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2577

§1

UCHWAŁA Nr Vk/XI/108/2007
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 26 czerwca 2007 r.

Ustala się limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych
zawierających powyżej 4,5/% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
na terenie Gminy Miasta Wejherowa:
1. 140 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
(sklepy);
2. 70 punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży (gastronomia).

w sprawie określenia limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Wejherowa.
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473) Rada
Miasta Wejherowa uchwala, co następuje:
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§2

§3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Wejherowa.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Wejherowa.

§3

§4

Traci moc uchwała Nr IVk/XXII/272/2004 Rady Miasta
Wejherowa z dnia 14 września 2004 r. w sprawie określenia
limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie
miasta Wejherowo (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 131,
poz. 2309).

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Wejherowa
Piotr Bochiński

2578
UCHWAŁA Nr Vk/XI/87/2007
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 26 czerwca 2007 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej
opłaty adiacenckiej związanej ze wzrostem wartości
nieruchomości w wyniku jej podziału oraz w sprawie
uchylenia uchwały Nr IIIk/XIX/223/2000 Rady Miasta
Wejherowa z dnia 23 maja 2000 r. w sprawie opłat
adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
związanych z wydaniem decyzji o zatwierdzeniu podziału oraz uchwały Nr IVk/XIII/140/2003 Rady Miasta
Wejherowa z dnia 28 października 2003 r. o zmianie
uchwały Nr IIIk/XIX/223/2000 Rady Miasta Wejherowa
z dnia 23 maja 2000r. w sprawie opłat adiacenckich
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanych
z wydaniem decyzji o zatwierdzeniu podziału.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 98a
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261
poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miasta Wejherowa uchwala,
co następuje
§1
1. Ustala się wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości w wysokości 50%
różnicy pomiędzy wartością, jaką miała nieruchomość
przed i po podziale.
2. W przypadku podziału działki o powierzchni równej lub
mniejszej niż 1500 m2, opłaty adiacenckiej nie pobiera
się.
§2
Uchyla się uchwały Nr IIIk/XIX/223/2000 Rady Miasta
Wejherowa z dnia 23 maja 2000 r. w sprawie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanych
z wydaniem decyzji o zatwierdzeniu podziału oraz Nr IVk/
XIII/140/2003 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 października 2003 r. o zmianie uchwały Nr IIIk/XIX/223/2000 Rady
Miasta Wejherowa z dnia 23 maja 2000 r. w sprawie opłat
adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanych z wydaniem decyzji o zatwierdzeniu podziału.

Przewodniczący
Rady Miasta Wejherowa
Piotr Bochiński

2579
UCHWAŁA Nr X/74/2007
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
z terenu gminy Skarszewy.
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991
r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572,
nr 273, poz. 2703, nr 281, poz. 2781, oraz art. 18 ust. 2
pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142
poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§1
Ustala się Regulamin udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie gminy Skarszewy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skarszew.
§3
Traci moc uchwała Nr XXXIV/291/2005 Rady Miejskiej
w Skarszewach z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie
gminy Skarszewy.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2007 r.
Przewodniczący Rady
Andrzej Flis
Załącznik
do Uchwały Nr X/74/07
z dnia 27 czerwca 2007 r.
Rady Miasta w Skarszewach
w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
z terenu gm. Skarszewy.
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REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ
O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW
I SŁUCHACZY BĘDĄCYCH MIESZKAŃCAMI
GMINY SKARSZEWY
§1
Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania
oraz wypłacania stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego na podstawie przepisów rozdziału 8a ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty wprowadzonym przez
art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych (Dz. U.z 2004 r. Nr 281, poz. 2781).

2.
3.
4.

§2
1. Pomoc materialna w formie stypendium szkolnego może
być udzielana uczniom, wychowankom i słuchaczom,
wymienionym w art. 90b ust. 3 ustawy o systemie
oświaty u których dochód na 1 osobę w rodzinie ucznia
uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie
może być większy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273,
poz. 2703).
2. Przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego, należy
uwzględnić okoliczności które dodatkowo wpływają na
sytuację materialną i społeczną ucznia, takie jak:
1. występujące w rodzinie ucznia bezrobocie,
2. niepełnosprawność długotrwała lub ciężka choroba w
rodzinie,
3. wielodzietność,
4. występowanie zjawisk patologicznych,
5. rodzina niepełna,
6. zdarzenia losowe.
3. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż
80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn.zm.) i nie może
przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych.
4. Wysokość stypendium ustala się biorąc pod uwagę dochód na osobę w rodzinie oraz występowanie czynników
określonych w ust. 2.
5. Pierwszeństwo w otrzymaniu stypendium mają uczniowie
o najniższych dochodach którzy udokumentują występowanie okoliczności określonych w ust. 2 pkt 1-5.
§3
1. Stypendium, w zależności od potrzeb ucznia może być
udzielane w następujących formach:
1. pokrycia całkowitego lub częściowego kosztów udziału
w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą
lub w szkole,poza planem nauczania w szczególności
takich jak:
a) nauka języków obcych,
b) kursy informatyczne,
c) kursy przygotowawcze na wyższe uczelnie,
d) zajęcia sportowe
2. pokrycia kosztów i opłat – częściowe lub całkowite
a) zakwaterowanie w bursie, internacie lub stancji,

5.
6.
7.

b) posiłków w stołówkach,
c) zakupu podręczników,
d) zakupu przyborów pomocy szkolnych i niezbędnej
odzieży,
e) transportu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej,
f) innych dodatkowych opłat i wydatków wymaganych
przez szkołę.
Możliwe jest łączenie kilku form udzielania stypendium,
w granicach kwot przyznanych na danego ucznia.
W zależności od formy udzielania stypendium może
być wypłacone w innych okresach niż miesięcznie,
w wysokości określonej w decyzji o przydziale.
Łączna wysokość pobranego stypendium niezależnie od
formy w jakiej zostało przyznane nie może przekroczyć
dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust.
2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów
nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów
pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności
kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Gdy niemożliwe lub niecelowe jest udzielenie stypendium
w formach określonych w ust. 1,wypłaca się stypendium
pieniężne, uzasadniając to w decyzji.
Stypendium szkolne nie przysługuje w przypadku otrzymania przez ucznia innego stypendium o charakterze
socjalnym z zastrzeżeniem ust. 7.
W przypadku, gdy inne stypendium o charakterze socjalnym jest niskie, uczniowi może zostać przyznane
stypendium uzupełniające do uzyskania łącznej kwoty
określonej niniejszym regulaminem.
§4

Decyzje w sprawie przydziału stypendium i zasiłku szkolnego wydaje na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej
udzielonego na wniosek Burmistrza – dyrektor Gminnego
Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli.
§5
1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje się:
a) na wniosek rodziców ucznia lub prawnego opiekuna
b) na wniosek pełnoletniego ucznia,
c) na wniosek dyrektora szkoły,
d) z urzędu.
2. Stypendia przyznawane na wniosek rodziców lub ucznia
wymagają opinii dyrektora szkoły.
3. Wnioski o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego
są składane:
1) w szkołach będących jednostkami organizacyjnymi
Gminy – przez uczniów tych szkół,
2) w Gminnym Ośrodku Obsługi Szkół i Przedszkoli – sekretariat – przez uczniów uczęszczających do Zespołu
Szkół Rolniczych – Centrum Kształcenia Praktycznego
oraz szkół poza gminą Skarszewy.
4. Wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Gminną Komisję
Stypendialną (do końca września każdego roku szkolnego) – w tym celu dyrektorzy jednostek wymienionych
w ust. 3 pkt 1 przesyłają je do siedziby Komisji.
5. Decyzje o przyznaniu bądź odmowie przyznania stypendium doręczane są wnioskodawcom w miejscu składania
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wniosków za poświadczeniem odbioru w dniach od 1 do
31 października każdego roku.
§6
1. Wniosek o przyznanie stypendium lub zasiłku musi zawierać:
1) dane osobowe ucznia i jego rodziców,
2) miejsce zamieszkania ucznia,
3) zaświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku przez które rozumie
się:
a) zaświadczenie o wysokości zarobku wydane przez
zakład pracy, lub
b) zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu
Skarbowego, lub zaświadczenie o ilości hektarów
przeliczeniowych gospodarstwa rolnego wydane
przez Urząd Miejski w Skarszewach,
4) opinię dyrektora szkoły.
2. W przypadku występowania kilku form działalności
gospodarczej składa się zaświadczenia formom tym
właściwe.
3. Zamiast zaświadczeń wymienionych w ust. 1 można
złożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń
z pomocy społecznej.
4. Wnioski o przyznanie stypendium, zaświadczenie o wysokości dochodów oraz opinia dyrektora szkoły stanowią
załączniki Nr 1, 2 i 3 do niniejszego regulaminu.
5. Wnioski i załączniki do wniosków nie podlegają opłacie
skarbowej.
6. Do wniosku dołącza się oświadczenie, że uczeń nie
pobiera innego stypendium.
§7
1. Stypendium w postaci świadczeń pomocy rzeczowej lub
pokrycia kosztów nauki wypłaca się po przedstawieniu
przez ucznia dokumentów potwierdzających poniesienie
wydatków (rachunków, biletów itp.)
2. Stypendia dla uczniów szkół gminnych wypłaca właściwa
szkoła.
3. Stypendia dla uczniów pozostałych szkół wypłacane są
w kasie Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Skarszewach.
4. Dokumenty o których mowa w ust. 1 składa się w miejscu
wypłaty stypendium w terminie określonym w decyzji.
5. Wypłata stypendium następuje w ciągu 15 dni od
momentu złożenia przez wnioskodawcę dokumentów
potwierdzających poniesione wydatki.
6. Wypłata stypendium następuje do rąk wnioskodawców,
a w przypadku stypendiów przyznanych z urzędu lub na
wniosek dyrektora szkoły – w formie określonej w decyzji
o przyznaniu stypendium.
§8
1. Uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego może być
przyznany zasiłek szkolny.
2. Zasiłek Szkolny może być przyznany w ciągu 2 miesięcy
od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie
zasiłku na wniosek osób wymienionych w § 5.Wniosek
powinien spełniać wymogi określone w § 6 ust. 1 pkt 1
i 2, z podaniem uzasadnienia popartego dowodami.

3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć
jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty,
o której mowa w art 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
4. Do zdarzeń uzasadniających przyznanie zasiłku szkolnego należą w szczególności:
1) śmierć lub choroba ciężka członka rodziny od którego
zależało jej utrzymanie,
2) utrata mienia na wskutek pożaru, zalania, wichury,
bądź innego zdarzenia,
3) nagła choroba ciężka lub wypadek ucznia, skutkujący
dłuższą przerwą w nauce.
§9
1. Wnioski o stypendium na okresy odpowiadające długości
roku szkolnego składa się w terminie do 15 września
każdego roku.
§ 10
1. Osoby wnioskujące o przyznanie stypendium zobowiązane są niezwłocznie powiadomić organ przyznający
stypendium o ustaniu przyczyn uzasadniających przyznanie stypendium.
2. Wysokość stypendium podlegającego zwrotowi oraz
termin zwrotu ustala się decyzją administracyjną.
3. W przypadku odmowy dobrowolnej wpłaty należności
stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na uzasadniony wniosek osoby zobowiązanej do zwrotu nienależnie
pobranych świadczeń, organ właściwy może odstąpić od
żądania zwrotu udzielonej pomocy.
§ 11
1. Zmiany Regulaminu następują w trybie właściwym dla
jego ustalenia.
2. Zmiany kwot, których wysokość uzależniona jest od
odrębnych przepisów, następują wraz ze zmianą tych
przepisów i nie stanowią zmiany Regulaminu.

