastruktury technicznej, dla których powierzchni
dzia³ki nie ustala siê oraz podzia³ów w celu powiêkszenia przyleg³ych dzia³ek;
b) zasady podzia³u na dzia³ki budowlane:
— szerokoœæ frontu dzia³ki minimum 20 m,
— linie podzia³u na dzia³ki: równoleg³e lub prostopad³e do linii rozgraniczaj¹cej z terenem drogi
publicznej 02 KD–L;
8) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥:
a) drogi – dojazd:
— od drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 02 KD–L (zjazdy z drogi publicznej 02 KD–L wymagaj¹ uzgodnienia z zarz¹dc¹
drogi),
— wyklucza siê wjazd na teren 2 U, KS z drogi wojewódzkiej,
— dopuszcza siê wyjazd na drogê wojewódzk¹
nr 216 (wy³¹cznie w kierunku Redy) – w miejscu oznaczonym na rysunku planu;
b) wymagania parkingowe: wed³ug ustaleñ podanych
§ 11 ust. 2;
c) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹: wed³ug
ustaleñ podanych § 11 ust. 4;
9) INNE ZAPISY:
a) wzd³u¿ linii rozgraniczaj¹cej z terenem 06 KDW2
ustala siê „pas przebiegu infrastruktury technicznej”, oznaczony na rysunku planu – dla pasa obowi¹zuj¹ ustalenia podane w § 9 ust. 3;
10) STAWKA PROCENTOWA: teren 2 U, KS: 25,00%.
KARTA Nr 3
1) NUMER TERENU: 3 MN, U;
2) POWIERZCHNIA:
a) teren 3 MN, U: 0,65 ha;
3) PRZEZNACZENIE TERENU:
a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej –
charakterystyka funkcji i przeznaczenia terenu wed³ug ustaleñ podanych w § 3, ust. 1 pkt. 4;
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b) teren zabudowy us³ugowej – charakterystyka funkcji i przeznaczenia terenu wed³ug ustaleñ podanych w § 3, ust. 1 pkt. 3;
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY:
a) dopuszczalny poziom ha³asu: jak dla zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z us³ugami rzemieœlniczymi;
b) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 30%
powierzchni dzia³ki budowlanej lub terenu objêtego inwestycj¹;
c) ustala siê wymóg wprowadzenia zieleni izolacyjno
– krajobrazowej pomiêdzy maksymaln¹ nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy a lini¹ rozgraniczaj¹c¹ z terenem 02 KD–L, 03 KD–L i 04 KDW1 (teren zieleni
oznaczony na rysunku planu); w terenie zieleni
krajobrazowej dopuszcza siê przebieg linii energetycznej (kablowej lub napowietrznej);
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: wed³ug
ustaleñ podanych w § 6 oraz wed³ug ustaleñ podanych w pkt 6 karty terenu;
6) WSKAŸNIKI URBANISTYCZNE I PARAMETRY ZABUDOWY:
a) wskaŸnik zabudowy: do 0,30;
b) linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne jak
na rysunku planu;
c) usytuowanie budynków: elewacja frontowa budynku usytuowanego najbli¿ej drogi 03 KD–L – równoleg³a do linii rozgraniczaj¹cej z t¹ drog¹; elewacje
budynków pozosta³ych – nie ustala siê;
d) gabaryty budynków i rodzaj dachu budynków
mieszkalnych jednorodzinnych:
— rzut na planie prostok¹ta,
— wysokoœæ 2 kondygnacje (w tym wymagane poddasze) – do 10 m,
— dach dwuspadowy (dopuszczone naczó³ki), k¹t
nachylenia po³aci g³ównych budynków mieszkalnych i us³ugowych ok. 450,
e) gabaryty budynków i rodzaj dachu budynków pozosta³ych:
— rzut na planie prostok¹ta,
— wysokoœæ do 2 kondygnacji – do 10 m,
— k¹t nachylenia po³aci g³ównych budynków do
450;
7) ZASADY PODZIA£U TERENU NA DZIA£KI BUDOWLANE
a) powierzchnia dzia³ki: min. 1000 m2; minimalna powierzchnia dzia³ki nie dotyczy dzia³ek pod urz¹dzenia infrastruktury technicznej, dla których
powierzchni dzia³ki nie ustala siê oraz podzia³ów
w celu powiêkszenia przyleg³ych dzia³ek;
b) zasady podzia³u na dzia³ki budowlane:
— szerokoœæ frontu dzia³ki minimum 20 m,
— linie podzia³u na dzia³ki: równoleg³e lub prostopad³e do linii rozgraniczaj¹cej z terenem 03
KD–L;
8) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥:
a) drogi – dojazd:
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— od drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 03 KD–L,
— od drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 04 KDW1,
— od dróg wewnêtrznych, je¿eli bêd¹ wydzielone
w obrêbie terenu;
b) wymagania parkingowe: wed³ug ustaleñ podanych
§ 11 ust. 2;
c) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹: wed³ug
ustaleñ podanych § 11 ust. 4;
9) INNE ZAPISY:
a) w œrodkowej czêœci terenu ustala siê „pas techniczny napowietrznej linii energetycznej” – dla pasa obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w § 9 ust. 2;
10) STAWKA PROCENTOWA:
a) teren 3 MN, U: 25,00%.
KARTA Nr 4
1) NUMER TERENU: 4 MN; 5 MN;
2) POWIERZCHNIA:
a) teren 4 MN: 0,42 ha;
b) teren 5 MN: 0,06 ha;
3) PRZEZNACZENIE TERENU:
a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej –
charakterystyka funkcji i przeznaczenia terenu wed³ug ustaleñ podanych w § 3, ust. 1 pkt. 4;
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY:
a) dopuszczalny poziom ha³asu: jak dla zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej;
b) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 30%
powierzchni dzia³ki budowlanej lub terenu objêtego inwestycj¹;
c) ustala siê wymóg wprowadzenia zieleni izolacyjno
– krajobrazowej pomiêdzy maksymaln¹ nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy a lini¹ rozgraniczaj¹c¹ z terenem 02 KD–L, 03 KD–L i 04 KDW1 (teren zieleni
oznaczony na rysunku planu); w terenie zieleni
krajobrazowej dopuszcza siê przebieg linii energetycznej (kablowej lub napowietrznej);
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: wed³ug
ustaleñ podanych w § 6 oraz wed³ug ustaleñ podanych w pkt 6 karty terenu;
6) WSKAŸNIKI URBANISTYCZNE I PARAMETRY ZABUDOWY:
a) wskaŸnik zabudowy: do 0,30;
b) linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne jak
na rysunku planu;
c) usytuowanie budynków: elewacja frontowa budynku usytuowanego najbli¿ej drogi 03 KD–L równoleg³a do linii rozgraniczaj¹cej z t¹ drog¹; pozosta³e
budynki – nie ustala siê;
d) gabaryty budynków i rodzaj dachu budynków
mieszkalnych jednorodzinnych:
— rzut na planie prostok¹ta,
— wysokoœæ do 2 kondygnacji (w tym poddasze) –
do 10 m,
— dach dwuspadowy (dopuszczone naczó³ki), k¹t
nachylenia po³aci g³ównych budynków mieszkalnych i us³ugowych – ok. 450,
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e) gabaryty budynków i rodzaj dachu budynków pozosta³ych:
— rzut na planie prostok¹ta,
— wysokoœæ do 2 kondygnacji (w tym poddasze) –
do 10 m,
— k¹t nachylenia po³aci g³ównych budynków do
450;
7) ZASADY PODZIA£U TERENU NA DZIA£KI BUDOWLANE
a) powierzchnia dzia³ki:
— min. 1000 m 2 minimalna powierzchnia dzia³ki
nie dotyczy dzia³ek pod urz¹dzenia infrastruktury technicznej, dla których powierzchni dzia³ki
nie ustala siê oraz podzia³ów w celu powiêkszenia przyleg³ych dzia³ek;
— teren 5 MN mo¿e stanowiæ jedn¹ dzia³kê budowlan¹ lub mo¿e byæ zagospodarowany ³¹cznie z terenem dzia³ki nr 149/29;
b) zasady podzia³u na dzia³ki budowlane:
— szerokoœæ frontu dzia³ki minimum 20 m,
— linie podzia³u na dzia³ki: równoleg³e lub prostopad³e do linii rozgraniczaj¹cej z terenem 03
KD–L;
8) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥:
a) drogi – dojazd:
— od drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 03 KD–L,
— od dróg wewnêtrznych oznaczonych na rysunku planu symbolami 04 KDW1 i 05 KDW1;
b) wymagania parkingowe: wed³ug ustaleñ podanych
§ 11 ust. 2;
c) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹: wed³ug
ustaleñ podanych § 11 ust. 4;
9) INNE ZAPISY: nie ustala siê;
10) STAWKA PROCENTOWA:
a) teren 4 MN: 25,00%;
b) teren 5 MN: 25,00%.
KARTA Nr 5
1) NUMER TERENU: 6 R;
2) POWIERZCHNIA:
a) teren 6 R: 0,94 ha;
3) PRZEZNACZENIE TERENU:
a) teren rolniczy – charakterystyka funkcji i przeznaczenia terenu wed³ug ustaleñ podanych w § 3,
ust. 1 pkt. 6;
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY:
a) dopuszczalny poziom ha³asu: nie ustala siê;
b) powierzchnia biologicznie czynna: 100%;
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: wed³ug
ustaleñ podanych w § 6;
6) WSKAŸNIKI URBANISTYCZNE I PARAMETRY ZABUDOWY:
a) wskaŸnik zabudowy: nie ustala siê – nie dopuszcza siê lokalizacji zabudowy;
b) linie zabudowy: nie ustala siê – nie dopuszcza siê
lokalizacji zabudowy;
c) usytuowanie budynków: nie ustala siê – nie dopuszcza siê lokalizacji zabudowy;
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d) gabaryty budynków i rodzaj dachu: nie ustala siê
– nie dopuszcza siê lokalizacji zabudowy;
7) ZASADY PODZIA£U TERENU NA DZIA£KI BUDOWLANE: nie ustala siê;
8) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥:
a) drogi – dojazd: od drogi publicznej oznaczonej na
rysunku planu symbolem 03 KD–L,
b) wymagania parkingowe: nie ustala siê – nie dopuszcza siê lokalizacji parkingów;
c) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹: wed³ug
ustaleñ podanych § 11 ust. 4;
9) INNE ZAPISY:
a) w pó³nocnej czêœci terenu ustala siê „pas techniczny napowietrznej linii energetycznej” – dla pasa obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w § 9 ust. 2;
10) STAWKA PROCENTOWA:
a) teren 6 R: 0,00%.
KARTA Nr 6
1) NUMER TERENU: 7 G
2) POWIERZCHNIA: 0,18 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU:
a) tereny infrastruktury technicznej – gazownictwo –
charakterystyka funkcji i zagospodarowania terenu wed³ug ustaleñ podanych w § 3, ust. 1 pkt 5;
b) do czasu budowy gazoci¹gu oraz po zakoñczeniu
budowy gazoci¹gu wysokiego ciœnienia – teren
rolniczy – z uwzglêdnieniem zasad zagospodarowania terenu podanych w pkt 9 karty terenu;
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY:
nie ustala siê;
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: wed³ug
ustaleñ podanych w § 6;
6) PARAMETRY I WSKAŸ NIKI URBANISTYCZNE:
a) wskaŸnik zabudowy: nie ustala siê – nie dopuszcza siê lokalizacji zabudowy;
b) linie zabudowy: nie ustala siê – nie dopuszcza siê
lokalizacji zabudowy;
c) powierzchnia biologicznie czynna: 100% (z dopuszczeniem oznakowania trasy gazoci¹gu);
d) usytuowanie budynków: nie ustala siê – nie dopuszcza siê lokalizacji zabudowy;
e) gabaryty budynków i rodzaj dachu: nie ustala siê
– nie dopuszcza siê lokalizacji zabudowy;
7) ZASADY PODZIA£U TERENU NA DZIA£KI BUDOWLANE:
a) powierzchnia dzia³ki: nie ustala siê;
b) zasady podzia³u na dzia³ki budowlane: nie ustala
siê;
8) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥:
a) drogi – dojazd: od drogi publicznej oznaczonej na
rysunku planu symbolem 03 KD–L;
b) wymagania parkingowe: nie ustala siê;
c) pozosta³e elementy obs³ugi infrastruktur¹ – wed³ug § 11 ust. 4;
9) INNE ZAPISY:
a) po zakoñczeniu budowy gazoci¹gu wysokiego ciœnienia (po po³udniowo – zachodniej granicy obszaru objêtego planem), ustala siê nastêpuj¹ce
zasady u¿ytkowania terenu:
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— w odleg³oœci 3 m na obie strony od osi gazoci¹gu nie nale¿y sadziæ drzew i krzewów oraz budowaæ sta³ych ogrodzeñ; dopuszcza siê ogrodzenia rozbieralne lub samonoœne;
— skrzy¿owania urz¹dzeñ naziemnych i podziemnych z gazoci¹giem nale¿y wykonywaæ zgodnie z PN –91/M–34501;
b) wszelkie zamierzenia inwestycyjne w zakresie budownictwa naziemnego i podziemnego w bezpoœrednim s¹siedztwie gazoci¹gu wysokiego
ciœnienia oraz w miejscu skrzy¿owania nale¿y ka¿dorazowo uzgadniaæ z u¿ytkownikiem gazoci¹gu
(Operator Gazoci¹gów Przesy³owych GAZ– SYSTEM Sp. z o.o. Oddzia³ w Gdañsku);
10) STAWKA PROCENTOWA:
a) teren 7 G: 0,00%.
2. Szczegó³owy zakres funkcji, przeznaczenia terenów
oraz ich zagospodarowania i ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy dla poszczególnych
terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi –
bêd¹cych terenami dróg jest nastêpuj¹cy:
KARTA Nr 7
1) NUMER TERENU: 01 KD–G;
2) POWIERZCHNIA: 0,31 ha;
3) PRZEZNACZENIE TERENU:
a) droga wojewódzka nr 216 (Reda W³adys³awowo
– Hel) – charakterystyka funkcji i zagospodarowania terenu wed³ug ustaleñ podanych w § 3, ust. 2;
4) KLASYFIKACJA FUNKCJONALNO – TECHNICZNA, PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE:
a) droga klasy g³ównej;
b) szerokoœæ pasa drogowego zmienna, zgodnie z rysunkiem planu, minimum 20 m;
5) ZASADY ORGANIZACJI RUCHU, OGRANICZENIA,
PARKOWANIE:
a) wymagane zagwarantowanie warunków widocznoœci na skrzy¿owaniach;
b) zakaz parkowania;
6) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY:
a) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej lub rowów przydro¿nych;
7) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: nie ustala
siê.
8) ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: wed³ug ustaleñ zawartych w § 7;
9) INNE ZAPISY: nie ustala siê;
10) STAWKA PROCENTOWA: 0,00%.
KARTA Nr 8
1) NUMER TERENU: 02 KD–L;
2) POWIERZCHNIA: 0,52 ha;
3) PRZEZNACZENIE TERENU:
a) droga powiatowa nr 1442G (Celbowo – Brudzewo – S³awutowo /Wejherowo) – charakterystyka
funkcji i zagospodarowania terenu wed³ug ustaleñ podanych w § 3, ust. 2;
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4) KLASYFIKACJA FUNKCJONALNO –TECHNICZNA,
PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE:
a) ulica klasy lokalnej;
b) szerokoœæ pasa drogowego zmienna zgodnie z rysunkiem planu, minimum 12 m;
c) szerokoœæ jezdni minimum 5 m;
5) ZASADY ORGANIZACJI RUCHU, OGRANICZENIA,
PARKOWANIE:
a) wymagane zagwarantowanie warunków widocznoœci na skrzy¿owaniach;
b) zakaz parkowania;
6) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY:
a) zachowanie istniej¹cego drzewostanu; nie dotyczy sytuacji zagro¿eñ bezpieczeñstwa ruchu i ciêæ
sanitarnych oraz wycinki wynikaj¹cej z budowy
wjazdów na tereny przyleg³e; wycinka drzew zwi¹zana z w³¹czeniem drogi oznaczonej na rysunku
planu symbolem 03 KD–L do drogi oznaczonej na
rysunku planu symbolem 02 KD–L – musi nast¹piæ
staraniem i na koszt Gminy Puck;
b) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej lub do rowów przydro¿nych;
7) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: nie ustala
siê.
8) ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: wed³ug ustaleñ zawartych w § 7;
9) INNE ZAPISY: nie ustala siê;
10) STAWKA PROCENTOWA: 0,00%.
KARTA Nr 9
1) NUMER TERENU: 03 KD–L;
2) POWIERZCHNIA: 0,52 ha;
3) PRZEZNACZENIE TERENU:
a) droga lokalna – po³¹czona skrzy¿owaniem z drog¹ powiatow¹ nr 1442 G oraz drog¹ wojewódzk¹
nr 216 (po stronie wschodniej, poza obszarem objêtym planem) – charakterystyka wed³ug ustaleñ
podanych w § 3, ust. 2;
4) KLASYFIKACJA FUNKCJONALNO – TECHNICZNA, PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE:
a) ulica klasy lokalnej L1/2;
b) szerokoœæ pasa drogowego w liniach rozgraniczenia zmienna, zgodnie z rysunkiem planu, minimum
15 m;
c) szerokoœæ jedni: minimum 5,0 m, chodniki jednostronne lub obustronne;
5) ZASADY ORGANIZACJI RUCHU, OGRANICZENIA,
PARKOWANIE:
a) dostêpnoœæ ulicy z terenów przyleg³ych nieograniczona;
b) dopuszcza siê realizacjê zatok postojowych równoleg³ych do jezdni w zale¿noœci od potrzeb;
6) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY:
a) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji
deszczowej lub do rowu przydro¿nego;
7) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: nie ustala
siê;
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8) ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: wed³ug ustaleñ zawartych w § 7;
9) INNE ZAPISY: nie ustala siê;
10) STAWKA PROCENTOWA: 0,00%.
KARTA Nr 10
1) NUMER TERENU: 04 KDW1; 05 KDW2;
2) POWIERZCHNIA:
a) teren 04 KDW1: 0,04 ha;
b) teren 05 KDW1: 0,04 ha;
3) PRZEZNACZENIE TERENU:
a) teren 04 KDW1: teren dróg wewnêtrznych – ci¹g
pieszo – jezdny; przed³u¿enie ci¹gu pieszo – jezdnego w obrêbie dzia³ki nr 150/29 po³o¿onej po stronie wschodniej obszaru objêtego planem;
charakterystyka terenu wed³ug ustaleñ podanych
w § 3, ust. 2;
b) teren 05 KDW1: teren dróg wewnêtrznych – ci¹g pieszo – jezdny; przed³u¿enie ci¹gu pieszo – jezdnego
w obrêbie dzia³ki nr 149/28, po³o¿onej po stronie
wschodniej obszaru objêtego planem; charakterystyka wed³ug ustaleñ podanych w § 3, ust. 2;
4) KLASYFIKACJA FUNKCJONALNO – TECHNICZNA, PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE:
a) szerokoœæ pasa drogowego w liniach rozgraniczenia:
— teren 04 KDW1: minimum 10 m (zgodnie z rysunkiem planu),
— teren 05 KDW1: minimum 10 m (zgodnie z rysunkiem planu);
b) dopuszcza siê urz¹dzenie terenu bez wydzielania
jezdni;
5) ZASADY ORGANIZACJI RUCHU, OGRANICZENIA,
PARKOWANIE:
a) dostêpnoœæ ulicy z terenów przyleg³ych nieograniczona;
b) teren 04 KDW1: dopuszcza siê realizacjê zatok
postojowych równoleg³ych do jezdni w zale¿noœci
od potrzeb;
c) teren 05KDW1: parkowanie wykluczone;
6) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY:
a) teren 04 KDW1 i teren 05 KDW1: odprowadzenie
wód opadowych do kanalizacji deszczowej w obrêbie
terenów lub do kanalizacji deszczowej lub rowu przydro¿nego w terenie 03 KD–L;
7) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: nie ustala
siê;
8) ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: wed³ug ustaleñ podanych w § 7 ust. 1;
9) INNE ZAPISY: nie ustala siê;
10) STAWKA PROCENTOWA:
a) teren 04 KDW1: 0,00%;
b) teren 05KDW1: 0,00%.
KARTA Nr 11
1) NUMER TERENU: 06 KDW2;
2) POWIERZCHNIA:
a) teren 06 KDW2: 0,10 ha;
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3) PRZEZNCZENIE TERENU:
a) teren dróg wewnêtrznych – ci¹g pieszy ze œcie¿k¹ rowerow¹;
4) KLASYFIKACJA FUNKCJONALNO – TECHNICZNA, PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE:
a) ci¹g pieszy ze œcie¿k¹ rowerow¹;
b) szerokoœæ w liniach rozgraniczenia: minimum
5 m, zgodnie z rysunkiem planu;
5) ZASADY ORGANIZACJI RUCHU, OGRANICZENIA,
PARKOWANIE:
a) koniecznoœæ zastosowania zabezpieczeñ wykluczaj¹cych niekontrolowany wjazd na drogê
wojewódzk¹ nr 216, za wyj¹tkiem wyjazdu z terenu 2 U, KS, w miejscu oznaczonym na rysunku planu;
6) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA I PRZYRODY:
a) odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo, w obrêbie terenu;
7) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: nie ustala
siê.
8) ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: wed³ug ustaleñ podanych w § 7 ust. 1.
9) INNE ZAPISY:
a) w obrêbie terenu ustala siê ustala siê „pas przebiegu infrastruktury technicznej”, oznaczony na rysunku planu – dla pasa obowi¹zuj¹ ustalenia
podane w § 9 ust. 3;
10) STAWKA PROCENTOWA:
a) teren 06 KDW2: 0,00%.
§ 15
1. Uchyla siê „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na trasie przebiegu przez teren gminy
PUCK gazoci¹gu wysokiego ciœnienia wraz ze stref¹ ochronn¹” uchwalony uchwa³¹ nr XXXVII/49/01
Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2001 r. (opublikowan¹ w Dz. Urz. Wojew. Pom. nr 83 poz. 1046
z dnia 24.10.2001 r.) w granicach objêtych niniejszym planem.
2. Uchyla siê Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzia³ek nr 152/3 i 152/4 w Brudzewie gmina Puck, uchwalony uchwa³¹ nr XLVIII/79/02 z dnia
29 sierpnia 2002 r. (opublikowan¹ w Dz. Urz. Wojew. Pom. nr 13 poz. 134 z dnia 27.01.2003 r.)
USTALENIA KOÑCOWE
§ 16
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Puck.
§ 17
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 16, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Kazimierz Czernicki
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y nr VI/32/07
Rady Gminy Puck
z dnia 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
ROZSTRZYGNIÊCIE o sposobie rozpatrzenia uwag
zg³oszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dzia³ek nr: 151/2,
151/4, 151/5, 151/6, 152/2, 152/3, 152/7, 152/8, 152/9,
152/10, 398/1, 398/2, 398/3, 398/4, 398/5, 398/6, 398/7,
398/8, 398/9 oraz czêœci dzia³ek nr: 89, 93/2, 159, 172 po³o¿onych w obrêbie ewidencyjnym BRUDZEWO w gminie PUCK.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r Nr 80 poz. 717, zmiany Dz. U. z 2004
nr 6, Nr 141 poz. 1492 z póŸniejszymi zmianami) Rada
Gminy PUCK rozstrzyga co nastêpuje:
1. W okresie wy³o¿enia do publicznego wgl¹du projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dzia³ek nr: 151/2, 151/4, 151/5, 151/6,
152/2, 152/3, 152/7, 152/8, 152/9, 152/10, 398/1,
398/2, 398/3, 398/4, 398/5, 398/6, 398/7, 398/8, 398/9
oraz czêœci dzia³ek nr: 89, 93/2, 159, 172 po³o¿onych
w obrêbie ewidencyjnym BRUDZEWO w gminie PUCK
w dniach od 30 stycznia 2007 r. do 21 lutego 2007 r..
oraz w ustalonym w og³oszeniach terminie sk³adania to
jest do dnia 7 marca 2007 r. wp³ynê³o pismo z³o¿one
w Urzêdzie Gminy w Pucku w dniu 6 marca 2007 r.
przez pana Tomasza F., zamieszka³ego w Rumi, reprezentowanego pana Grzegorz M.
Pismo zawiera³o uwagê odnosz¹c¹ siê do uszczegó³owienia ustaleñ planu dotycz¹cych mo¿liwoœci
przebudowy napowietrznej linii energetycznej 15 kV
oraz uzupe³nienia rysunku planu o trasê tej linii i usuniêcie z rysunku planu nieistniej¹cej napowietrznej linii telefonicznej.
2. Wójt Gminy Puck rozpatrzy³ z³o¿one uwagi i bior¹c
pod uwagê stan faktyczny, stan prawny, planowane
przez sk³adaj¹cych uwagê zamierzenia inwestycyjne, w Postanowieniu z dnia 30 marca 2007 r. rozstrzygn¹³ o ich uwzglêdnieniu.
Uwzglêdnienie uwag wymaga³o zmiany zapisów zawartych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dzia³ek nr:
151/2, 151/4, 151/5, 151/6, 152/2, 152/3, 152/7,
152/8, 152/9, 152/10, 398/1, 398/2, 398/3, 398/4,
398/5, 398/6, 398/7, 398/8, 398/9 oraz czêœci dzia³ek nr: 89, 93/2, 159, 172 po³o¿onych w obrêbie ewidencyjnym BRUDZEWO w gminie PUCK oraz zmiany
rysunku planu.
Wprowadzone zmiany nie naruszy³y ustaleñ projektu planu w zakresie powoduj¹cym ponowienie uzgodnieñ projektu planu.
3. Tak wiêc uwaga zg³oszona do wy³o¿onego do publicznego wgl¹du projektu planu zosta³a uwzglêdniona w projekcie planu przedstawionym Radzie
Gminy do uchwalenia.
4. Do projektu planu nie zosta³y zg³oszone uwagi, nieuwzglêdnione przez Wójta Gminy Puck.
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Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y nr VI/32/07
Rady Gminy Puck
z dnia 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dzia³ek
nr: 151/2, 151/4, 151/5, 151/6, 152/2, 152/3, 152/7, 152/8,
152/9, 152/10, 3981/, 398/2, 398/3, 398/4, 398/5, 398/6,
398/7, 398/8, 398/9 oraz czêœci dzia³ek nr: 89, 93/2, 159,
172 po³o¿onych w obrêbie ewidencyjnym BRUDZEWO
w gminie PUCK
ROZSTRZYGNIÊCIE o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dzia³ek nr: 151/2, 151/4, 151/5,
151/6, 152/2, 152/3, 152/7, 152/8, 152/9, 152/10, 3981/,
398/2, 398/3, 398/4, 398/5, 398/6, 398/7, 398/8, 398/9
oraz czêœci dzia³ek nr: 89, 93/2, 159, 172 po³o¿onych
w obrêbie ewidencyjnym BRUDZEWO w gminie PUCK