2580
UCHWAŁA Nr IX/93/2007
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Kąpieliska Morskiego
na terenie gminy Władysławowo.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 2 pkt 15
oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 54 ust. 2 ustawy
z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U.
z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§1
Zmienia się pkt 16 Regulaminu Kąpieliska Morskiego, zatwierdzony Uchwałą nr VI/61/2007 Rady Miejskiej
Władysławowa z dnia 28 marca 2007 r., który otrzymuje
brzmienie:
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„16. Ratownicy noszą pomarańczowy lub czerwony ubiór
z emblematem WOPR i czapkę ratownika”.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Władysławowa
Stefan Klein

2581
UCHWAŁA Nr VIII/94/2007
Rady Gminy Starogard Gdański
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek geodezyjnych o numerach 190/27 i 190/32 we wsi Owidz, obręb
Janowo w gminie Starogard Gdański.
Na podstawie art. 20 ust 1 w związku z art. 15, art. 16
ust 1, art. 17, art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. ze zm.) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. nr 142, poz. 1591
z 2001 r. poz. 74 r. ze zm.) Rada Gminy Starogard Gdański
uchwala, co następuje:
§1
1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowego dla obszaru działek geodezyjnych o numerach 190/27 i 190/32 we wsi Owidz, obręb
Janowo w gminie Starogard Gdański.
2. Stwierdza się zgodność planu, o którym mowa
w ust. 1 z ustaleniami Studium, określonymi w uchwale
Nr XXXIII/305/205 Rady Gminy Starogard Gdański
z dnia 13.10.2005 r., w sprawie uchwalenia „Studium
uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy
Starogard Gdański”
3. Integralną część uchwały stanowią:
1) ustalenia tekstowe,
2) rysunek planu wykonany na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000 – załącznik nr 1,
3) rozstrzygnięcie uwag złożonych do projektu planu
miejscowego – załącznik nr 2,
4) rozstrzygnięcie o sposobach realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej należącej do zadań
własnych gminy – załącznik nr 3.
§2
1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenów,
a także zasad zagospodarowania i zabudowy oraz zasad
obsługi komunikacyjnej i inżynieryjnej obszaru opracowania, z uwzględnieniem zakresu ustaleń określonych
w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z 2003 r. ze zm.)
2. Plan nie wyznacza w obszarze opracowania:
1) obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń
i podziałów nieruchomości,
2) obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej,
3) obszarów wymagających rekultywacji lub przekształceń,
w tym przekształceń obszarów zdegradowanych,
4) terenów przeznaczonych pod zabudowę obiektów
handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej
2000 m2,
5) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz
terenów do organizacji imprez masowych,
6) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych,
a także ograniczeń dotyczących prowadzenia na ich
terenie działalności gospodarczej, określonych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych
hitlerowskich obozów zagłady.
§3
Ustala się podział obszaru opracowania planu na
10 terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi oraz
oznaczonymi symbolami literowo-cyfrowymi, gdzie cyfra
oznacza numer kolejny terenu a litery podstawowe przeznaczenie terenów, zgodnie z poniższymi oznaczeniami:
1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
2) MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
3) ZI – teren zieleni izolacyjno-krajobrazowej,
4) ZL – tereny lasów,
5) KDW – tereny dróg wewnętrznych,
6) KX – tereny przejść pieszych.
§4
1) Na rysunku planu następujące oznaczenia są graficzne
są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) Granice opracowania planu,
2) Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania,
3) Oznaczenia terenów o różnym przeznaczeniu lub
różnych zasadach zagospodarowania,
4) Nieprzekraczalne linie zabudowy,
5) Linie podziału nieruchomości – orientacyjne.
2) Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowią elementy informacyjne.
§5
Ustala się następujące definicje pojęć użytych w ustaleniach niniejszego planu:
1) linia zabudowy nieprzekraczalna – linia zabudowy
podstawowej bryły budynku której nie można przekroczyć; dopuszcza się wysunięcie za linię zabudowy na
odległość 1,5 m takich elementów budynku jak schody,
ganki, balkony i wykusze,
2) front budynku – elewacja budynku, usytuowana przodem do drogi dojazdowej.
§6
Ustalenia dla terenu objętego planem w postaci kart
terenu:
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1. Karta dla terenu 1MN/U
1. Oznaczenie / powierzchnia
1 MN/U, pow. 0,10 ha
2. Przeznaczenie terenu
Zabudowa mieszkaniowo-usługowa
•
Funkcje dopuszczone: mieszkaniowa, usługi handlu, gastronomii, rekreacji, administracyjno-biurowe,
ochrony zdrowia,
•
Funkcje usługowe wykluczone: produkcyjne, rzemiosła produkcyjnego, magazynowo-składowe, obsługi
gospodarki rolnej, funkcje mogące znacznie oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o
oddziaływaniu na środowisko jest obowiązkowe
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
a) Należy kształtować skalę i formę zabudowy tak, aby
gabaryty zabudowy były zgodne z wymaganiami w pkt. 7 karty terenu
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
a) wykluczone funkcje mogące pogorszyć stan środowiska, wyklucza się stacje paliw płynnych, w tym gazu
płynnego
b) zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności gospodarczej winien być bezwzględnie
ograniczony do granic własności obszaru do którego inwestor posiada tytuł prawny, a znajdujące się w nim
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny być wyposażone w techniczne środki ochrony przed tymi
uciążliwościami
c) wody opadowe z terenów utwardzonych przed odprowadzeniem do gruntu należy podczyścić do zgodnie z
przepisami odrębnymi
d) Lokalizowanie zieleni w formie grup drzew lub krzewów – wprowadzane gatunki drzew i krzewów powinny
być zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi
e) Przyjmuje się poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo usługowe
f) zaleca się gromadzenie wód opadowych i ich gospodarcze wykorzystanie
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Nie występują
6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
Nie wyznacza się
7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy , gabaryty
obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy
a) Powierzchnia zabudowy – maksymalnie 30% powierzchni działki
b) Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 20% powierzchni działki - nowo wprowadzane gatunki
drzew i krzewów winny być zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi
c) Budynek parterowy z poddaszem, dopuszcza się podpiwniczenie
d) Maksymalna wysokość zabudowy – od naturalnego poziomu terenu do okapu dachu nie więcej niż 4 m, od
naturalnego poziomu terenu przy wejściu do budynku do kalenicy dachu nie więcej niż 9,5 m
e) Forma i geometria dachu – dachy dwuspadowe lub z kalenicami prostopadłymi do siebie oraz wielospadowe
z kalenicą, o nachyleniu połaci dachowych na głównej bryle budynku 35º-45º ; kalenica główna usytuowana
równolegle do frontu budynku; dopuszcza się lukarny oraz zmniejszenie kąta nachylenia dachu do 25º
fragmentów budynku takich jak: werandy, dobudowane garaże, lukarny itp.
f) Wykończenie zewnętrzne
Zakaz stosowania wykończenia elewacji okładzinami z tworzyw sztucznych typu „siding”
Pokrycie dachu dachówką ceramiczną, betonową lub blachą dachówkową w kolorach czerwonych lub
brązowych
g) Dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących na maksymalnie 2 samochody
2
osobowe o powierzchni zabudowy do 50m
Maksymalna wysokość budynku do kalenicy dachu 6 m, szerokość elewacji frontowej do 8m
h) Zakaz grodzenia działek z wykorzystaniem prefabrykowanych elementów betonowych
i) Zakaz lokalizacji zabudowy w odległości mniejszej niż 3m od granicy działki
j) Nieprzekraczalna linia zabudowy – nie ustala się
8.

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie
odrębnych przepisów
Nie znajdują się tereny lub obiekty objęte ochroną na podstawie ww. przepisów
9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem
a) Minimalna powierzchnia działki – istniejąca
b) Ilość działek – maksymalnie 1
c) Dopuszcza się wydzielenie dodatkowej działki z terenu w celu lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej,
do tak wydzielonej działki wymagane jest zapewnienie służebności dojścia i dojazdu
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
a) Zasady obsługi komunikacyjnej: dojazd do terenu z istniejących dróg gminnych – dz. nr 189 i 149
b) Lokalizacja miejsc postojowych na terenie własnej działki w ilości minimum 1 miejsce postojowe na 30 m2
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powierzchni użytkowej usług i 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie
Sieci infrastruktury technicznej:
zaopatrzenie w wodę z istniejącej wiejskiej sieci wodociągowej
odprowadzenie ścieków: do projektowanej kanalizacji wiejskiej, tymczasowo do szczelnych zbiorników
bezodpływowych z wywozem do oczyszczalni; po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej bezwzględny wymóg
podłączenia budynków i likwidacja szczelnych zbiorników na ścieki
odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do gruntu na terenie własnej działki
Zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejącej sieci nn. 0,4 kV po jej rozbudowie
Zaopatrzenie w ciepło: indywidualne źródła ciepła na paliwa niskoemisyjne
Gromadzenie i usuwanie odpadów stałych – zgodnie z przepisami ogólnymi
d) Dopuszcza się w uzasadnionych wypadkach prowadzenie sieci infrastruktury przez tereny działek
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
Nie przewiduje się
12. Stawka procentowa
15%
c)
-

2. Karta dla terenu 2MN
1. Oznaczenie / powierzchnia
2 MN, pow. 0,10 ha
2. Przeznaczenie terenu
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
b) Należy kształtować skalę i formę zabudowy tak, aby
gabaryty zabudowy były zgodne z wymaganiami w pkt. 7 karty terenu
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
Poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
Lokalizowanie zieleni w formie grup drzew lub krzewów – wprowadzane gatunki drzew i krzewów powinny być
zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi
Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej lub przepuszczalne do utwardzenia dróg dojazdowych i
miejsc postojowych
zaleca się gromadzenie wód opadowych i ich gospodarcze wykorzystanie
na etapie projektów budowlanych powinny być sporządzone oceny warunków geologiczno-inżynierskich w formie
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Nie występują
6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
Nie wyznacza się
7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy , gabaryty
obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy
a) Powierzchnia zabudowy – maksymalnie 20% powierzchni działki
b) Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 70% powierzchni działki - nowo wprowadzane gatunki
drzew i krzewów winny być zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi
c) Budynek parterowy z poddaszem, dopuszcza się podpiwniczenie; szerokość elewacji frontowej do 20 m
d) Maksymalna wysokość zabudowy – od naturalnego poziomu terenu do okapu dachu nie więcej niż 3,5m; od
naturalnego poziomu terenu przy wejściu do budynku do kalenicy dachu nie więcej niż 8,5 m
e) Forma i geometria dachu – dachy dwuspadowe lub z kalenicami prostopadłymi do siebie oraz wielospadowe
z kalenicą, o nachyleniu połaci głównej bryły budynku 35º-45º z kalenicą główną usytuowaną równolegle do
frontu budynku; dopuszcza się lukarny oraz zmniejszenie kąta nachylenia dachu do 25º fragmentów budynku
takich jak: werandy, dobudowane garaże, lukarny itp.
f) Wykończenie zewnętrzne
zakaz stosowania wykończenia elewacji okładzinami z tworzyw sztucznych typu „siding”
pokrycie dachu dachówką ceramiczną, betonową lub blachą dachówkową w kolorach czerwonych lub
brązowych
g) Dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących na maksymalnie 2 samochody
2
osobowe o powierzchni zabudowy do 50m
maksymalna wysokość budynku do kalenicy dachu 6 m, szerokość elewacji frontowej do 8m
h) Zakaz grodzenia działek z wykorzystaniem prefabrykowanych elementów betonowych
i) Zakaz lokalizacji zabudowy w odległości mniejszej niż 3m od granicy działki
j) Nieprzekraczalna linia zabudowy – 5 m i 8 m od granicy działki z drogą gminnymi– jak na rysunku planu
8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie
odrębnych przepisów
Nie znajdują się tereny lub obiekty objęte ochroną na podstawie ww. przepisów
9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem
a) Minimalna powierzchnia działki – jak powierzchnia terenu
b) Ilość działek – maksymalnie 1
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c)