LP.
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CECHA

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasad ich finansowania.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r Nr 80 poz. 717, zmiany Dz. U. z 2004
nr 6, Nr 141 poz. 1492 z póŸniejszymi zmianami) Rada
Gminy PUCK rozstrzyga co nastêpuje:
1. Projektowane sieci i urz¹dzenia z zakresu infrastruktury technicznej zaliczone do zadañ w³asnych gminy,
zapisane w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru dzia³ek nr: 151/2, 151/4,
151/5, 151/6, 152/2, 152/3, 152/7, 152/8, 152/9,
152/10, 3981/, 398/2, 398/3, 398/4, 398/5, 398/6,
398/7, 398/8, 398/9 oraz czêœci dzia³ek nr: 89, 93/2,
159, 172 po³o¿onych w obrêbie ewidencyjnym BRUDZEWO w gminie PUCK obejmuj¹:

OPIS ZADANIA

BUDOWA SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1.

2.

5.

Sieć wodociągowa
Przebudowa sieci wodociągowej w związku ze zmianą przebiegu drogi –
Ǿ 90
- w obrębie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 05 KDW1.
o łącznej długości ok. 60
mb
Kanalizacja sanitarna Budowa kanalizacji sanitarnej w istniejących i projektowanych drogach
publicznych– w obrębie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:
Ǿ 200, z rur PVC
02KD-L; 03 KD-L.
o łącznej długości ok. 600
mb
Kanalizacja deszczowa
Ǿ 260, Ǿ 360
o łącznej długości ok.
600 mb

Budowa kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej oraz w projektowanej
drodze publicznej łączącej drogę powiatową z drogą wojewódzką nr 216
(poza obszarem objętym planem) - w obrębie terenów oznaczonych
na rysunku planu symbolami: 02 KD-L, 03 KD-L.

Powyższe inwestycje będą realizowane ze środków budżetowych gminy.
Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE i POM. Urz. Wojew.
z funduszy ochrony środowiska.
2. Projektowane tereny i urz¹dzenia z zakresu infrastruktury drogowej zaliczone do zadañ w³asnych gminy, zapisane w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru dzia³ek nr: 151/2, 151/4,
151/5, 151/6, 152/2, 152/3, 152/7, 152/8, 152/9,

LP.

CECHA

152/10, 3981/, 398/2, 398/3, 398/4, 398/5, 398/6,
398/7, 398/8, 398/9 oraz czêœci dzia³ek nr: 89, 93/2,
159, 172 po³o¿onych w obrêbie ewidencyjnym BRUDZEWO w gminie PUCK obejmuj¹:

OPIS ZADANIA

REALIZACJA PROJEKTOWANEGO SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
Budowa projektowanej drogi lokalnej łączącej drogę powiatową nr 1442 G
1. Droga publiczna – lokalna z drogą wojewódzką nr 216 ( i wykup terenu pod drogę) - teren
oznaczony na rysunku planu symbolem 02 KD-L.
Budowa dróg
wewnętrznych, stanowiących połączenie dróg
Drogi wewnętrzne (ciągi
wydzielonych po wschodniej stronie obszaru z projektowana drogą
pieszo - jezdne)
03 KD-L
2.
(przeznaczone na cele
– tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 04 KDW1, 05 KDW1.
publiczne)
Tereny wskazane do realizacji celów publicznych.
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Budowa ciągu pieszego ze ścieżką rowerową wzdłuż drogi wojewódzkiej
nr 216; ciąg ten prowadzić będzie od skrzyżowania drogi powiatowej
Droga wewnętrzna (ciąg 1442 G z drogą wojewódzką w kierunku południowy do projektowanego
pieszy i rowerowy)
skrzyżowania drogi lokalnej z drogą wojewódzką - tereny oznaczony
na rysunku planu symbolem 06 KDW2.

Powyższe inwestycje będą realizowane ze środków budżetowych gminy .
Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE.

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

1766

§1
Ustala siê op³atê za usuniêcie pojazdu z drogi oraz
za parkowanie pojazdu usuniêtego z drogi w wysokoœci
okreœlonej w za³¹czniku do uchwa³y.
§2
Traci moc Uchwa³a Nr XXXVII/267/2002 Rady Powiatu Lêborskiego z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie
ustalenia wysokoœci op³at za usuniêcie i parkowanie pojazdu.

UCHWA£A Nr VII/63/07
Rady Powiatu Lêborskiego
z dnia 27 kwietnia 2007 r.

§3

w sprawie ustalenia wysokoœci op³at za usuniêcie i
parkowanie pojazdu

Wykonanie uchwa³y powierza siê Staroœcie Lêborskiemu.

Na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108
z 2005 r., poz. 908 ze zm.) i art. 12 pkt 7 i 11 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym
(Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 ze zm.) uchwala siê,
co nastêpuje:

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
Waldemar Walkusz
Załącznik
do Uchwały nr VII/63/07
Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 27 kwietnia 2007 r.

Stawki za usunięcie pojazdu z drogi
Lp.

Stawka

Opis

[PLN]

1.

Cena za 1 dobę parkowania pojazdu do 3,5 t dmc*

8

2.

Cena za 1 dobę parkowania pojazdu powyżej 3,5 t dmc*

12

3.

4.

Cena za 1 km za usuwanie (dojazd, załadunek, holowanie, rozładunek) m

Cena za 1 km za usuwanie (dojazd, załadunek, holowanie, rozładunek) m
2,5

pojazdu powyżej 3,5 t dmc*
Cena za 1 rbg prac dodatkowych uwzględniających

5.