Dopuszcza się wydzielenie dodatkowej działki z terenu w celu lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej,
do tak wydzielonej działki wymagane jest zapewnienie służebności dojścia i dojazdu
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
a) Zasady obsługi komunikacyjnej: dojazd do działki z istniejących dróg gminnych – dz. nr 189 i 149
b) Lokalizacja miejsc postojowych na terenie własnej działki w ilości minimum 1 miejsce postojowe na jedno
mieszkanie
c) Sieci infrastruktury technicznej:
zaopatrzenie w wodę z istniejącej wiejskiej sieci wodociągowej
odprowadzenie ścieków: do projektowanej kanalizacji wiejskiej, tymczasowo do szczelnych zbiorników
bezodpływowych z wywozem do oczyszczalni; po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej bezwzględny obowiązek
podłączenia budynku i likwidacja zbiornika na ścieki
odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do gruntu na terenie własnej działki
zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejącej sieci nn. 0,4 kV po jej rozbudowie
zaopatrzenie w ciepło: indywidualne źródła ciepła na paliwa niskoemisyjne
d) Gromadzenie i usuwanie odpadów stałych – zgodnie z przepisami ogólnymi
e) Dopuszcza się w uzasadnionych wypadkach prowadzenie sieci infrastruktury przez tereny działek
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
Nie przewiduje się
12. Stawka procentowa
0%
3. Karta dla terenu 3MN
1. Oznaczenie / powierzchnia
3 MN, pow. 0,66 ha
2. Przeznaczenie terenu
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
a) Należy kształtować skalę i formę zabudowy tak, aby gabaryty zabudowy były zgodne z wymaganiami w pkt.
7 karty terenu
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
Poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
Lokalizowanie zieleni w formie grup drzew lub krzewów – wprowadzane gatunki drzew i krzewów powinny być
zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi
Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej lub przepuszczalne do utwardzenia dróg dojazdowych i
miejsc postojowych
zaleca się gromadzenie wód opadowych i ich gospodarcze wykorzystanie
na etapie projektów budowlanych powinny być sporządzone oceny warunków geologiczno-inżynierskich w formie
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Nie występują
6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
Nie wyznacza się
7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy , gabaryty
obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy
a) Powierzchnia zabudowy – maksymalnie 18% powierzchni działki w wypadku połączenie dwóch działek nie
więcej jak 12% powierzchni nowej działki
b) Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 70% powierzchni działki - nowo wprowadzane gatunki
drzew i krzewów winny być zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi
c) Budynki parterowe z poddaszem, dopuszcza się podpiwniczenie; szerokość elewacji frontowej do 20 m
d) Maksymalna wysokość zabudowy – od naturalnego poziomu terenu do okapu dachu nie więcej niż 3,5m; od
naturalnego poziomu terenu przy wejściu do budynku do kalenicy dachu nie więcej niż 8,5 m
e) Forma i geometria dachu – dachy dwuspadowe lub z kalenicami prostopadłymi do siebie oraz wielospadowe
z kalenicą o nachyleniu połaci głównej bryły budynku 35º-45º z kalenicą główną usytuowaną równolegle do
frontu budynku; dopuszcza się lukarny oraz zmniejszenie kąta nachylenia dachu do 25º fragmentów budynku
takich jak: werandy, dobudowane garaże, lukarny itp.
f) Wykończenie zewnętrzne
zakaz stosowania wykończenia elewacji okładzinami z tworzyw sztucznych typu „siding”
pokrycie dachu dachówką ceramiczną, betonową lub blachą dachówkową w kolorach czerwonych lub
brązowych
g) Dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących na maksymalnie 2 samochody
2
osobowe o powierzchni zabudowy do 50m
maksymalna wysokość budynku do kalenicy dachu 6 m, szerokość elewacji frontowej do 8m
h) Zakaz grodzenia działek z wykorzystaniem prefabrykowanych elementów betonowych
i) Zakaz lokalizacji zabudowy w odległości mniejszej niż 3m od granicy działki
j) Nieprzekraczalne linie zabudowy (jak na rysunku planu):
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8 m od granicy działki z drogą gminną
5 i 8 m od granicy działki z drogą dojazdową 8KDW
tylna linia zabudowy – 15 m od północnej granicy działek
8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie
odrębnych przepisów
Nie znajdują się tereny lub obiekty objęte ochroną na podstawie ww. przepisów
9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem
a) Minimalna powierzchnia działki – ok. 1000m2
b) Ilość działek – maksymalnie 4
c) Położenie projektowanych granic podziału nieruchomości wg zasady jak na rysunku planu, dopuszcza się
korektę przebiegu przy zachowaniu wyżej podanych parametrów
d) Dopuszcza się łączenie działek mających wspólną granicę i zagospodarowanie przez jednego inwestora
e) Dopuszcza się wydzielenie dodatkowej działki z terenu w celu lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej,
do tak wydzielonej działki wymagane jest zapewnienie służebności dojścia i dojazdu
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
a) Zasady obsługi komunikacyjnej: dojazd do projektowanych działek z projektowanych dróg wewnętrznych 8
KDW i 9 KDW
b) Lokalizacja miejsc postojowych na terenie własnej działki w ilości minimum 1 miejsce postojowe na jedno
mieszkanie
c) Sieci infrastruktury technicznej:
zaopatrzenie w wodę z istniejącej wiejskiej sieci wodociągowej
odprowadzenie ścieków: do projektowanej kanalizacji wiejskiej, tymczasowo do szczelnych zbiorników
bezodpływowych z wywozem do oczyszczalni; po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej bezwzględny obowiązek
podłączenia budynku i likwidacja zbiornika na ścieki
odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do gruntu na terenie własnej działki
zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejącej sieci nn. 0,4 kV po jej rozbudowie
zaopatrzenie w ciepło: indywidualne źródła ciepła na paliwa niskoemisyjne
d) Gromadzenie i usuwanie odpadów stałych zgodnie z przepisami ogólnymi
e) Dopuszcza się w uzasadnionych wypadkach prowadzenie sieci infrastruktury przez tereny działek
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
Nie przewiduje się
12. Stawka procentowa
0%
4. Karta dla terenu 4MN
1. Oznaczenie / powierzchnia
4 MN, pow. 0,40 ha
2. Przeznaczenie terenu
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
a) Należy kształtować skalę i formę zabudowy tak, aby gabaryty zabudowy były zgodne z wymaganiami w pkt.
7 karty terenu
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
lokalizowanie zieleni w formie grup drzew lub krzewów – wprowadzane gatunki drzew i krzewów powinny być
zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi
zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej lub przepuszczalne do utwardzenia dróg dojazdowych i
miejsc postojowych
zaleca się gromadzenie wód opadowych i ich gospodarcze wykorzystanie
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Nie występują
6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
Nie wyznacza się
7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy , gabaryty
obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy
a) Powierzchnia zabudowy – maksymalnie 20% powierzchni działki w wypadku połączenie dwóch działek nie
więcej jak 12% powierzchni nowej działki
b) Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 70% powierzchni działki - nowo wprowadzane gatunki
drzew i krzewów winny być zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi
c) Budynki parterowe z poddaszem, dopuszcza się podpiwniczenie; szerokość elewacji frontowej do 20 m
d) Maksymalna wysokość zabudowy – od naturalnego poziomu terenu do okapu dachu nie więcej niż 3,5m; od
naturalnego poziomu terenu przy wejściu do budynku do kalenicy dachu nie więcej niż 8,5 m
e) Forma i geometria dachu – dachy dwuspadowe lub z kalenicami prostopadłymi do siebie oraz wielospadowe
z kalenicą, o nachyleniu połaci głównej bryły budynku 35º-45º z kalenicą główną usytuowaną równolegle do
frontu budynku, dopuszcza się lukarny oraz zmniejszenie kąta nachylenia dachu do 25º fragmentów budynku

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 140

f)
g)

h)
i)
j)

— 11385 —

Poz. 2581

takich jak: werandy, dobudowane garaże, lukarny itp.
Wykończenie zewnętrzne
zakaz stosowania wykończenia elewacji okładzinami z tworzyw sztucznych typu „siding”
pokrycie dachu dachówką ceramiczną, betonową lub blachą dachówkową w kolorach czerwonych lub
brązowych
Dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących na maksymalnie 2 samochody
2
osobowe o powierzchni zabudowy do 50m
maksymalna wysokość budynku do kalenicy dachu 6 m, szerokość elewacji frontowej do 8m
Zakaz grodzenia działek z wykorzystaniem prefabrykowanych elementów betonowych
Zakaz lokalizacji zabudowy w odległości mniejszej niż 3m od granicy działki
Nieprzekraczalne linie zabudowy (jak na rysunku planu):
8 m od granicy działki z drogą gminną
5 i 8 m od granicy działki z drogą dojazdową 8KDW i 9KDW

8.