1,5

pojazdu do 3,5 t dmc*

czynności związane

z przygotowaniem pojazdu do holowania (przeładunek towaru, wyciąganie
pojazdu, ustawienie na koła itp.)*
1. Powyższe stawki nie zawierają podatku VAT.
Objaśnienia :
- dmc – dopuszczalna masa całkowita
- rbg – roboczogodzina

500
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Gdañsk, dnia 14 czerwca 2007 r.
PREZES
URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD–4210–20(12)/2007/278/V/KC
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2
i 3 w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z
2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158,
poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21,
poz. 124 i Nr 52, poz. 343) oraz w zwi¹zku z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130,
poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162,
poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682
i Nr 181, poz. 1524) po rozpatrzeniu wniosku z dnia
10 kwietnia 2007 r. Zak³adu Energetyki Cieplnej Tczew
Spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ z siedzib¹
w Tczewie zwanego w dalszej czêœci decyzji „Przedsiêbiorstwem” w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a
postanawiam
1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,
2) ustaliæ okres obowi¹zywania taryfy do dnia 31 lipca
2008 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego na wniosek Przedsiêbiorstwa posiadaj¹cego koncesje na:
— wytwarzanie ciep³a Nr WCC/399/278/U/OT1/98/AR
z dnia 28 paŸdziernika 1998 r., zmienion¹ decyzjami:
Nr WCC/399A/278/W/3/2000/EG z dnia 7 czerwca
2000 r., Nr WCC/399B/278/W/3/2002/ASA z dnia
9 stycznia 2002 r., Nr WCC/399C/278/ W/3/OGD/
2002/SA z dnia 11 czerwca 2002 r., Nr WCC/399D/
278/W/OGD/2004/BP z dnia 8 wrzeœnia 2004 r. oraz
Nr WCC/399–ZTO/278/W/OGD/2007/JM z dnia
1 czerwca 2007 r.,
— dystrybucjê ciep³a Nr PCC/416/278/U/OT1/98/AR
z dnia 28 paŸdziernika 1998 r., zmienion¹ decyzjami:
Nr PCC/416A/278/W/3/2000/EG z dnia 7 czerwca
2000 r., Nr PCC/416B/278/W/3/2002/ASA z dnia
9 stycznia 2002 r., Nr PCC/416C/278/W/ OGD/2004
/BP z dnia 8 wrzeœnia 2004 r. oraz Nr PCC/416–ZTO/
278/W/OGD/ 2007/JM z dnia 1 czerwca 2007 r.,
w dniu 10 kwietnia 2007 r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia (pi¹tej)
taryfy dla ciep³a, ustalonej przez to Przedsiêbiorstwo.

Poz. 1767

Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki, zwany dalej „Prezesem URE”, wezwa³ Przedsiêbiorstwo do z³o¿enia stosownych wyjaœnieñ i uwierzytelnionych dokumentów
pismami z dnia 18 kwietnia 2007 r., 18 maja 2007 r. oraz
31 maja 2007 r. Przedsiêbiorstwo z³o¿y³o ¿¹dane dokumenty i wyjaœnienia odpowiednio w dniach: 7 i 29 maja
2007 r. oraz 6 i 11 czerwca 2007 r.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
– Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625,
z póŸn. zm.), zwanej dalej „ustaw¹ – Prawo energetyczne”, przedsiêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje ustalaj¹ taryfy dla paliw gazowych i energii, które
podlegaj¹ zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz proponuj¹ okres ich obowi¹zywania. Przedsiêbiorstwa te przedk³adaj¹ taryfy do zatwierdzenia z w³asnej inicjatywy lub
na ¿¹danie Prezesa URE.
W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami
okreœlonymi w art. 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz
z przepisami rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia
9 paŸdziernika 2006 r. w sprawie szczegó³owych zasad
kszta³towania i kalkulacji taryf oraz rozliczeñ z tytu³u zaopatrzenia w ciep³o (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423),
zwanego dalej „rozporz¹dzeniem taryfowym”.
Ustalone przez Przedsiêbiorstwo ceny i stawki op³at
zosta³y skalkulowane na podstawie uzasadnionych planowanych przychodów ze sprzeda¿y ciep³a, pokrywaj¹cych uzasadnione roczne koszty prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciep³o wraz z uzasadnionym zwrotem z kapita³u zaanga¿owanego w tê dzia³alnoœæ (§ 11, § 18 i § 21 rozporz¹dzenia
taryfowego). Podstaw¹ ustalenia kwoty uzasadnionych
kosztów planowanych by³y wielkoœci, okreœlone zgodnie z § 12 rozporz¹dzenia taryfowego. Przedsiêbiorstwo
uwzglêdni³o równie¿ planowane roczne koszty modernizacji i rozwoju (§ 11 ust. 1 pkt 2 rozporz¹dzenia taryfowego). Na poziom cen i stawek op³at wp³yw maj¹
przede wszystkim koszty paliwa i amortyzacji.
Okres obowi¹zywania taryfy ustalono zgodnie z wnioskiem Przedsiêbiorstwa.
W tym stanie rzeczy Prezes URE orzek³, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie – S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów – za poœrednictwem Prezesa
URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 479 46 pkt 1 i art. 479 47 § 1 Kodeksu
postêpowania cywilnego).
2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zadoœæ wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz
zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoœci
przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiêz³e
ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo zmianê decyzji w ca³oœci lub w czêœci (art. 479 49 Kodeksu postêpowania
cywilnego). Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji
Energetyki – Al. Jana Paw³a II 20, 80–462 Gdañsk.
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3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2, w zwi¹zku z art. 31
ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do og³oszenia w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiêbiorstwo wprowadza taryfê do stosowania nie wczeœniej ni¿ po up³ywie 14 dni i nie
póŸniej ni¿ do 45 dnia od dnia jej opublikowania
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
DYREKTOR
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
Miros³awa Szatybe³ko – Po³om
K. o.:
1. Zak³ad Energetyki
Cieplnej Tczew
Sp. z o.o.
ul. Rokicka 16
83–110 Tczew
2. Pan Piotr Karczewski
Wojewoda Pomorski
ul. Okopowa 21/27
80–810 Gdañsk
3. a/a
Taryfa dla ciep³a
NINIEJSZ TARYFA STANOWI ZA£¥CZNIK
DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 14 czerwca 2007 r.
Nr OGD–4210–20 (12)/2007/278/V/KC
SPIS TREŒCI
CZÊŒÆ I
Objaœnienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie.
CZÊŒÆ II
Zakres dzia³alnoœci gospodarczej zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o.
CZÊŒÆ III
Podzia³ odbiorców na grupy.
CZÊŒÆ IV
Rodzaje oraz wysokoœæ cen i stawek op³at.
CZÊŒÆ V
Warunki stosowania cen i stawek op³at.
CZÊŒÆ VI
Zasady wprowadzania cen i stawek op³at.
CZÊŒÆ I
Objaœnienia pojêæ i skrótów u¿ywanych w taryfie.
A. U¿yte w taryfie pojêcia oznaczaj¹:
— ustawa – ustawê z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z póŸn.
zm.);

Poz. 1767

— rozporz¹dzenie taryfowe – rozporz¹dzenie Ministra
Gospodarki z dnia 09 paŸdziernika 2006 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji
taryf oraz rozliczeñ z tytu³u zaopatrzenia w ciep³o
(Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423);
— rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe – rozporz¹dzenie
Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegó³owych warunków funkcjonowania systemów ciep³owniczych (Dz. U. z 2007 r. nr 16
poz 92);
— przedsiêbiorstwo ciep³ownicze – przedsiêbiorstwo
energetyczne zajmuj¹ce siê wytwarzaniem ciep³a
w eksploatowanych przez to przedsiêbiorstwo Ÿród³ach ciep³a, przesy³aniem i dystrybucj¹ oraz sprzeda¿¹ ciep³a wytworzonego w tych Ÿród³ach lub
zakupionego od innego przedsiêbiorstwa energetycznego, tj. Zak³ad Energetyki Cieplnej Tczew Sp.
z o. o., ul. Rokicka 16, 83–110 Tczew, zwany dalej
„ZEC Tczew”;
— odbiorca – ka¿dego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energiê na podstawie umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym;
— Ÿród³o ciep³a – po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a;
— lokalne Ÿród³o ciep³a – zlokalizowane w obiekcie Ÿród³o ciep³a bezpoœrednio zasilaj¹ce instalacje odbiorcze wy³¹cznie w tym obiekcie;
— sieæ ciep³ownicza – po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a
ze Ÿróde³ ciep³a do wêz³ów cieplnych;
— przy³¹cze – odcinek sieci ciep³owniczej doprowadzaj¹cy ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego
albo odcinek zewnêtrznych instalacji odbiorczych za
grupowym wêz³em cieplnym lub Ÿród³em ciep³a, ³¹cz¹cy te instalacje z instalacjami odbiorczymi
w obiektach;
— wêze³ cieplny – po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów noœnika ciep³a dostarczanego z przy³¹cza oraz
regulacji iloœci ciep³a dostarczanego do instalacji odbiorczych;
— grupowy wêze³ cieplny – wêze³ cieplny obs³uguj¹cy
wiêcej ni¿ jeden obiekt;
— instalacja odbiorcza – po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia
lub instalacje, s³u¿¹ce do transportowania ciep³a lub
ciep³ej wody z wêz³ów cieplnych lub Ÿróde³ ciep³a do
odbiorników ciep³a lub punktów poboru ciep³ej wody w obiekcie;
— zewnêtrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji
odbiorczych ³¹cz¹ce grupowy wêze³ cieplny lub Ÿród³o ciep³a z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy wêze³ cieplny lub Ÿród³o ciep³a;
— obiekt – budowlê lub budynek wraz z instalacjami
odbiorczymi;
— uk³ad pomiarowo – rozliczeniowy – dopuszczony do
stosowania zgodnie z odrêbnymi przepisami, zespó³
urz¹dzeñ, s³u¿¹cych do pomiaru iloœci i parametrów
noœnika ciep³a, których wskazania stanowi¹ podstawê do obliczenia nale¿noœci z tytu³u dostarczania
ciep³a;
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— grupa taryfowa – grupê odbiorców korzystaj¹cych
z us³ug zwi¹zanych z zaopatrzeniem w ciep³o, z którymi rozliczenia s¹ prowadzone na podstawie tych
samych cen i stawek op³at oraz warunków ich stosowania;
— moc cieplna – iloœæ ciep³a wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania okreœlonego noœnika ciep³a
albo iloœæ ciep³a odebranego z tego noœnika w jednostce czasu;
— zamówiona moc cieplna – ustalon¹ przez odbiorcê
lub podmiot ubiegaj¹cy siê o przy³¹czenie do sieci
ciep³owniczej najwiêksz¹ moc ciepln¹, jaka w danym obiekcie wyst¹pi w warunkach obliczeniowych,
która zgodnie z okreœlonymi w odrêbnych przepisach
warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbêdna do zapewnienia:
a) pokrycia strat ciep³a w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury ciep³ej wody w punktach czerpalnych,
c) prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ lub instalacji;
— warunki obliczeniowe:
a) obliczeniow¹ temperaturê powietrza atmosferycznego okreœlon¹ dla strefy klimatycznej, w której
s¹ zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane ciep³o,
b) normatywn¹ temperaturê ciep³ej wody.
B. U¿yte w taryfie skróty oznaczaj¹:
Ÿród³a ciep³a zlokalizowane:
— KT 1602 – w Rokitkach, przy ul. Tczewskiej 10, w którym wytwarzane ciep³o pochodzi ze spalania mia³u
wêgla kamiennego,
— KT 1702 – w Tczewie, przy ul. Ceglarskiej 4b, w którym wytwarzane ciep³o pochodzi ze spalania paliwa
gazowego i oleju opa³owego.
Lokalne Ÿród³a ciep³a zlokalizowane w Tczewie, w których wytwarzane ciep³o pochodzi ze spalania paliwa
gazowego:
— KT 1704 – przy ul. Chopina 12,
— KT 1706 – przy ul. Ba³dowskiej 51,
— KT 1719 – przy ul. £aziennej 11,
— KT 1724 – przy ul. Kopernika 1.
Ÿród³o ciep³a zlokalizowane w Tczewie, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, a wytwarzane ciep³o pochodzi ze spalania paliwa gazowego:
— KT 1722 – przy ul. Paderewskiego 18.
Lokalne Ÿród³a ciep³a zlokalizowane w Tczewie, w których wytwarzane ciep³o pochodzi ze spalania oleju opa³owego:
— KT 1708 – przy ul. Mickiewicza 18,
— KT 1711 – przy ul. 1–go Maja 10.
CZÊŒÆ II
Zakres dzia³alnoœci gospodarczej zwi¹zanej
z zaopatrzeniem w ciep³o.
ZEC Tczew prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ zwi¹zan¹ z zaopatrzeniem w ciep³o na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:
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— wytwarzania ciep³a Nr WCC/399/278/U/OT1/98/AR
z dnia 28 paŸdziernika 1998 r., zmienionej decyzjami: Nr WCC/399A/278/W/3/2000/EG z dnia 7 czerwca 2000 r., Nr WCC/399B/278/W/3/2002/ASA z dnia
9 stycznia 2002 r., Nr WCC/399C/278/W/3/ OGD/
2002/SA z dnia 11 czerwca 2002 r., Nr WCC/399D/
278/W/OGD/2004/BP z dnia 8 wrzeœnia 2004 r. oraz
Nr WCC/399–ZTO/278/W/OGD/2007/JM z dnia
1 czerwca 2007 r.,
— dystrybucji ciep³a Nr PCC/416/278/U/OT1/98/AR
z dnia 28 paŸdziernika 1998 r., zmienionej decyzjami: Nr PCC/416A/278/W/3/2000/EG z dnia 7 czerwca 2000 r., Nr PCC/416B/278/W/3/2002/ASA z dnia
9 stycznia 2002 r., Nr PCC/416C /278/W/OGD/
2004/BP z dnia 8 wrzeœnia 2004 r. oraz Nr PCC/416–
ZTO/ 278/W/OGD/2007/JM z dnia 1 czerwca 2007 r.
CZÊŒÆ III
Podzia³ odbiorców na grupy.
GRUPA K1–IW – odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane
w Ÿródle ciep³a KT 1602, dostarczane jest do obiektów
poprzez sieæ ciep³ownicz¹ oraz wêz³y cieplne, stanowi¹ce w³asnoœæ i eksploatowane przez ZEC Tczew; koszty energii elektrycznej zu¿ywanej w wêz³ach cieplnych
ponosz¹ odbiorcy.
GRUPA K1–IWE – odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w Ÿródle ciep³a KT 1602, dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹ oraz wêz³y cieplne,
stanowi¹ce w³asnoœæ i eksploatowane przez ZEC
Tczew; koszty energii elektrycznej zu¿ywanej w wêz³ach cieplnych ponosi ZEC Tczew.
GRUPA K1–IO – odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane
w Ÿródle ciep³a KT 1602, dostarczane jest do obiektów
poprzez sieæ ciep³ownicz¹, stanowi¹c¹ w³asnoœæ i eksploatowan¹ przez ZEC Tczew oraz wêz³y cieplne, stanowi¹ce w³asnoœæ i eksploatowane przez odbiorców.
GRUPA K1–GO – odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane w Ÿródle ciep³a KT 1602, dostarczane jest do obiektów poprzez sieæ ciep³ownicz¹, grupowe wêz³y cieplne
i zewnêtrzne instalacje odbiorcze za tymi wêz³ami, stanowi¹ce w³asnoœæ i eksploatowane przez ZEC Tczew.
GRUPA K2–IW – odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane
w Ÿródle ciep³a KT 1702, dostarczane jest do obiektów
poprzez sieæ ciep³ownicz¹ oraz wêz³y cieplne, stanowi¹ce w³asnoœæ i eksploatowane przez ZEC Tczew.
GRUPA K2–IO – odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane
w Ÿródle ciep³a KT 1702, dostarczane jest do obiektów
poprzez sieæ ciep³ownicz¹, stanowi¹c¹ w³asnoœæ i eksploatowan¹ przez ZEC Tczew oraz wêz³y cieplne, stanowi¹ce w³asnoœæ i eksploatowane przez odbiorców.
GRUPA GW – odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane
w Ÿród³ach ciep³a KT 1704, KT 1706, KT 1719, KT 1724
i KT 1722, dostarczane jest bezpoœrednio do obiektów,
w których s¹ one zlokalizowane oraz do s¹siednich
obiektów poprzez zewnêtrzne instalacje odbiorcze.
GRUPA OW – odbiorcy, którym ciep³o, wytwarzane
w Ÿród³ach ciep³a KT 1708 i KT 1711, dostarczane jest
bezpoœrednio do obiektów, w których s¹ one zlokalizowane.
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CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.
4.1. Ceny i stawki opłat:
Grupa odbiorców K1 - IW
cena za zamówioną moc cieplną
cena ciepła
cena nośnika ciepła
stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe
stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe
Grupa odbiorców K1 - IWE
cena za zamówioną moc cieplną
cena ciepła
cena nośnika ciepła
stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe
stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe
Grupa odbiorców K1 - IO
cena za zamówioną moc cieplną
cena ciepła
cena nośnika ciepła
stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe
stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe
Grupa odbiorców K1 - GO
cena za zamówioną moc cieplną
cena ciepła
cena nośnika ciepła
stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe
stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe
Grupa odbiorców K2 - IW
cena za zamówioną moc cieplną
cena ciepła
cena nośnika ciepła
stawka opłaty stałej za usługi
przesyłowe
stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe

j.m.

NETTO
84 097,19
7 008,10
17,58
13,80
23 856,17
1 988,01

BRUTTO*
102 598,58
8 549,88
21,45
16,84
29 104,53
2 425,38

zł/GJ

9,38

11,44

j.m.
roczna
rata miesięczna
zł/GJ
zł/m3
roczna
rata miesięczna

NETTO
84 097,19
7 008,10
17,58
13,80
23 856,17
1 988,01

BRUTTO*
102 598,58
8 549,88
21,45
16,84
29 104,53
2 425,38

zł/GJ

10,00

12,20

j.m.
roczna
rata miesięczna
zł/GJ
zł/m3
roczna
rata miesięczna

NETTO
84 097,19
7 008,10
17,58
13,80
16 706,49
1 392,21

BRUTTO*
102 598,58
8 549,88
21,45
16,84
20 381,92
1 698,49

zł/GJ

5,98

7,30

j.m.
roczna
rata miesięczna
zł/GJ
zł/m3
roczna
rata miesięczna

NETTO
84 097,19
7 008,10
17,58
13,80
29 003,35
2 416,95

BRUTTO*
102 598,57
8 549,88
21,45
16,84
35 384,09
2 948,67

zł/GJ

8,48

10,35

j.m.
roczna
rata miesięczna
zł/GJ
zł/m3
roczna
rata miesięczna

NETTO
68 512,40
5 709,37
37,07
13,80
19 511,72
1 625,98

BRUTTO*
83 585,13
6 965,43
45,23
16,84
23 804,30
1 983,69

6,29

7,67

roczna
rata miesięczna
zł/GJ
zł/m3
roczna
rata miesięczna

zł/GJ

zł/MW

zł/MW

zł/MW

zł/MW

zł/MW

zł/MW

zł/MW

zł/MW

zł/MW

zł/MW
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Grupa odbiorców K2 - IO
cena za zamówioną moc cieplną
cena ciepła
cena nośnika ciepła
stawka opłaty stałej
przesyłowe

za
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usługi

j.m.
roczna
rata miesięczna
zł/GJ
zł/m3
roczna
rata miesięczna

stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe
Grupa odbiorców GW
stawka
opłaty
miesięcznej
zamówioną moc cieplną
stawka opłaty za ciepło
Grupa odbiorców OW
stawka
opłaty
miesięcznej
zamówioną moc cieplną
stawka opłaty za ciepło

zł/MW

zł/MW

5,16

6,30

NETTO

BRUTTO*

zł/MW

11 294,50

13 779,29

zł/GJ

42,34

51,65

j.m.
za

BRUTTO*
83 585,13
6 965,43
45,23
16,84
15 293,51
1 274,46

zł/GJ
j.m.

za

NETTO
68 512,40
5 709,37
37,07
13,80
12 535,66
1 044,64

NETTO

BRUTTO*

zł/MW

14 197,91

17 321,45

zł/GJ

57,32

69,93

* uwzględniono podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22 %.
4.2.

Stawki opłat za przyłączenie do sieci.
l.p.
1
2
3
4
5
6

wyszczególnienie
przyłącze Dn 32
przyłącze Dn 40
przyłącze Dn 50
przyłącze Dn 65
przyłącze Dn 80
przyłącze Dn 100

stawka [zł/mb]
127,52
136,90
150,70
162,05
183,80
236,57

Stawki opłat za przyłączenie do sieci nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Będzie on naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

CZÊŒÆ V
Warunki stosowania cen i stawek op³at.
1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹
stosowane przy zachowaniu standardów jakoœciowych obs³ugi odbiorców, które zosta³y okreœlone
w rozdziale 6 rozporz¹dzenia przy³¹czeniowego.
2. W przypadkach:
a) niedotrzymania przez ZEC Tczew standardów jakoœciowych obs³ugi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,
b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych
wskazañ uk³adu pomiarowo – rozliczeniowego,
c) udzielania bonifikat przys³uguj¹cych odbiorcy,
d) nielegalnego poboru ciep³a,
stosuje siê postanowienia okreœlone w rozdziale 4
rozporz¹dzenia taryfowego.
CZÊŒÆ VI
Zasady wprowadzania cen i stawek op³at.
ZEC Tczew wprowadza do stosowania ceny i stawki
op³at okreœlone w niniejszej taryfie nie wczeœniej ni¿ po
up³ywie 14 dni i nie póŸniej ni¿ do 45 dnia od dnia jej
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Prezes Zarz¹du
Barbara Stanuch
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ZARZ¥DZENIE Nr 126/07
Wojewody Pomorskiego
z dnia 18 czerwca 2007 r.
w sprawie uchylenia zarz¹dzenia w sprawie wyborów
uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy Stary Dzierzgoñ
w okrêgu wyborczym Nr 7
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547
z póŸn. zm.) w zwi¹zku z wyrokiem Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2007 r., sygn. akt K 8/07
(Dz. U. Nr 48, poz. 327) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
Uchyla siê Zarz¹dzenie Nr 109/07 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy Stary Dzierzgoñ w okrêgu
wyborczym Nr 7.
§2
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego
i podlega og³oszeniu na terenie Gminy w sposób zwyczajowo przyjêty.
Wojewoda Pomorski
Piotr Karczewski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 109

Poz. 1769 i 1770

— 8123 —

1769

Obwieszczenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.

OBWIESZCZENIE
Wojewody Pomorskiego
z dnia 8 czerwca 2007 r.