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie
odrębnych przepisów
Nie znajdują się tereny lub obiekty objęte ochroną na podstawie ww. przepisów
9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem
a) Minimalna powierzchnia działki – ok. 800m2
b) Ilość działek – maksymalnie 4
c) Położenie projektowanych granic podziału nieruchomości wg zasady jak na rysunku planu, dopuszcza się
korektę przebiegu przy zachowaniu wyżej podanych parametrów
d) Dopuszcza się łączenie działek mających wspólną granicę i zagospodarowanie przez jednego inwestora
e) Dopuszcza się wydzielenie dodatkowej działki z terenu w celu lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej,
do tak wydzielonej działki wymagane jest zapewnienie służebności dojścia i dojazdu
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
a) Zasady obsługi komunikacyjnej: dojazd do projektowanych działek z projektowanej dróg wewnętrznych 8
KDW i 9 KDW
b) Lokalizacja miejsc postojowych na terenie własnej działki w ilości minimum 1 miejsce postojowe na jedno
mieszkanie
c) Sieci infrastruktury technicznej:
zaopatrzenie w wodę z istniejącej wiejskiej sieci wodociągowej
odprowadzenie ścieków: do projektowanej kanalizacji wiejskiej, tymczasowo do szczelnych zbiorników
bezodpływowych z wywozem do oczyszczalni; po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej bezwzględny obowiązek
podłączenia budynku i likwidacja zbiornika na ścieki
odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do gruntu na terenie własnej działki
zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejącej sieci nn. 0,4 kV po jej rozbudowie
zaopatrzenie w ciepło: indywidualne źródła ciepła na paliwa niskoemisyjne
d) Gromadzenie i usuwanie odpadów stałych – zgodnie z przepisami ogólnymi
e) Dopuszcza się w uzasadnionych wypadkach prowadzenie sieci infrastruktury przez tereny działek
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
Nie przewiduje się
12. Stawka procentowa
0%
5. Karta dla terenu 5MN
1. Oznaczenie / powierzchnia
5 MN, pow. 0,65 ha
2. Przeznaczenie terenu
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
b) Należy kształtować skalę i formę zabudowy tak, aby gabaryty zabudowy były zgodne z wymaganiami w pkt.
7 karty terenu
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
lokalizowanie zieleni w formie grup drzew lub krzewów – wprowadzane gatunki drzew i krzewów powinny być
zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi
zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej lub przepuszczalne do utwardzenia dróg dojazdowych i
miejsc postojowych
zaleca się gromadzenie wód opadowych i ich gospodarcze wykorzystanie
na etapie projektów budowlanych powinny być sporządzone oceny warunków geologiczno-inżynierskich w formie
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Nie występują
6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
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Nie wyznacza się
7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy , gabaryty
obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy
a) Powierzchnia zabudowy – maksymalnie 20% powierzchni działki w wypadku połączenie dwóch działek nie
więcej jak 12% powierzchni nowej działki
b) Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 70% powierzchni działki - nowo wprowadzane gatunki
drzew i krzewów winny być zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi
c) Budynki parterowe z poddaszem, dopuszcza się podpiwniczenie; szerokość elewacji frontowej do 20 m
d) Maksymalna wysokość zabudowy – od naturalnego poziomu terenu do okapu dachu nie więcej niż 3,5m; od
naturalnego poziomu terenu przy wejściu do budynku do kalenicy dachu nie więcej niż 8,5 m
e) Forma i geometria dachu – dachy dwuspadowe lub z kalenicami prostopadłymi do siebie oraz wielospadowe
z kalenicą, o nachyleniu połaci dachowych na głównej bryły budynku 35º-45º z kalenicą główną usytuowaną
równolegle do frontu budynku; dopuszcza się lukarny oraz zmniejszenie kąta nachylenia dachu do 25º
fragmentów budynku takich jak: werandy, dobudowane garaże, lukarny itp.
f) Wykończenie zewnętrzne
zakaz stosowania wykończenia elewacji okładzinami z tworzyw sztucznych typu „siding”
pokrycie dachu dachówką ceramiczną, betonową lub blachą dachówkową w kolorach czerwonych lub
brązowych
g) Dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących na maksymalnie 2 samochody
2
osobowe o powierzchni zabudowy do 50m
maksymalna wysokość budynku do kalenicy dachu 6 m, szerokość elewacji frontowej do 8m
k) Zakaz grodzenia działek z wykorzystaniem prefabrykowanych elementów betonowych
l) Zakaz lokalizacji zabudowy w odległości mniejszej niż 3m od granicy działki
m) Nieprzekraczalne linie zabudowy (jak na rysunku planu):
8 m od granicy działki z drogą gminną
5 i 8 m od granicy działki z drogą dojazdową 9KDW
tylna linia zabudowy – 15 m od strony terenu 6ZI
8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie
odrębnych przepisów
Nie znajdują się tereny lub obiekty objęte ochroną na podstawie ww. przepisów
9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem
a) Minimalna powierzchnia działki – ok. 1000m2
b) Ilość działek – maksymalnie 4
c) Położenie projektowanych granic podziału nieruchomości wg zasady jak na rysunku planu, dopuszcza się
korektę przebiegu przy zachowaniu wyżej podanych parametrów
d) Dopuszcza się łączenie działek mających wspólną granicę i zagospodarowanie przez jednego inwestora
e) Dopuszcza się wydzielenie dodatkowej działki z terenu w celu lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej,
do tak wydzielonej działki wymagane jest zapewnienie służebności dojścia i dojazdu
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
a) Zasady obsługi komunikacyjnej: dojazd do projektowanych działek z projektowanej drogi wewnętrznej 9
KDW oraz projektowanego przejścia pieszego 10KX
b) Lokalizacja miejsc postojowych na terenie własnej działki w ilości minimum 1 miejsce postojowe na jedno
mieszkanie
c) Sieci infrastruktury technicznej:
zaopatrzenie w wodę z istniejącej wiejskiej sieci wodociągowej
odprowadzenie ścieków: do projektowanej kanalizacji wiejskiej, tymczasowo do szczelnych zbiorników
bezodpływowych z wywozem do oczyszczalni; po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej bezwzględny obowiązek
podłączenia budynku i likwidacja zbiornika na ścieki
odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do gruntu na terenie własnej działki
zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejącej sieci nn. 0,4 kV po jej rozbudowie
zaopatrzenie w ciepło: indywidualne źródła ciepła na paliwa niskoemisyjne
d) Gromadzenie i usuwanie odpadów stałych – zgodnie z przepisami ogólnymi
e) Dopuszcza się w uzasadnionych wypadkach prowadzenie sieci infrastruktury przez tereny działek
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
Nie przewiduje się
12. Stawka procentowa
0%

6. Karta dla terenu 6 ZI
1. Oznaczenie / powierzchnia
6 ZI, pow. 0,94 ha
2. Przeznaczenie terenu
Zieleń izolacyjno-krajobrazowa, dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej służącej
obsłudze terenu planu
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Istniejący las
Dopuszcza się lokalizację ścieżek, obiektów małej architektury typu altanki, ławeczki i urządzenia do
zabawy
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
projektowane zagospodarowanie terenu nie może degradować walorów krajobrazowych środowiska
4. Zasady ochrony środowiska , przyrody i krajobrazu kulturowego
Istniejące zadrzewienie do zachowania
Lokalizowanie zieleni w formie grup drzew lub krzewów – wprowadzane gatunki drzew i krzewów
powinny być zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi
Zaleca się zastosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych lub przepuszczalnych do utwardzenia
ciągów pieszych i pieszo-rowerowych
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Nie występują
6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
Nie wyznacza się
7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy

-

Nie dotyczy
8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów
Nie znajdują się tereny lub obiekty objęte ochroną na podstawie ww. przepisów
9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem
Dopuszcza się wydzielenie działki z terenu w celu lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej, do tak
wydzielonej działki wymagane jest zapewnienie służebności dojścia i dojazdu
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
a) Zasady obsługi komunikacyjnej: z istniejących dróg gminnych oraz z projektowanego ciągu pieszego 10
KX
b) Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do gruntu na terenie własnej działki
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
Nie przewiduje się
12. Stawka procentowa
0%
7. Karta dla terenu 7 ZL
1. Oznaczenie / powierzchnia
7 ZL, pow.0,36 ha
2. Przeznaczenie terenu
Teren istniejącego lasu
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
Nie dotyczy
4. Zasady ochrony środowiska , przyrody i krajobrazu kulturowego
Istniejący las (zadrzewienie) do zachowania
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Nie występują
6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
Nie wyznacza się
7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy ,
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy
Nie dotyczy
8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów
Nie znajdują się tereny lub obiekty objęte ochroną na podstawie ww. przepisów
9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem
Zakaz podziału
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
Nie dotyczy
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
Nie przewiduje się
12. Stawka procentowa
0%
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8. Karta dla terenu 8 KDW
1. Oznaczenie / powierzchnia
8 KDW, pow. 0,05 ha
2. Przeznaczenie terenu
Droga wewnętrzna z placem do zawracania
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
Nie dotyczy
4. Zasady ochrony środowiska , przyrody i krajobrazu kulturowego
Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej lub przepuszczalne do utwardzenia dróg dojazdowych
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Nie występują
6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
Nie wyznacza się
7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty
obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy
Nie dotyczy
8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie
odrębnych przepisów
Nie znajdują się tereny lub obiekty objęte ochroną na podstawie ww. przepisów
9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem
Minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających – 8m
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
Projektowana droga wewnętrzna zakończone placem do zawracania o promieniu 6m
Włączenie projektowanej drogi wewnętrzne do istniejącej drogi gminnej nr 149
Droga dojazdowa do terenów 3 MN, 4MN,
Lokalizacja w liniach rozgraniczających drogi sieci infrastruktury technicznej
Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do gruntu ; dopuszcza się odprowadzenie wód do terenu
6ZI po podczyszczeniu
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
Nie przewiduje się
12. Stawka procentowa
0%
9. Karta dla terenu 9 KDW
1. Oznaczenie / powierzchnia
9 KDW, pow. 0,09 ha
2. Przeznaczenie terenu
Droga wewnętrzna z placem do zawracania
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
Nie dotyczy
4. Zasady ochrony środowiska , przyrody i krajobrazu kulturowego
Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej lub przepuszczalne do utwardzenia dróg dojazdowych
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Nie występują
6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
Nie wyznacza się
7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty
obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy
Nie dotyczy
8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie
odrębnych przepisów
Nie znajdują się tereny lub obiekty objęte ochroną na podstawie ww. przepisów
9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem
Minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających – 8m
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
Projektowana droga wewnętrzna zakończone placem do zawracania o promieniu 6m
Włączenie projektowanej drogi wewnętrzne do istniejącej drogi gminnej nr 149
Droga dojazdowa do terenów 3 MN, 4MN i 5MN
Lokalizacja w liniach rozgraniczających drogi sieci infrastruktury technicznej
Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do gruntu; dopuszcza się odprowadzenie wód na teren 6ZI
po podczyszczeniu
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
Nie przewiduje się
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12. Stawka procentowa
0%
10. Karta dla terenu 10 KX
1. Oznaczenie / powierzchnia
10 KX, pow. 0,03 ha
2. Przeznaczenie terenu
Przejście piesze
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
Nie dotyczy
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej lub przepuszczalne do utwardzenia przejścia
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Nie występuje
6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
Nie wyznacza się
7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty
obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy
Nie dotyczy
8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie
odrębnych przepisów
Nie znajdują się tereny lub obiekty objęte ochroną na podstawie ww. przepisów
9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem
Minimalna szerokość ciągu pieszego – 5m
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
Projektowane przejście piesze do terenu 6 ZI oraz dojazd do projektowanej działki mieszkaniowej na terenie
5MN
Włączenie projektowanego ciągu pieszego do projektowanej drogi wewnętrznej 8KDW
Lokalizacja w liniach rozgraniczających sieci infrastruktury technicznej
Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do gruntu; dopuszcza się odprowadzenie wód do terenu
6ZI po podczyszczeniu
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
Nie przewiduje się
12. Stawka procentowa
0%

§7
1. Zobowiązuje się Wójta Gminy do:
1) niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały wraz z
dokumentacją planistyczną Wojewodzie Pomorskiemu w celu oceny jej zgodności z planem ogłoszenia
uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia niniejszej uchwały wraz z częścią graficzną na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Starogard Gdański,
3) umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do
dokumentów przedstawiających plan i wydania tych
dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach określonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§8
1. Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od daty
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa

Pomorskiego, za wyjątkiem § 7 ust. 1 który wchodzi
w życie z dniem podjęcia uchwały.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Wierzba

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/94/2007
Rady Gminy Starogard Gdański
z dnia 28 czerwca 2007 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Starogard Gdański
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
Rada Gminy Starogard Gdański rozstrzyga o sposobie
rozpatrzenia uwag do projektu planu w sposób następujący:

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 140

Poz. 2581, 2582

— 11390 —

— Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
fragmentu wsi Owidz, obręb Janowo w gminie Starogard
Gdański dla dz. geod. 190/27 i 190/32 był wyłożony, wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego
wglądu w dniach od 6 do 30 kwietnia 2007 r. w siedzibie
Urzędu Gminy w Starogardzie Gdańskim.
— Termin składania uwag do projektu planu zgodnie
z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U.
z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z późn. zm) minął w dniu 17 maja
2007 r.
— W ustawowym terminie nie wpłynęła żadna uwaga do
projektu planu.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VIII/94/2007
Rady Gminy Starogard Gdański
z dnia 28 czerwca 2007 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji,
zapisanych w planie, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zm), art. 7 ust. 1,
pkt 2 i 3 ustawy z dn. 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, ze zm) i art. 111
ust. 2 pkt 1 ustawy z dn. 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, ze zm) Rada
Gminy Starogard Gdański ustala, co następuje:
1. W projekcie planu miejscowego nie ustala się realizacji
zadań własnych z zakresu dróg publicznych i oświetlenia ulic.
2. W projekcie planu miejscowego ustala się realizację
następujących sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej w związku z przyjętymi zapisami planu:
a) realizacja sieci wodociągowej Ø 90, o łącznej długości 200 mb,
b) realizacja kolektora kanalizacji sanitarnej Ø 200 o
łącznej długości 200 mb,
3. W sporządzonej dla potrzeb zmiany planu miejscowego prognozie skutków finansowych uchwalenia planu,
szacunkowy koszt realizacji infrastruktury technicznej
wynosi:
a) Koszty budowy sieci wodociągowej: 24.800 zł
b) Koszty budowy sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej: 34.278 zł
Razem: 59.078 zł,
4. Realizacja zadań własnych Gminy, wymienionych
w pkt 2 zostanie sfinansowana ze środków pochodzących z budżetu Gminy. Realizację zadań przewiduje się
do końca 2012 r.

5. W przypadku braku możliwości realizacji zadań własnych
wymienionych w pkt 2 w wyżej wymienionych terminach,
zadania należy wprowadzić do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Starogard Gdański na kolejne lata.

2582
UCHWAŁA Nr VIII/96/2007
Rady Gminy Starogard Gdański
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek geodezyjnych o numerach 54/3, 54/4, 54/5 i części o numerach
53, 54/7, 54/9 i 54/10 we wsi Siwiałka w gminie Starogard
Gdański.
Na podstawie art. 20 ust 1 w związku z art. 15, art. 16
ust 1, art. 17, art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r.) oraz art. 18
ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. nr 142, poz. 1591
z 2001 r. poz. 74 r. z późn. zm.) Rada Gminy Starogard
Gdański uchwala, co następuje:
§1
1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowego dla obszaru działek geodezyjnych o numerach 54/3, 54/4, 54/5 i części o numerach
53, 54/7, 54/9 i 54/10 we wsi Siwiałka w gminie Starogard
Gdański.
2. Stwierdza się zgodność planu, o którym mowa
w ust. 1 z ustaleniami Studium, określonymi w uchwale
Nr XXXIII/305/205 Rady Gminy Starogard Gdański
z dnia 13.10.2005 r., w sprawie uchwalenia „Studium
uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy
Starogard Gdański”
3. Integralną część uchwały stanowią:
1) ustalenia tekstowe,
2) rysunek planu wykonany na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000 – załącznik nr 1,
3) rozstrzygnięcie uwag złożonych do projektu planu
miejscowego – załącznik nr 2,
4) rozstrzygnięcie o sposobach realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej należącej do zadań
własnych gminy – załącznik nr 3.
§2
1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenów,
a także zasad zagospodarowania i zabudowy oraz zasad
obsługi komunikacyjnej i inżynieryjnej obszaru opracowania, z uwzględnieniem zakresu ustaleń określonych w
art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.(Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z 2003 r. ze zm.).
2. Plan nie wyznacza w obszarze opracowania:
1) obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń
i podziałów nieruchomości,
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2) obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej,
3) obszarów wymagających rekultywacji lub przekształceń, w tym przekształceń obszarów zdegradowanych,
4) terenów przeznaczonych pod zabudowę obiektów
handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej
2000 m2,
5) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz
terenów do organizacji imprez masowych,
6) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych,
a także ograniczeń dotyczących prowadzenia na ich
terenie działalności gospodarczej, określonych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych
hitlerowskich obozów zagłady.
§3
Ustala się podział obszaru opracowania planu na 7 terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi oraz oznaczonych symbolami literowo-cyfrowymi, gdzie cyfra oznacza
numer kolejny terenu a litery podstawowe przeznaczenie
terenów, zgodnie z poniższymi oznaczeniami:
1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
2) KDW – tereny dróg wewnętrznych
§4
1) Na rysunku planu następujące oznaczenia są graficzne
są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) Granice opracowania planu,
2) Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania,
3) Oznaczenia terenów o różnym przeznaczeniu lub
różnych zasadach zagospodarowania,
4) Nieprzekraczalne linie zabudowy,
5) Linie podziału wewnętrznego – orientacyjne.
2) Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowią elementy informacyjne.
§5
Ustala się następujące definicje pojęć użytych w ustaleniach niniejszego planu:
1) linia zabudowy nieprzekraczalna – linia zabudowy
podstawowej bryły budynku której nie można przekroczyć; dopuszcza się wysunięcie za linię zabudowy na
odległość 1,5 m takich elementów budynku jak schody,
ganki, balkony i wykusze,
2) front budynku – elewacja budynku, na której znajduje
się wejście, usytuowana przodem do drogi dojazdowej.
§6
Ustalenia dla terenu objętego planem w postaci kart
terenu:
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1. Karta dla terenu 1MN
1.

Oznaczenie / powierzchnia
1 MN, pow. 0,26 ha
2. Przeznaczenie terenu
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
a) Należy kształtować skalę i formę zabudowy tak, aby
projektowana zabudowa nie degradowała walorów krajobrazowych środowiska
gabaryty zabudowy były zgodne z wymaganiami w pkt. 7 karty terenu
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
lokalizowanie zieleni w formie grup drzew lub krzewów – wprowadzane gatunki drzew i krzewów powinny być
zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi
zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej lub przepuszczalne do utwardzenia dróg dojazdowych i
miejsc postojowych
zaleca się gromadzenie wód opadowych i ich gospodarcze wykorzystanie
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Nie występują
6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
Nie wyznacza się
7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy , gabaryty
obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy
a) Powierzchnia zabudowy – maksymalnie 18% powierzchni działki (przy podziale terenu na 2 działki), w
wypadku połączenie dwóch działek nie więcej jak 10% powierzchni nowej działki
b) Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 65% powierzchni działki - nowo wprowadzane gatunki
drzew i krzewów winny być zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi
c) Budynki parterowe z poddaszem użytkowym z dopuszczeniem podpiwniczenia; szerokość elewacji frontowej
do 22 m ,
d) Maksymalna wysokość zabudowy – od naturalnego poziomu terenu do okapu dachu nie więcej niż 3,5m; od
naturalnego poziomu terenu przy wejściu do budynku do kalenicy dachu - nie więcej niż 8,5 m
e) Forma i geometria dachu – dachy dwuspadowe lub z kalenicami prostopadłymi do siebie oraz wielospadowe
z kalenicą, o nachyleniu połaci dachowych głównej bryły budynku 35º-45º z kalenicą główną usytuowaną
równolegle do frontu budynku, dopuszcza się lukarny oraz zmniejszenie kąta nachylenia dachu do 25º
fragmentów budynku takich jak: werandy, dobudowane garaże, lukarny itp.
f) Wykończenie zewnętrzne
zakaz stosowania wykończenia elewacji okładzinami z tworzyw sztucznych typu „siding”
pokrycie dachu dachówką ceramiczną, betonową lub blachą dachówkową w kolorach czerwonych lub
brązowych
g) Dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących na maksymalnie 2 samochody
2
osobowe o powierzchni zabudowy do 50m
maksymalna wysokość budynku do kalenicy dachu 6 m, szerokość elewacji frontowej do 8m
forma i geometria dachu zgodnie z parametrami dla budynków mieszkalnych
h) Zakaz grodzenia działek z wykorzystaniem prefabrykowanych elementów betonowych
i) Zakaz lokalizacji zabudowy w odległości mniejszej niż 3m od granicy działki
j) Nieprzekraczalne linie zabudowy (jak na rysunku planu):
10 m od granicy działki z istniejącą drogą gminną
5 m od granicy działki z drogą wewnętrzną 6KDW
8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie
odrębnych przepisów
Nie znajdują się tereny lub obiekty objęte ochroną na podstawie ww. przepisów
9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem
a) Minimalna powierzchnia działki – ok. 1000m2
b) Projektowane połączenie działek nr 54/3 i 54/4
c) Dopuszcza się wtórny podział na maksymalnie dwie działki - położenie projektowanej granicy podziału
nieruchomości prostopadły do drogi wewnętrznej 6 KDW
d) Dopuszcza się wydzielenie działki z terenu w celu lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej, do tak
wydzielonej działki wymagane jest zapewnienie służebności dojścia i dojazdu
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
a) Zasady obsługi komunikacyjnej: dojazd do terenu z istniejącej drogi gminnej lub po wtórnym podziale z
projektowanej drogi wewnętrznej oznaczonej w planie symbolem 6 KDW
b) Lokalizacja miejsc postojowych na terenie własnej działki w ilości minimum 1 miejsce postojowe na 1
mieszkanie
c) Sieci infrastruktury technicznej:
Zaopatrzenie w wodę z istniejącej wiejskiej sieci wodociągowej po jej rozbudowie
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Odprowadzenie ścieków: do szczelnych zbiorników bezodpływowych z wywozem do oczyszczalni ścieków
lub jeżeli warunki gruntowe na to pozwolą do oczyszczalni przydomowej - zastosowanie przydomowych
oczyszczalni ścieków winno być poprzedzone dokładnym rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych,
ukształtowania terenu, wielkości działki, na której mają być zastosowane wybrane rozwiązania techniczne
Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do gruntu na terenie własnej działki
Zaopatrzenie w energię elektryczną: z projektowanej stacji transformatorowej (zgodnie z rysunkiem planu)
poprzez projektowaną sieć nn. 0,4 kV
Zaopatrzenie w ciepło: indywidualne źródła ciepła na paliwa niskoemisyjne
Gromadzenie i usuwanie odpadów stałych – zgodnie z przepisami ogólnymi
d) Dopuszcza się w uzasadnionych wypadkach prowadzenie sieci infrastruktury przez tereny działek
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
Nie przewiduje się
12. Stawka procentowa
15%
-