Wojewoda Pomorski
Piotr Karczewski

w sprawie wysokoœci wskaŸnika przeliczeniowego
kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych dla województwa pomorskiego
i miasta Gdañska bêd¹cego siedzib¹ Wojewody i Sejmiku Województwa.
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zmianami:
Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2783 i 2786 oraz Dz. U.
z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167,
poz. 1193, Nr 86, poz. 602 i Nr 249, poz. 1833) podaje siê
do publicznej wiadomoœci co nastêpuje:
wysokoœæ wskaŸnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych na okres 6 m–cy, tj. od 1 lipca 2007 r. do 31 grudnia
2007 r. wynosi dla:
— województwa pomorskiego
– 3 000,0 z³.
— miasta Gdañska bêd¹cego siedzib¹ Wojewody
i Sejmiku Województwa
– 3 327,0 z³.
Obwieszczenie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 lipca 2007
r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Wojewoda Pomorski
Piotr Karczewski
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OBWIESZCZENIE
Wojewody Pomorskiego
z dnia 18 czerwca 2007 r.
w sprawie og³oszenia Statutu Metropolitalnego Zwi¹zku Komunikacyjnego Zatoki Gdañskiej
Na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000
r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) oraz
§ 6 rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 5 paŸdziernika 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zwi¹zków miêdzygminnych
oraz og³aszania statutów zwi¹zków (Dz. U. Nr 121, poz.
1307)
— podaje siê do publicznej wiadomoœci, ¿e w dniu
5 czerwca 2007 r. wpisano do Rejestru zwi¹zków
miêdzygminnych, pod pozycj¹ 283, Metropolitalny
Zwi¹zek Komunikacyjny Zatoki Gdañskiej z siedzib¹
w mieœcie Gdañsk utworzony przez gminy Kolbudy,
Kosakowo, Luzino, Pruszcz Gdañski, Wejherowo,
¯ukowo oraz miasta Gdañsk, Gdynia, Pruszcz Gdañski, Reda, Rumia, Sopot i Wejherowo zgodnie z treœci¹ uchwa³ Rad Gmin.
W za³¹czniku do niniejszego obwieszczenia publikuje siê Statut Metropolitalnego Zwi¹zku Komunikacyjnego Zatoki Gdañskiej.

Za³¹cznik
do Obwieszczenia
Wojewody Pomorskiego
z dnia 18 czerwca 2007 r.
STATUT
METROPOLITALNEGO ZWI¥ZKU KOMUNIKACYJNEGO ZATOKI GDAÑSKIEJ
I. Postanowienia ogólne
§1
Metropolitalny Zwi¹zek Komunikacyjny Zatoki Gdañskiej zwany dalej Zwi¹zkiem, dzia³a na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa w tym na podstawie ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami 1) oraz na podstawie niniejszego Statutu.
§2
Siedzib¹ Zwi¹zku jest miasto Gdañsk.
§3
1. Cz³onkami Zwi¹zku s¹:
1) Miasto Gdañsk,
2) Miasto Gdynia,
3) Gmina Kolbudy,
4) Gmina Kosakowo,
5) Gmina Luzino,
6) Gmina Pruszcz Gdañski,
7) Miasto Pruszcz Gdañski,
8) Miasto Reda,
9) Miasto Rumia,
10) Miasto Sopot,
11) Gmina Wejherowo,
12) Miasto Wejherowo,
13) Gmina ¯ukowo.
2. Do Zwi¹zku mog¹ przyst¹piæ inne gminy na zasadach okreœlonych w czêœci VII niniejszego statutu.
§4
Zwi¹zek powo³uje siê na czas nieokreœlony.
§5
Zwi¹zek posiada osobowoœæ prawn¹ i wykonuje zadania publiczne w imieniu w³asnym i na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ.

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone
w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, 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, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz
z 2007 r. Nr 48, poz. 327.
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§6
Nadzór nad Zwi¹zkiem pod k¹tem legalnoœci sprawuje Prezes Rady Ministrów i Wojewoda Pomorski. Nadzór i kontrolê finansow¹ sprawuje Regionalna Izba
Obrachunkowa w Gdañsku.
II. Zadania Zwi¹zku
§7
1. Zadaniem Zwi¹zku jest wspólne kszta³towanie polityki komunikacyjnej oraz zarz¹dzanie lokalnym transportem zbiorowym na terenie gmin – cz³onków
Zwi¹zku.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Zwi¹zek realizuje w szczególnoœci poprzez:
1) w pierwszym etapie funkcjonowania Zwi¹zku:
a) wprowadzenie, uchwalenie cen i rozliczenie
przychodów z biletów aglomeracyjnych,
b) badanie rynku us³ug lokalnego transportu zbiorowego,
c) programowanie rozwoju lokalnego transportu
zbiorowego,
d) planowanie oferty lokalnego transportu zbiorowego,
e) stosowanie zintegrowanego systemu pobierania
op³at,
f) przygotowanie szczegó³owego projektu docelowego kszta³tu systemu wraz z harmonogramem jego wdro¿enia,
2) w kolejnych etapach funkcjonowania Zwi¹zku:
a) uchwalanie taryf i przepisów porz¹dkowych,
b) dystrybucjê i kontrolê biletów,
c) promocjê us³ug,
d) zatrudnianie przewoŸników,
e) nadzór, regulacjê i kontrolê ruchu,
f) utrzymywanie przystanków, pêtli i wêz³ów integracyjnych,
g) okreœlenie poziomu dotacji do dzia³alnoœci
Zwi¹zku.
3. Realizacja kolejnych etapów okreœlonych w ust. 2.
pkt 2 uzale¿niona jest od zakoñczenia realizacji etapu wczeœniejszego opisanego w ust. 2 pkt 1.
4. Zadania okreœlone w ust. 2 pkt 1 Zwi¹zek przyjmuje
do realizacji z dniem utworzenia.
§8
Dla realizacji zadañ Zwi¹zek mo¿e tworzyæ w³asne
jednostki organizacyjne, przystêpowaæ do podmiotów
ju¿ istniej¹cych, zawieraæ umowy z innymi podmiotami,
wspó³pracowaæ ze zwi¹zkami miêdzygminnymi, organizacjami gospodarczymi oraz spo³ecznymi.
§9
Zwi¹zek reprezentuje interesy gmin – cz³onków Zwi¹zku w zakresie objêtym jego zadaniami.
III. Organy Zwi¹zku
§ 10
1. Organami Zwi¹zku s¹:
1) Zgromadzenie Zwi¹zku zwane dalej Zgromadzeniem,
2) Zarz¹d Zwi¹zku zwany dalej Zarz¹dem.

2. Zgromadzenie powo³uje komisjê rewizyjn¹ Zwi¹zku.
3. Zgromadzenie mo¿e powo³aæ doraŸne komisje do
okreœlonych zadañ, ustalaj¹c przedmiot ich dzia³ania
i sk³ad osobowy.
§ 11
Zgromadzenie jest organem stanowi¹cym i kontrolnym Zwi¹zku.
§ 12
1. W sk³ad Zgromadzenia wchodz¹ prezydenci, burmistrzowie i wójtowie gmin – jako ustawowi przedstawiciele cz³onków Zwi¹zku.
2. Poza cz³onkami Zgromadzenia, o których mowa
w ust. 1, cz³onkowie Zwi¹zku s¹ reprezentowani
w Zgromadzeniu przez dodatkowych cz³onków Zgromadzenia, których liczbê ustala siê wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
1) gminy licz¹ce od 30 000 do 100 000 mieszkañców
– 1 cz³onek Zgromadzenia,
2) gminy powy¿ej 100 000 mieszkañców – 1 cz³onek
Zgromadzenia na ka¿de pe³ne 100 000.
3. Dodatkowych cz³onków Zgromadzenia reprezentuj¹cych cz³onków Zwi¹zku w Zgromadzeniu wybiera rada danej gminy.
4. Odwo³anie dodatkowych cz³onków Zgromadzenia
reprezentuj¹cych cz³onków Zwi¹zku w Zgromadzeniu nastêpuje w trybie opisanym w ust. 3.
5. Zasady reprezentacji, o których mowa w ust. 2 mog¹ ulec zmianie w przypadku zmiany liczby cz³onków Zwi¹zku oraz zmiany liczby mieszkañców gminy.
§ 13
Gminy s¹ reprezentowane w Zwi¹zku w nastêpuj¹cy
sposób:
1) Miasto Gdañsk – 5 (piêciu) cz³onków Zgromadzenia,
2) Miasto Gdynia – 3 (trzech) cz³onków Zgromadzenia,
3) Gmina Kolbudy – 1 (jeden) cz³onek Zgromadzenia,
4) Gmina Kosakowo – 1 (jeden) cz³onek Zgromadzenia,
5) Gmina Luzino – 1 (jeden) cz³onek Zgromadzenia,
6) Gmina Pruszcz Gdañski – 1 (jeden) cz³onek Zgromadzenia,
7) Miasto Pruszcz Gdañski – 1 (jeden) cz³onek Zgromadzenia,
8) Miasto Reda – 1 (jeden) cz³onek Zgromadzenia,
9) Miasto Rumia – 2 (dwóch) cz³onków Zgromadzenia,
10) Miasto Sopot – 2 (dwóch) cz³onków Zgromadzenia,
11) Gmina Wejherowo – 1 (jeden) cz³onek Zgromadzenia,
12) Miasto Wejherowo – 2 (dwóch) cz³onków Zgromadzenia,
13) Gmina ¯ukowo – 1 (jeden) cz³onek Zgromadzenia.
§ 14
1. Na wniosek prezydenta, burmistrza, wójta rada gminy mo¿e udzieliæ sta³ego pe³nomocnictwa zastêpcy
prezydenta, burmistrza, wójta lub radnemu rady gminy, któremu podlegaj¹ zadania nale¿¹ce do przedmiotu dzia³alnoœci Zwi¹zku, do reprezentowania gminy
w Zgromadzeniu. Do miast na prawach powiatu przepis ten stosuje siê odpowiednio.
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2. W przypadku reprezentowania gminy przez wiêcej ni¿
jednego cz³onka Zgromadzenia, jej rada mo¿e go upowa¿niæ w drodze uchwa³y do oddawania g³osów
w imieniu wszystkich jej cz³onków Zgromadzenia.
§ 15
1. Kadencja cz³onka Zgromadzenia, o którym mowa
w § 12 ust. 1 trwa do czasu wygaœniêcia jego mandatu w gminie, któr¹ reprezentuje.
2. Kadencja cz³onka Zgromadzenia powo³anego w trybie § 12 ust. 3 trwa do czasu jego odwo³ania.
§ 16
1. Zgromadzenie, w ustalonym przez siebie trybie, wybiera Przewodnicz¹cego Zgromadzenia. Kadencja
Przewodnicz¹cego trwa jeden rok.
2. Przewodnicz¹cym Zgromadzenia jest w ka¿dym roku cz³onek Zgromadzenia innej gminy cz³onka Zwi¹zku. W pierwszym roku Zgromadzeniu przewodniczy
cz³onek Zgromadzenia reprezentuj¹cy Miasto
Gdañsk, a w pozosta³ych latach cz³onkowie Zgromadzenia reprezentuj¹cy cz³onków Zwi¹zku w kolejnoœci okreœlonej w § 13.
3. W uzasadnionych przypadkach Przewodnicz¹cy
Zgromadzenia mo¿e powierzyæ prowadzenie posiedzenia innemu cz³onkowi Zgromadzenia.
§ 17
1. Szczegó³owe zasady dzia³ania Zgromadzenia okreœla Regulamin Zgromadzenia.
2. Zgromadzenie obraduje na posiedzeniach zwo³ywanych przez Przewodnicz¹cego Zgromadzenia w miarê potrzeb, jednak nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³.
O posiedzeniach cz³onków Zgromadzenia reprezentuj¹cych cz³onków Zwi¹zku zawiadamia siê listem
poleconym z wyprzedzeniem nie krótszym ni¿ 14 dni.
3. Na wniosek Zarz¹du lub co najmniej 1/3 statutowego sk³adu Zgromadzenia, Przewodnicz¹cy Zgromadzenia zobowi¹zany jest zwo³aæ posiedzenie w ci¹gu
7 dni od daty z³o¿enia wniosku.
§ 18
1. Do kompetencji Zgromadzenia nale¿¹ wszystkie sprawy pozostaj¹ce w zakresie dzia³ania Zwi¹zku, o ile
przepisy obowi¹zuj¹cego prawa lub postanowienia niniejszego statutu nie stanowi¹ inaczej.
2. Do wy³¹cznych kompetencji Zgromadzenia nale¿y:
1) podejmowanie uchwa³ w sprawach dotycz¹cych
cz³onkostwa w Zwi¹zku,
2) wnioskowanie do rad gmin o przyjêcie zmiany statutu Zwi¹zku,
3) powo³ywanie i odwo³ywanie Przewodnicz¹cego
Zarz¹du oraz powo³anie i odwo³anie, na wniosek
Przewodnicz¹cego Zarz¹du, pozosta³ych cz³onków Zarz¹du oraz kontrolowanie i nadzorowanie
ich dzia³alnoœci,
4) powo³ywanie i odwo³ywanie, na wniosek Przewodnicz¹cego Zarz¹du, g³ównego ksiêgowego Zwi¹zku,
5) okreœlanie warunków p³acowych cz³onków Zarz¹du,
6) przyjmowanie sprawozdañ z dzia³alnoœci Zarz¹du,

7) uchwalanie planów finansowych Zwi¹zku, ocena
ich wykonania oraz udzielania z tego tytu³u absolutorium Zarz¹dowi,
8) uchwalanie taryfy komunikacyjnej i przepisów porz¹dkowych,
9) wdro¿enie zintegrowanego systemu pobierania
op³at, w zakresie okreœlonym w § 7 ust. 2 pkt 1,
10) podejmowanie uchwa³ w sprawach zasad zarz¹dzania maj¹tkiem Zwi¹zku, a w tym:
a) ustalanie zasad nabywania, zbywania i obci¹¿ania nieruchomoœci gruntowych,
b) okreœlanie wysokoœci sum, do których Zarz¹d
mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania,
c) decydowanie w sprawach tworzenia, przystêpowania, przekszta³cania oraz likwidacji jednostek organizacyjnych Zwi¹zku i wyposa¿ania
ich w maj¹tek, w tym spó³ek oraz zasad obejmowania, cofania i zbywania akcji i udzia³ów
w spó³kach,
d) podejmowanie uchwa³ w sprawie emisji obligacji,
e) ustalanie maksymalnej wysokoœci po¿yczek
i kredytów krótkoterminowych zaci¹ganych w roku bud¿etowym,
f) zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
g) zobowi¹zañ w zakresie inwestycji i remontów,
których wartoœæ przekracza granicê ustalon¹
przez Zgromadzenie,
h) ustalania maksymalnej wysokoœci po¿yczek
i porêczeñ udzielanych przez Zarz¹d w roku bud¿etowym.
11) uchwalanie regulaminów organizacyjnych Zwi¹zku,
12) realizowanie w ramach Zwi¹zku kompetencji rady gminy w odniesieniu do zadañ zlecanych Zwi¹zkowi przez administracjê rz¹dow¹,
13) powo³ywanie Komisji Rewizyjnej oraz w razie potrzeby doraŸnych komisji do okreœlonych zadañ,
14) podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia przez
Zwi¹zek zadañ z zakresu administracji rz¹dowej na
podstawie zawieranych w tym celu z ni¹ porozumieñ,
15) przyjmowanie zasad i terminów oraz ustalanie wysokoœci stawki dla obliczenia sk³adki cz³onkowskiej gmin, o której mowa w § 30,
16) podjêcie uchwa³y o rozwi¹zaniu Zwi¹zku,
17) przyjêcie programu likwidacji Zwi¹zku,
18) stanowienie w nale¿¹cych do zadañ Zwi¹zku sprawach zastrze¿onych ustawami do kompetencji rad
gmin,
19) reprezentowanie Zwi¹zku w umowach z cz³onkami Zarz¹du poprzez wy³onionego w tym celu przedstawiciela.
§ 19
1. Uchwa³y Zgromadzenia podejmowane s¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów statutowej liczby cz³onków
Zgromadzenia.
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2. Ka¿demu cz³onkowi Zgromadzenia przys³uguje jeden g³os.
§ 20
1. Cz³onek Zgromadzenia mo¿e wnieœæ pisemny sprzeciw w stosunku do uchwa³y Zgromadzenia w ci¹gu
7 dni od daty jej podjêcia.
2. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwa³y i wymaga ponownego rozpatrzenia sprawy.
3. Sprzeciw nie mo¿e byæ zg³oszony do uchwa³y podjêtej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy.
§ 21
Organem wykonawczym Zwi¹zku jest Zarz¹d.
§ 22
1. Zarz¹d jest powo³ywany i odwo³ywany przez Zgromadzenie na okres kadencji trwaj¹cej 4 lata. Pierwszy Zarz¹d powo³ywany jest podczas pierwszego
Zgromadzenia, a kolejne Zarz¹dy w ci¹gu 3 miesiêcy od up³ywu kadencji Zarz¹du.
2. W sk³ad Zarz¹du wchodz¹: przewodnicz¹cy, jego zastêpca i dwu cz³onków. Zarz¹d jest powo³ywany spoœród cz³onków Zgromadzenia, przy czym jeden
z cz³onków Zarz¹du mo¿e byæ powo³any spoza sk³adu Zgromadzenia.
3. Uchwa³a Zgromadzenia w sprawie nieudzielenia Zarz¹dowi absolutorium jest równoznaczna ze z³o¿eniem wniosku o odwo³anie Zarz¹du, chyba ¿e po
zakoñczeniu roku bud¿etowego Zarz¹d zosta³ odwo³any z innej przyczyny.
4. Zgromadzenie rozpoznaje sprawê odwo³ania Zarz¹du z przyczyny, o której mowa w ust. 3, na posiedzeniu zwo³anym nie wczeœniej ni¿ po up³ywie 14 dni od
podjêcia uchwa³y w sprawie nieudzielenia Zarz¹dowi absolutorium. Po zapoznaniu siê z opini¹ komisji
rewizyjnej i z uchwa³¹ regionalnej izby obrachunkowej Zgromadzenie mo¿e odwo³aæ Zarz¹d.
5. Zgromadzenie mo¿e odwo³aæ Przewodnicz¹cego Zarz¹du z innej przyczyny ni¿ nieudzielenie absolutorium jedynie na wniosek co najmniej 1/4 statutowego
sk³adu Zgromadzenia. Wniosek wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwo³ania oraz
podlega zaopiniowaniu przez komisjê rewizyjn¹.
6. Odwo³anie Przewodnicz¹cego Zarz¹du przeprowadza siê po zapoznaniu siê z opini¹ komisji rewizyjnej
na nastêpnym posiedzeniu po tym, na którym zg³oszono wniosek o odwo³anie, nie wczeœniej jednak
ni¿ po up³ywie 1 miesi¹ca od dnia zg³oszenia wniosku. Je¿eli wniosek o odwo³anie Przewodnicz¹cego
Zarz¹du nie uzyska³ wymaganej wiêkszoœci g³osów,
kolejny wniosek o odwo³anie mo¿e byæ zg³oszony
nie wczeœniej ni¿ po up³ywie 6 miesiêcy od poprzedniego g³osowania.
7. Odwo³anie Przewodnicz¹cego Zarz¹du albo z³o¿enie
przez niego rezygnacji jest odpowiednio równoznaczne z odwo³aniem ca³ego Zarz¹du albo z³o¿eniem rezygnacji przez ca³y Zarz¹d.
8. W przypadku z³o¿enia rezygnacji przez Przewodnicz¹cego Zarz¹du uchwa³ê w tej sprawie Zgromadze-