2. Karta dla terenu 2MN
1.

Oznaczenie / powierzchnia
2 MN, pow. 0,48 ha
2. Przeznaczenie terenu
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
a) Należy kształtować skalę i formę zabudowy tak, aby
projektowana zabudowa nie degradowała walorów krajobrazowych środowiska
gabaryty zabudowy były zgodne z wymaganiami w pkt. 7 karty terenu
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
lokalizowanie zieleni w formie grup drzew lub krzewów – wprowadzane gatunki drzew i krzewów powinny być
zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi
zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej lub przepuszczalne do utwardzenia dróg dojazdowych i
miejsc postojowych
zaleca się gromadzenie wód opadowych i gospodarcze wykorzystanie
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Nie występują
6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
Nie wyznacza się
7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy , gabaryty
obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy
a) Powierzchnia zabudowy – maksymalnie 18% powierzchni działki, w wypadku połączenie dwóch działek nie
więcej jak 10% powierzchni nowej działki
b) Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 65% powierzchni działki - nowo wprowadzane gatunki
drzew i krzewów winny być zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi
c) Budynki parterowe z poddaszem użytkowym i dopuszczeniem podpiwniczenia; szerokość elewacji frontowej
do 22 m ,
d) Maksymalna wysokość zabudowy – od naturalnego poziomu terenu do okapu dachu nie więcej niż 3,5m; od
naturalnego poziomu terenu przy wejściu do budynku do kalenicy dachu - nie więcej niż 8,5 m,
e) Forma i geometria dachu – dachy dwuspadowe lub z kalenicami prostopadłymi do siebie oraz wielospadowe
z kalenicą, o nachyleniu połaci głównej bryły budynku 35º-45º z kalenicą główną usytuowaną równolegle do
frontu budynku, dopuszcza się lukarny oraz zmniejszenie kąta nachylenia dachu do 25º fragmentów budynku
takich jak: werandy, dobudowane garaże, lukarny itp.
f) Wykończenie zewnętrzne
Zakaz stosowania wykończenia elewacji okładzinami z tworzyw sztucznych typu „siding”
Pokrycie dachu dachówką ceramiczną, betonową lub blachą dachówkową w kolorach czerwonych lub
brązowych
g) Dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących na maksymalnie 2 samochody
2
osobowe o powierzchni zabudowy do 50m
Maksymalna wysokość budynku do kalenicy dachu 6 m, szerokość elewacji frontowej do 8m
Forma i geometria dachu zgodnie z parametrami dla budynków mieszkalnych
h) Zakaz grodzenia działek z wykorzystaniem prefabrykowanych elementów betonowych
i) Zakaz lokalizacji zabudowy w odległości mniejszej niż 3m od granicy działki
j) Nieprzekraczalne linie zabudowy (jak na rysunku planu):
10 m od granicy działki z obszarem 7KDW – poszerzeniem stniejącej drogi wewnętrznej
5 m od granicy działki z projektowaną drogą wewnętrzną 6KDW
– jak na załączniku graficznym do uchwały
8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie
odrębnych przepisów
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Nie znajdują się tereny lub obiekty objęte ochroną na podstawie ww. przepisów
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem
a) Minimalna powierzchnia działki – ok. 1000m2 , minimalna szerokość frontu działki – 20 m,
b) Dopuszcza się łączenie działek mających wspólną granicę i zagospodarowanie przez jednego inwestora
c) Dla działek nie przylegających do istniejącej drogi wewnętrznej dojazd z projektowanej drogi
wewnętrznej 5 KDW i 6 KDW
d) Dopuszcza się wydzielenie dodatkowej działki z terenu w celu lokalizacji urządzeń infrastruktury
technicznej, do tak wydzielonej działki wymagane jest zapewnienie służebności dojścia i dojazdu
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
a) Zasady obsługi komunikacyjnej: dojazd do terenu z istniejącej drogi gminnej lub po wtórnym podziale z
projektowanej drogi wewnętrznej oznaczonej w planie symbolem 6 KDW
b) Lokalizacja miejsc postojowych na terenie własnej działki w ilości minimum 1 miejsce postojowe na 1
mieszkanie
c) Sieci infrastruktury technicznej:
Zaopatrzenie w wodę z istniejącej wiejskiej sieci wodociągowej po jej rozbudowie
Odprowadzenie ścieków: do szczelnych zbiorników bezodpływowych z wywozem do oczyszczalni ścieków
lub jeżeli warunki gruntowe na to pozwolą do oczyszczalni przydomowej - zastosowanie przydomowych
oczyszczalni ścieków winno być poprzedzone dokładnym rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych,
ukształtowania terenu, wielkości działki, na której mają być zastosowane wybrane rozwiązania techniczne
Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do gruntu na terenie własnej działki
Zaopatrzenie w energię elektryczną: z projektowanej stacji transformatorowej (zgodnie z rysunkiem planu)
poprzez projektowaną sieć nn. 0,4 kV
Zaopatrzenie w ciepło: indywidualne źródła ciepła na paliwa niskoemisyjne
Gromadzenie i usuwanie odpadów stałych – zgodnie z przepisami ogólnymi
d) Dopuszcza się w uzasadnionych wypadkach prowadzenie sieci infrastruktury przez tereny działek
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
Nie przewiduje się
12. Stawka procentowa
15%
9.

3. Karta dla terenu 3MN
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Oznaczenie / powierzchnia
3 MN, pow. 0,98 ha
Przeznaczenie terenu
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
a) Należy kształtować skalę i formę zabudowy tak, aby
projektowana zabudowa nie degradowała walorów krajobrazowych środowiska
gabaryty zabudowy były zgodne z wymaganiami w pkt. 7 karty terenu
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
lokalizowanie zieleni w formie grup drzew lub krzewów – wprowadzane gatunki drzew i krzewów powinny być
zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi
zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej lub przepuszczalne do utwardzenia dróg dojazdowych i
miejsc postojowych
zaleca się gromadzenie wód opadowych i gospodarcze wykorzystanie
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Nie występują
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
Nie wyznacza się
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy , gabaryty
obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy
a) Powierzchnia zabudowy – maksymalnie 18% powierzchni działki, w wypadku połączenie dwóch działek nie
więcej jak 10% powierzchni nowej działki
b) Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 65% powierzchni działki - nowo wprowadzane gatunki
drzew i krzewów winny być zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi
c) Budynki parterowe z poddaszem użytkowym z dopuszczeniem podpiwniczenia, szerokość elewacji frontowej
do 16 m ,
d) Maksymalna wysokość zabudowy – od naturalnego poziomu terenu do okapu dachu nie więcej niż 3,5m; od
naturalnego poziomu terenu przy wejściu do budynku do kalenicy dachu - nie więcej niż 8,5 m
e) Forma i geometria dachu – dachy dwuspadowe lub z kalenicami prostopadłymi do siebie oraz wielospadowe
z kalenicą, o nachyleniu połaci głównej bryły budynku 35º-45º z kalenicą główną usytuowaną równolegle do
frontu budynku, dopuszcza się lukarny oraz zmniejszenie kąta nachylenia dachu do 25º fragmentów budynku
takich jak: werandy, dobudowane garaże, lukarny itp.
f) Wykończenie zewnętrzne
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Zakaz stosowania wykończenia elewacji okładzinami z tworzyw sztucznych typu „siding”
Pokrycie dachu dachówką ceramiczną, betonową lub blachą dachówkową w kolorach czerwonych lub
brązowych
g) Dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wolnostojących na maksymalnie 2 samochody
2
osobowe o powierzchni zabudowy do 50m
Maksymalna wysokość budynku do kalenicy dachu 6 m, szerokość elewacji frontowej do 8m
Forma i geometria dachu zgodnie z parametrami dla budynków mieszkalnych
h) Zakaz grodzenia działek z wykorzystaniem prefabrykowanych elementów betonowych
i) Zakaz lokalizacji zabudowy w odległości mniejszej niż 3m od granicy działki
j) Nieprzekraczalne linie zabudowy (jak na rysunku planu):
10m od granicy działki z istniejącą drogą wewnętrzną (gminną)
5 m od granicy działki z drogą dojazdową 5KDW
8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie
odrębnych przepisów
Nie znajdują się tereny lub obiekty objęte ochroną na podstawie ww. przepisów
9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem
a) Minimalna powierzchnia działki – ok. 1000m2 ; minimalna szerokość frontu działki – 20 m
b) Projektowane połączenie działek nr 53 i 54/9
c) Pokazane na rysunku planu linie podziału wewnętrznego stanowią tylko propozycję podziału i nie są
obowiązujące ; dopuszcza się inny podział po warunkiem spełnienia wymagań punktu a) i zapewnienia
dojazdu z istniejącej drogi wewnetrznej lub z projektowanej 5 KDW
d) Dopuszcza się łączenie działek mających wspólną granicę i zagospodarowanie przez jednego inwestora
e) Dopuszcza się wydzielenie dodatkowej działki z terenu w celu lokalizacji urządzeń infrastruktury
technicznej, do tak wydzielonej działki wymagane jest zapewnienie służebności dojścia i dojazdu
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
a) Zasady obsługi komunikacyjnej: dojazd do działek istniejącej drogi gminnej lub z projektowanej 5 KDW
b) Lokalizacja miejsc postojowych na terenie własnej działki w ilości minimum 1 miejsce postojowe na 1
mieszkanie
c) Sieci infrastruktury technicznej:
Zaopatrzenie w wodę z istniejącej wiejskiej sieci wodociągowej po jej rozbudowie
Odprowadzenie ścieków: do szczelnych zbiorników bezodpływowych z wywozem do oczyszczalni ścieków
lub, jeżeli warunki gruntowe na to pozwolą do oczyszczalni przydomowej - zastosowanie przydomowych
oczyszczalni ścieków winno być poprzedzone dokładnym rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych,
ukształtowania terenu, wielkości działki, na której mają być zastosowane wybrane rozwiązania techniczne
Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do gruntu na terenie własnej działki
Zaopatrzenie w energię elektryczną: z projektowanej stacji transformatorowej (zgodnie z rysunkiem planu)
poprzez projektowaną sieć nn. 0,4 kV
Zaopatrzenie w ciepło: indywidualne źródła ciepła na paliwa niskoemisyjne
Gromadzenie i usuwanie odpadów stałych – zgodnie z przepisami ogólnymi
d) Dopuszcza się w uzasadnionych wypadkach prowadzenie sieci infrastruktury przez tereny działek
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
Nie przewiduje się
12. Stawka procentowa
15%
-