nie przyjmuje na najbli¿szej sesji. Niepodjêcie uchwa³y jest równoznaczne z przyjêciem rezygnacji z up³ywem ostatniego dnia miesi¹ca, w którym odby³o siê
posiedzenie o którym mowa w zdaniu pierwszym.
9. W przypadku odwo³ania albo rezygnacji ca³ego Zarz¹du, Zgromadzenie dokonuje wyboru nowego Zarz¹du w ci¹gu 3 miesiêcy od dnia odwo³ania albo od
dnia przyjêcia rezygnacji.
10. W przypadku odwo³ania cz³onka Zarz¹du niebêd¹cego jego przewodnicz¹cym, Zgromadzenie dokonuje
wyboru nowego cz³onka Zarz¹du w terminie 1 miesi¹ca od dnia odwo³ania.
11. Odwo³any Zarz¹d lub jego poszczególni cz³onkowie
pe³ni¹ dotychczasowe obowi¹zki do czasu wyboru
nowego zarz¹du lub poszczególnych jego cz³onków.
Zgromadzenie mo¿e zwolniæ cz³onka zarz¹du z tego
obowi¹zku.
§ 23
1. Zarz¹d wykonuje uchwa³y Zgromadzenia oraz realizuje wynikaj¹ce z przepisów prawa kompetencje prezydentów, burmistrzów i wójtów w zakresie zadañ
przekazanych przez gminy Zwi¹zkowi.
2. W realizacji zadañ w³asnych Zwi¹zku Zarz¹d podlega wy³¹cznie Zgromadzeniu.
3. Do zadañ Zarz¹du nale¿y w szczególnoœci:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ Zgromadzenia (w tym planu finansowego) i ich wykonywanie,
2) gospodarowanie mieniem Zwi¹zku w zakresie i na
zasadach okreœlonych przez Zgromadzenie,
3) prowadzenie gospodarki finansowej Zwi¹zku na
zasadach okreœlonych ustaw¹ o finansach publicznych,
4) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek
organizacyjnych Zwi¹zku,
5) badanie rynku us³ug lokalnego transportu zbiorowego,
6) planowanie i programowanie oferty us³ug lokalnego transportu zbiorowego,
7) opracowywanie i zatwierdzanie rozk³adów jazdy,
8) zawieranie umów z przewoŸnikami,
9) przygotowywanie projektów taryf lokalnego transportu zbiorowego i przepisów porz¹dkowych,
10) sprzeda¿ us³ug lokalnego transportu zbiorowego,
11) kontrola uiszczania op³at za us³ugi lokalnego transportu zbiorowego,
12) okreœlanie poziomu dotacji do us³ug lokalnego
transportu zbiorowego,
13) kontrola iloœci i jakoœci us³ug œwiadczonych przez
przewoŸników,
14) nadzór i regulacja ruchu pojazdów lokalnego transportu zbiorowego,
15) udostêpnianie informacji o funkcjonowaniu lokalnego transportu zbiorowego,
16) promocja us³ug lokalnego transportu zbiorowego,
17) utrzymywanie przystanków, pêtli i wêz³ów integracyjnych,
18) opracowanie, wdro¿enie i utrzymanie zintegrowanego systemu pobierania op³at.
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4. Szczegó³owe zasady pracy Zarz¹du okreœla regulamin zatwierdzony przez Zgromadzenie.
5. Zarz¹d wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura
Zwi¹zku, którego regulamin organizacyjny zatwierdza
Zgromadzenie.
§ 24
1. Zarz¹d podejmuje uchwa³y zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci, co najmniej po³owy jego sk³adu
statutowego.
2. W przypadku równej iloœci g³osów decyduje g³os
Przewodnicz¹cego Zarz¹du.
§ 25
1. Dla skutecznoœci czynnoœci prawnych dokonywanych w imieniu Zwi¹zku konieczne jest sk³adanie
oœwiadczeñ woli przez 2 cz³onków Zarz¹du lub cz³onka Zarz¹du i osoby upowa¿nionej przez Zarz¹d.
2. W przypadku, jeœli czynnoœæ prawna mo¿e spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ pieniê¿nych do jej skutecznoœci potrzebna jest kontrasygnata g³ównego
ksiêgowego Zwi¹zku lub osoby przez niego upowa¿nionej.
3. W przypadku odmowy kontrasygnaty, g³ówny ksiêgowy Zwi¹zku dokonuje jej na pisemne polecenie
Przewodnicz¹cego Zarz¹du, powiadamiaj¹c o tym
Zgromadzenie oraz Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.
§ 26
1. Do kompetencji Przewodnicz¹cego Zarz¹du nale¿y
w szczególnoœci:
1) organizowanie i kierowanie prac¹ Zarz¹du i jego
biura,
2) kierowanie bie¿¹cymi sprawami Zarz¹du,
3) reprezentowanie Zwi¹zku na zewn¹trz,
4) nawi¹zanie i rozwi¹zanie stosunku pracy z kierownikami jednostek organizacyjnych Zwi¹zku
oraz pozosta³ymi pracownikami tych jednostek,
5) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach
z zakresu administracji publicznej w zakresie spraw
zwi¹zanych z wykonywaniem zadañ przekazanych przez gminy Zwi¹zkowi.
2. Przewodnicz¹cy Zarz¹du wykonuje uprawnienia kierownika zak³adu pracy i zwierzchnika s³u¿bowego
w stosunku do pracowników zatrudnionych w Biurze
Zwi¹zku w rozumieniu m.in. postanowieñ Kodeksu
Pracy.
IV. Komisja Rewizyjna
§ 27
1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z trzech osób, wybranych spoœród cz³onków Zgromadzenia nie pe³ni¹cych funkcji Przewodnicz¹cego Zgromadzenia i nie
wchodz¹cych w sk³ad Zarz¹du.
2. Przewodnicz¹cego komisji wybieraj¹ cz³onkowie Komisji Rewizyjnej spoœród siebie na pierwszym posiedzeniu.

§ 28
Do zadañ Komisji Rewizyjnej nale¿y miêdzy innymi:
1) przeprowadzanie kontroli Zarz¹du oraz zwi¹zkowych
jednostek organizacyjnych zgodnie z planem ustalonym przez Zgromadzenie,
2) opiniowanie planu finansowego,
3) sporz¹dzanie wniosku do Zgromadzenia w sprawie
udzielenia lub nieudzielania Zarz¹dowi absolutorium.
§ 29
Protoko³y, wnioski i opinie komisji wymagaj¹ formy pisemnej i podpisania przynajmniej przez dwóch cz³onków Komisji Rewizyjnej.
V. Mienie i gospodarka finansowa
§ 30
1. Zwi¹zek dysponuje wyodrêbnionymi sk³adnikami
mienia komunalnego.
2. Maj¹tek Zwi¹zku stanowi¹:
1) mienie przekazane przez gminy – cz³onków Zwi¹zku lub nabyte przez Zwi¹zek,
2) sk³adka cz³onkowska gmin – cz³onków Zwi¹zku,
3) wp³aty cz³onków Zwi¹zku z tytu³u udzia³u w kosztach dzia³alnoœci Zwi¹zku,
4) dochody z maj¹tku Zwi¹zku,
5) dochody z udzia³ów Zwi¹zku w spó³kach i innych
przedsiêwziêciach gospodarczych,
6) dochody z dzia³alnoœci gospodarczej Zwi¹zku,
7) subwencje,
8) dotacje z bud¿etów gmin – cz³onków Zwi¹zku,
9) spadki, zapisy i darowizny,
10) op³aty, pobierane na podstawie przepisów prawa,
z tytu³u wykonywania zadañ Zwi¹zku, np. z tytu³u
wydawania zezwoleñ.
3. Wp³aty z tytu³u udzia³u w kosztach dzia³alnoœci Zwi¹zku ponoszone s¹ zgodnie z treœci¹ § 35 niniejszego
statutu.
4. Zasady i terminy wp³aty kwot, o których mowa w ust. 2
pkt 2, 3 i 8 okreœla Zgromadzenie.
§ 31
Zwi¹zek prowadzi gospodarkê finansow¹ na podstawie przepisów reguluj¹cych gospodarkê finansow¹ gmin.
§ 32
Zwi¹zek mo¿e prowadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na
zasadach i w granicach przewidzianych dla samorz¹du
gminnego.
§ 33
Zwi¹zek ponosi odpowiedzialnoœæ za swoje zobowi¹zania do wysokoœci posiadanego maj¹tku.
VI. Zasady rozliczeñ maj¹tkowych i udzia³ów
w kosztach wspólnej dzia³alnoœci oraz korzystania
z obiektów i urz¹dzeñ
§ 34
1. Maj¹tek Zwi¹zku s³u¿y zaspokajaniu potrzeb mieszkañców gmin – cz³onków Zwi¹zku. Szczególnym obo-
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wi¹zkiem Zwi¹zku jest dbanie o trwa³oœæ i sprawnoœæ swego maj¹tku.
2. Ka¿da z gmin jest uprawniona do korzystania z obiektów i urz¹dzeñ Zwi¹zku na równych prawach.
§ 35
1. Gminy – Cz³onkowie Zwi¹zku – uczestnicz¹ w nak³adach i kosztach wspólnej dzia³alnoœci realizowanej przez Zwi¹zek oraz w ewentualnej nadwy¿ce
przychodów z prowadzonej dzia³alnoœci nad jej kosztami.
2. Opisany w ust. 1 udzia³ Cz³onka Zwi¹zku w kosztach
i nak³adach, jak równie¿ w nadwy¿ce, jest proporcjonalny do liczby mieszkañców danej Gminy w stosunku do ³¹cznej liczby mieszkañców wszystkich
cz³onków Zwi¹zku, z zastrze¿eniem ust 3.
3. Treœæ ust. 2 niniejszego paragrafu stosuje siê równie¿
do ustalania wysokoœci sk³adki cz³onkowskiej.
VII. Zasady przystêpowania i wystêpowania cz³onków ze Zwi¹zku
§ 36
Przyst¹pienie nowego cz³onka do Zwi¹zku wymaga:
a) zgody Zwi¹zku wyra¿onej w formie uchwa³y Zgromadzenia,
b) przyjêcia, przez radê gminy nowego cz³onka, uchwa³y o przyst¹pieniu do Zwi¹zku i przyjêciu statutu
Zwi¹zku,
c) dope³nienia wymagañ rejestrowych.
§ 37
1. Wyst¹pienie ze Zwi¹zku nastêpuje w drodze wypowiedzenia z szeœciomiesiêcznym okresem, ze skutkiem na koniec roku bud¿etowego.
2. Wyst¹pienie cz³onka ze Zwi¹zku musi byæ dokonane
w formie pisemnej za poœrednictwem Zarz¹du do
Zgromadzenia.
3. Wyst¹pienie cz³onka ze Zwi¹zku powoduje pozbawienie jego przedstawicieli wszystkich funkcji pe³nionych w organach Zwi¹zku, wraz z up³ywem
terminu wypowiedzenia.
§ 38

c) korzystania z obiektów i urz¹dzeñ wniesionych
przez gminy do Zwi¹zku,
d) podzia³u maj¹tku Zwi¹zku pozosta³ego po zaspokojeniu jego wierzycieli.
2. Program likwidacji, o której mowa w ust. 1 przyjmuje Zgromadzenie, a jego wykonanie nale¿y do Zarz¹du.
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UCHWA£A Nr IX/72/2007
Rady Powiatu S³upskiego
z dnia 29 maja 2007 r.
w sprawie ustalenia wysokoœci op³at za usuniêcie pojazdu z drogi oraz parkowanie pojazdu usuniêtego.
Na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r.
Nr 108 poz. 908 ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu S³upskiego uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê wysokoœæ op³at za usuniêcie pojazdu z drogi i umieszczenie go na parkingu strze¿onym przez
jednostkê wyznaczon¹ przez Starostê S³upskiego.
2. Wysokoœæ op³at za poszczególne czynnoœci zwi¹zane z usuniêciem pojazdu z drogi i umieszczeniem
go na parkingu strze¿onym okreœla za³¹cznik do
uchwa³y.
3. Op³aty okreœlone w za³¹czniku do uchwa³y zawieraj¹ podatek VAT.
§2
Op³aty ustalone niniejsz¹ uchwa³¹ obowi¹zuj¹ na terenie Powiatu S³upskiego.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu S³upskiego.
§4

Zmiana statutu nastêpuje w trybie przewidzianym dla
jego ustanowienia. Z inicjatyw¹ zmiany Statutu mo¿e
wyst¹piæ ka¿dy cz³onek Zwi¹zku.

Traci moc uchwa³a Nr XXXIX/237/2002 Rady Powiatu S³upskiego z dnia 7 paŸdziernika 2002 r. w sprawie:
ustalenia wysokoœci op³at za usuniêcie i parkowanie usuniêtych pojazdów (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego
Nr 68 poz. 1535).

VIII. Likwidacja Zwi¹zku

§5

§ 39

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

1. W przypadku likwidacji Zwi¹zku, Zgromadzenie powo³uje Komisjê Likwidacyjn¹, której zadaniem jest
przygotowanie programu likwidacji, w tym:
a) projektu zaspokojenia zobowi¹zañ wierzycieli
Zwi¹zku,
b) zasad rozliczania kosztów, nak³adów i zysków,

Przewodnicz¹cy Rady
Ryszard Stus

85
135
185

165

holowanie na odległość
do 20 km

Usunięcie pojazdu

załadunek
i rozładunek
25
55
115

**cena naliczana jest za każdą rozpoczętą dobę parkowania

dmc* dopuszczalna masa całkowita

Pojazd jednośladowy
Pojazd o dmc* do 3,5 t
Pojazd o dmc* powyżej 3,5 t
do 7,5 t
Pojazd o dmc* powyżej 7,5 t

Rodzaj pojazdu

5

3
4

za każdy km holowania
powyżej 20 km

Opłaty brutto w zł (łącznie z podatkiem VAT)

-

pod zadaszeniem
5
20
-

25

bez zadaszenia
4
15
20

Parkowanie pojazdu**
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Rady Powiatu Słupskiego
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