4. Karta dla terenu 4KDW
1. Oznaczenie / powierzchnia
4 KDW, pow. 0 09 ha
2. Przeznaczenie terenu
Droga wewnętrzna
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
Nie ustala się
4. Zasady ochrony środowiska , przyrody i krajobrazu kulturowego
Nie występują
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Nie występują
6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
Nie wyznacza się
7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty
obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy
Nie dotyczy
8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie
odrębnych przepisów
Nie znajdują się tereny lub obiekty objęte ochroną na podstawie ww. przepisów
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9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem
Minimalna szerokość działki - 8 m,
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
Projektowana droga wewnętrzna - włączenie do projektowanej drogi wewnętrznej 5KDW
Droga dojazdowa do terenów rolnych
Lokalizacja w liniach rozgraniczających drogi sieci infrastruktury technicznej
Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do gruntu na terenie własnej działki
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
Nie przewiduje się
12. Stawka procentowa
0%
5. Karta dla terenu 5KDW
1. Oznaczenie / powierzchnia
5 KDW, pow. 0,05 ha
2. Przeznaczenie terenu
Droga wewnętrzna
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
Nie ustala sie
4. Zasady ochrony środowiska , przyrody i krajobrazu kulturowego
Nie występują
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Nie występują
6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
Nie wyznacza się
7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty
obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy
Nie dotyczy
8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie
odrębnych przepisów
Nie znajdują się tereny lub obiekty objęte ochroną na podstawie ww. przepisów
9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem
Minimalna szerokość działki - 6 m,
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
Projektowana droga wewnętrzna - włączenie do istniejącej drogi wewnętrznej (gminnej) dz. nr 51
Droga dojazdowa do terenów rolnych oraz po wtórnym podziale do działek wydzielonych z terenu 2 MN i
3MN
Lokalizacja w liniach rozgraniczających drogi sieci infrastruktury technicznej
Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do gruntu na terenie własnej działki
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
Nie przewiduje się
12. Stawka procentowa
0%
6. Karta dla terenu 6KDW
1. Oznaczenie / powierzchnia
6 KDW, pow. 0,05 ha
2. Przeznaczenie terenu
Droga wewnętrzna
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
Nie ustala się
4. Zasady ochrony środowiska , przyrody i krajobrazu kulturowego
Nie występują
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Nie występują
6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
Nie wyznacza się
7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty
obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy
Nie dotyczy
8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie
odrębnych przepisów
Nie znajdują się tereny lub obiekty objęte ochroną na podstawie ww. przepisów
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9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem
Minimalna szerokość działki - 6 m,
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
Projektowana droga wewnętrzna - włączenie do istniejącej drogi wewnętrznej (gminnej) - dz. nr 51
Droga dojazdowa do terenów rolnych oraz po wtórnym podziale do działek wydzielonych z terenu 1 MN i 2
MN
Lokalizacja w liniach rozgraniczających drogi sieci infrastruktury technicznej
Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do gruntu na terenie własnej działki
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
Nie przewiduje się
12. Stawka procentowa
0%
7. Karta dla terenu 7KDW
1. Oznaczenie / powierzchnia
7 KDW, pow. 0,05 ha
2. Przeznaczenie terenu
Droga wewnętrzna – poszerzenie istniejącej drogi wewnętrznej
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
Nie ustala się
4. Zasady ochrony środowiska , przyrody i krajobrazu kulturowego
Nie występują
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Nie występują
6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
Nie wyznacza się
7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty
obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy
Nie dotyczy
8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie
odrębnych przepisów
Nie znajdują się tereny lub obiekty objęte ochroną na podstawie ww. przepisów
9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem
Podział zgodnie z rysunkiem planu
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
Projektowane poszerzenie istniejącej drogi wewnętrznej (gminnej) - dz. nr 51
Droga dojazdowa do terenów 1MN, 2MN, 3MN
Lokalizacja w liniach rozgraniczających drogi sieci infrastruktury technicznej
Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do gruntu
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
Nie przewiduje się
12. Stawka procentowa
0%

§7
1. Zobowiązuje się Wójta Gminy do:
1) niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały wraz z
dokumentacją planistyczną Wojewodzie Pomorskiemu w celu oceny jej zgodności z planem ogłoszenia
uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia niniejszej uchwały wraz z częścią graficzną na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Starogard Gdański,
3) umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do
dokumentów przedstawiających plan i wydania tych
dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzeb-

nych im wyrysów i wypisów na zasadach określonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§8
1. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego, za wyjątkiem § 7 ust. 1 który wchodzi
w życie z dniem podjęcia uchwały.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Wierzba
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/96/2007
Rady Gminy Starogard Gdański
z dnia 28 czerwca 2007 r.
Rozstrzygnięcie Rady Gminy Starogard Gdański
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
Rada Gminy Starogard Gdański rozstrzyga o sposobie
rozpatrzenia uwag do projektu planu w sposób następujący:
— Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
fragmentu wsi Siwiałka w gminie Starogard Gdański
dla dz. geod. 54/3, 54/4, 54/5 i części 53, 54/7, 54/9
i 54/10 był wyłożony, wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko do publicznego wglądu w dniach od
6 do 30 kwietnia 2007 r. w siedzibie Urzędu Gminy w
Starogardzie Gdańskim.
— Termin składania uwag do projektu planu zgodnie
z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U.
z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z późn. zm) minął w dniu
17 maja 2007 r.
— W ustawowym terminie nie wpłynęła żadna uwaga do
projektu planu.
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VIII/96/2007
Rady Gminy Starogard Gdański
z dnia 28 czerwca 2007 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji,
zapisanych w planie, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zm), art. 7 ust. 1,
pkt 2 i 3 ustawy z dn. 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, ze zm) i art. 111
ust. 2 pkt 1 ustawy z dn. 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, ze zm) Rada
Gminy Starogard Gdański ustala, co następuje:
1. W projekcie planu miejscowego nie ustala się realizacji
zadań własnych z zakresu dróg publicznych i oświetlenia ulic.
2. W projekcie planu miejscowego ustala się realizację
następujących sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej w związku z przyjętymi zapisami planu:
a) realizacja sieci wodociągowej Ø 90, o łącznej długości 260 mb,
3. W sporządzonej dla potrzeb zmiany planu miejscowego prognozie skutków finansowych uchwalenia planu,

szacunkowy koszt realizacji infrastruktury technicznej
wynosi:
a) Koszty budowy sieci wodociągowej: 32.240 zł
4. Realizacja zadań własnych Gminy, wymienionych
w pkt 2 zostanie sfinansowana ze środków pochodzących z budżetu Gminy. Realizację zadań przewiduje
się do końca 2012 r.
5. W przypadku braku możliwości realizacji zadań własnych wymienionych w pkt 2 w wyżej wymienionych terminach, zadania należy wprowadzić do Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego Gminy Starogard Gdański na
kolejne lata.

2583
UCHWAŁA Nr VIII/100/2007
Rady Gminy Starogard Gdański
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek geodezyjnych o numerach 155/1-155/5 i 155/7 – 155/12 we wsi
Nowa Wieś Rzeczna \w gminie Starogard Gdański.
Na podstawie art. 20 ust 1 w związku z art. 15, art. 16
ust 1, art. 17, art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. ze zm.) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. nr 142, poz. 1591
z 2001 r. poz. 74 r. z późn. zm.) Rada Gminy Starogard
Gdański uchwala, co następuje:
§1
1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowego dla obszaru działek geodezyjnych o numerach 155/1-155/5 i 155/7 – 155/12 we wsi
Nowa Wieś Rzeczna w gminie Starogard Gdański.
2. Stwierdza się zgodność planu, o którym mowa
w ust. 1 z ustaleniami Studium, określonymi w uchwale
Nr XXXIII/305/205 Rady Gminy Starogard Gdański
z dnia 13.10.2005 r., w sprawie uchwalenia „Studium
uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy
Starogard Gdański”
3. Integralną część uchwały stanowią:
1) Ustalenia tekstowe,
2) Rysunek planu wykonany na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000 – załącznik nr 1,
3) Rozstrzygnięcie uwag złożonych do projektu planu
miejscowego – załącznik nr 2,
4) Rozstrzygnięcie o sposobach realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej należącej do zadań
własnych gminy – załącznik nr 3.
§2
1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenów,
a także zasad zagospodarowania i zabudowy oraz zasad
obsługi komunikacyjnej i inżynieryjnej obszaru opracowania, z uwzględnieniem zakresu ustaleń określonych w
art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
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przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.(Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z 2003 r. ze zm.)
2. Plan nie wyznacza w obszarze opracowania:
1) obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i
podziałów nieruchomości,
2) obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej,
3) obszarów wymagających rekultywacji lub przekształceń, w tym przekształceń obszarów zdegradowanych,
4) terenów przeznaczonych pod zabudowę obiektów
handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej
2000 m2,
5) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz
terenów do organizacji imprez masowych,
6) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych,
a także ograniczeń dotyczących prowadzenia na ich
terenie działalności gospodarczej, określonych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych
hitlerowskich obozów zagłady.
§3
Ustala się podział obszaru opracowania planu na 3 tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi oraz oznaczone
symbolami literowo-cyfrowymi, gdzie cyfra oznacza numer
kolejny terenu a litery podstawowe przeznaczenie terenów,
zgodnie z poniższymi oznaczeniami:
1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
2) KDW – tereny dróg wewnętrznych.

§4
1) Na rysunku planu następujące oznaczenia są graficzne
są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) Granice opracowania planu,
2) Linie rozgraniczające terenów o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania,
3) Oznaczenia terenów o różnym przeznaczeniu lub
różnych zasadach zagospodarowania,
4) Nieprzekraczalne linie zabudowy od strony dróg,
5) Nieprzekraczalną linię zabudowy od strony linii średniego napięcia,
6) Linie podziału nieruchomości – istniejące.
2) Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowią elementy informacyjne.
§5
Ustala się następujące definicje pojęć użytych w ustaleniach niniejszego planu:
1) linia zabudowy nieprzekraczalna – linia zabudowy
podstawowej bryły budynku której nie można przekroczyć, dopuszcza się wysunięcie za linię zabudowy na
odległość 1,5 m takich elementów budynku jak schody,
ganki, balkony i wykusze,
2) front budynku – elewacja budynku, usytuowana przodem do drogi dojazdowej.
§6
Ustalenia dla terenu objętego planem w postaci kart
terenu:
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1. Karta dla terenu 1MN
1.

Oznaczenie / powierzchnia
1 MN, pow. 0,29 ha
2. Przeznaczenie terenu
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
a) Należy kształtować skalę i formę zabudowy tak, aby
projektowana zabudowa nie degradowała walorów krajobrazowych środowiska
gabaryty zabudowy były zgodne z wymaganiami w pkt. 7 karty terenu
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
Poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
Lokalizowanie zieleni w formie grup drzew lub krzewów – wprowadzane gatunki drzew i krzewów powinny być
zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi
Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej lub przepuszczalne do utwardzenia dróg dojazdowych i
miejsc postojowych
Zaleca się gromadzenie wód opadowych i ich gospodarcze ich wykorzystanie
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Nie występują
6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
Nie wyznacza się
7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy , gabaryty
obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy
a) Powierzchnia zabudowy – maksymalnie 25% powierzchni działki, w wypadku połączenie dwóch działek nie
więcej jak 13% powierzchni nowej działki
b) Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 65% powierzchni działki - nowo wprowadzane gatunki
drzew i krzewów winny być zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi
c) Budynki parterowe z poddaszem użytkowym z dopuszczeniem podpiwniczenia, szerokość elewacji frontowej
do 12 m , dopuszcza się poszerzenie szerokości elewacji frontowej o około 3m poprzez garaże dobudowane
do głównej bryły budynku
d) Maksymalna wysokość zabudowy – od naturalnego poziomu terenu do okapu dachu nie więcej niż 3,5m; od
naturalnego poziomu terenu przy wejściu do budynku do kalenicy dachu nie więcej niż 8,5 m
e) Forma i geometria dachu – dachy dwuspadowe lub z kalenicami prostopadłymi do siebie, o nachyleniu połaci
głównej bryły budynku 35º-42º z kalenicą główną usytuowaną równolegle do drogi wewnętrznej 3KDW,
dopuszcza się lukarny oraz zmniejszenie kąta nachylenia dachu do 25º fragmentów budynku takich jak:
werandy, dobudowane garaże, lukarny itp.
f) Wykończenie zewnętrzne
Zakaz stosowania wykończenia elewacji okładzinami z tworzyw sztucznych typu „siding”
Pokrycie dachu dachówką ceramiczną, betonową lub blachą dachówkową w kolorach czerwonych lub
brązowych
g) Zakaz lokalizacji budynków gospodarczych i garaży wolnostojących
h) Zakaz grodzenia działek z wykorzystaniem prefabrykowanych elementów betonowych
i) Zakaz lokalizacji zabudowy w odległości mniejszej niż 3m od granicy działki
j) Nieprzekraczalne linie zabudowy (jak na rysunku planu):
8 m od granicy działki z drogą dojazdową 3KDW
5 m od skrajnego przewodu linii napowietrznej średniego napięcia– nie dotyczy w przypadku likwidacji
linii napowietrznej
8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie
odrębnych przepisów
Nie znajdują się tereny lub obiekty objęte ochroną na podstawie ww. przepisów
9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem
a) powierzchnia działek – minimum istniejąca
b) szerokość działki - istniejąca
c) Ilość działek – maksymalnie istniejąca (5 szt.)
d) Dopuszcza się łączenie działek mających wspólną granicę i zagospodarowanie przez jednego inwestora
e) Dopuszcza się wydzielenie dodatkowej działki z terenu w celu lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej,
do tak wydzielonej działki wymagane jest zapewnienie służebności dojścia i dojazdu
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
a) Zasady obsługi komunikacyjnej: dojazd do działek z istniejącej drogi wewnętrznej oznaczonej w planie
symbolem 3KDW; dla działki nr 155/1 dopuszcza się dojazd z istniejącej drogi wewnetrznej położonej poza
obszarem opracowania planu i oznaczonej informacyjnie kdw
b) Lokalizacja miejsc postojowych na terenie własnej działki w ilości minimum 1 miejsce postojowe na 1
mieszkanie
c) Sieci infrastruktury technicznej:
Zaopatrzenie w wodę z istniejącej wiejskiej sieci wodociągowej
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Odprowadzenie ścieków: do sieci kanalizacji sanitarnej
Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do gruntu na terenie własnej działki
Zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejącej sieci nn. 0,4 kV po jej rozbudowie; dopuszcza się
skablowanie linii średniego napięcia w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu
Zaopatrzenie w ciepło: indywidualne źródła ciepła na paliwa niskoemisyjne
Gromadzenie i usuwanie odpadów stałych – zgodnie z przepisami ogólnymi
d) Dopuszcza się w uzasadnionych wypadkach prowadzenie sieci infrastruktury przez tereny działek
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
Nie przewiduje się
12. Stawka procentowa
15%
-

2. Karta dla terenu 2MN
1.

Oznaczenie / powierzchnia
2 MN, pow.0,30 ha
2. Przeznaczenie terenu
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
a) Należy kształtować skalę i formę zabudowy tak, aby
projektowana zabudowa nie degradowała walorów krajobrazowych środowiska
gabaryty zabudowy były zgodne z wymaganiami w pkt. 7 karty terenu
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
Poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
Lokalizowanie zieleni w formie grup drzew lub krzewów – wprowadzane gatunki drzew i krzewów powinny być
zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi
Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej lub przepuszczalne do utwardzenia dróg dojazdowych i
miejsc postojowych
Zaleca się gromadzenie wód opadowych i ich gospodarcze wykorzystanie
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Nie występują
6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
Nie wyznacza się
7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy , gabaryty
obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy
a) Powierzchnia zabudowy – maksymalnie 25% powierzchni działki, w wypadku połączenie dwóch działek nie
więcej jak 13% powierzchni nowej działki
b) Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 65% powierzchni działki - nowo wprowadzane gatunki
drzew i krzewów winny być zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi
c) Budynki parterowe z poddaszem użytkowym z dopuszczeniem podpiwniczenia, szerokość elewacji frontowej
do 12 m, dopuszcza się poszerzenie szerokości elewacji frontowej o około 3m poprzez garaże dobudowane
do głównej bryły budynku
d) Maksymalna wysokość zabudowy – od naturalnego poziomu terenu do okapu dachu nie więcej niż 3,5m; od
naturalnego poziomu terenu przy wejściu do budynku do kalenicy dachu nie więcej niż 8,5 m
e) Forma i geometria dachu – dachy dwuspadowe lub z kalenicami prostopadłymi do siebie o nachyleniu połaci
35º-42º z kalenicą główną usytuowaną równolegle do drogi wewnętrznej 3KDW, dopuszcza się lukarny oraz
zmniejszenie kąta nachylenia dachu do 25º fragmentów budynku takich jak: werandy, dobudowane garaże,
lukarny itp.
f) Zakaz lokalizacji budynków gospodarczych i garaży wolnostojących
g) Zakaz grodzenia działek z wykorzystaniem prefabrykowanych elementów betonowych
h) Zakaz lokalizacji zabudowy w odległości mniejszej niż 3m od granicy działki
i) Nieprzekraczalne linie zabudowy (jak na rysunku planu):
5 m od granicy działki z drogą dojazdową 3KDW
5 m od skrajnego przewodu linii napowietrznej średniego napięcia– nie dotyczy w przypadku likwidacji
linii napowietrznej
8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie
odrębnych przepisów
Nie znajdują się tereny lub obiekty objęte ochroną na podstawie ww. przepisów
9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem
a) powierzchnia działek – minimum istniejąca
b) szerokość działki - istniejąca
c) Ilość działek – maksymalnie istniejąca (5 szt.)
d) Dopuszcza się łączenie działek mających wspólną granicę i zagospodarowanie przez jednego inwestora
e) Dopuszcza się wydzielenie dodatkowej działki z terenu w celu lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej,
do tak wydzielonej działki wymagane jest zapewnienie służebności dojścia i dojazdu
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
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a)

Zasady obsługi komunikacyjnej: dojazd do działek z istniejącej drogi wewnętrznej oznaczonej w planie
symbolem 3KDW, dla działki nr 155/11 dopuszcza się dojazd z istniejącej drogi wewnętrznej położonej poza
obszarem opracowania planu i oznaczonej informacyjnie kdw
b) Lokalizacja miejsc postojowych na terenie własnej działki w ilości minimum 1 miejsce postojowe na 1
mieszkanie
c) Sieci infrastruktury technicznej:
Zaopatrzenie w wodę z istniejącej wiejskiej sieci wodociągowej
Odprowadzenie ścieków: do sieci kanalizacji sanitarnej
Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do gruntu na terenie własnej działki
Zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejącej sieci nn. 0,4 kV po jej rozbudowie dopuszcza się
skablowanie linii średniego napięcia w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu
Zaopatrzenie w ciepło: indywidualne źródła ciepła na paliwa niskoemisyjne
Gromadzenie i usuwanie odpadów stałych – zgodnie z przepisami ogólnymi
d) Dopuszcza się w uzasadnionych wypadkach prowadzenie sieci infrastruktury przez tereny działek
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
Nie przewiduje się
12. Stawka procentowa
15%
3. Karta dla terenu 3KDW
1. Oznaczenie / powierzchnia
3 KDW, pow. 0,09 ha
2. Przeznaczenie terenu
Droga wewnętrzna
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej lub przepuszczalne do utwardzenia dróg dojazdowych
4. Zasady ochrony środowiska , przyrody i krajobrazu kulturowego
Nie występują
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Nie występują
6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
Nie wyznacza się
7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty
obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy
Nie dotyczy
8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie
odrębnych przepisów
Nie znajdują się tereny lub obiekty objęte ochroną na podstawie ww. przepisów
9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem
Istniejąca działka nr 155/12 o szerokości pasa drogowego 8m,
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
Istniejąca droga wewnętrzna gminna
Droga dojazdowa do terenu 1MN i 2MN
Lokalizacja w liniach rozgraniczających drogi sieci infrastruktury technicznej
Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do gruntu na terenie własnej działki
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
Nie przewiduje się
12. Stawka procentowa
0%
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§7
1. Zobowiązuje się Wójta Gminy do:
1) niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały wraz z
dokumentacją planistyczną Wojewodzie Pomorskiemu w celu oceny jej zgodności z planem ogłoszenia
uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
2) umieszczenia niniejszej uchwały wraz z częścią graficzną na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Starogard Gdański,
3) umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do
dokumentów przedstawiających plan i wydania tych
dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach określonych
w art. 29 ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§8
1. Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od daty
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego, za wyjątkiem § 7 ust. 1 który wchodzi
w życie z dniem podjęcia uchwały.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Wierzba

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/100/2007
Rady Gminy Starogard Gdański
z dnia 28 czerwca 2007 r.
Rozstrzygnięcie Rady Gminy Starogard Gdański
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
Rada Gminy Starogard Gdański rozstrzyga o sposobie
rozpatrzenia uwag do projektu planu w sposób następujący:
— Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla fragmentu wsi Nowa Wieś Rzeczna w gminie
Starogard Gdański dla dz. geod. 155/1 – 155/5 i 155/7
– 155/12 był wyłożony, wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko do publicznego wglądu w dniach od
6 do 30 kwietnia 2007 r. w siedzibie Urzędu Gminy w
Starogardzie Gdańskim.
— Termin składania uwag do projektu planu zgodnie
z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U.
z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z późn. zm) minął w dniu
17 maja 2007 r.

— W ustawowym terminie nie wpłynęła żadna uwaga do
projektu planu.
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VIII/100/2007
Rady Gminy Starogard Gdański
z dnia 28 czerwca 2007 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji,
zapisanych w planie, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zm), art. 7 ust. 1,
pkt 2 i 3 ustawy z dn. 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, ze zm) i art. 111
ust. 2 pkt 1 ustawy z dn. 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, ze zm) Rada
Gminy Starogard Gdański ustala, co następuje:
1. W projekcie planu miejscowego nie ustala się realizacji
zadań własnych z zakresu dróg publicznych i oświetlenia ulic.
2. W sporządzonej dla potrzeb planu miejscowego
prognozie skutków finansowych uchwalenia planu,
nie prognozuje się kosztów budowy infrastruktury
technicznej

2584
UCHWAŁA Nr IX/59/2007
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie zmiany nazwy Tczewskiego Centrum Kultury
i zmiany statutu.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142,
poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 11 i 13 ust. 1 i 2 oraz
art. 32 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( j.t. Dz. U.
z 2001 r. Nr 13 poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364,
z 2003 roku Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213,
poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598,
z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006 r.
Nr 227, poz. 1658 i art. 16 ust 1.3 i 1.4 ustawy z dnia
20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych Dz. U. z 2005 r. Nr 190,
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poz. 1606, Nr 267 poz. 2253, z 2006r. Nr 73, poz. 501,
Nr 104, poz. 708, Nr 145, poz. 1050, z 2006r. Nr 220,
poz. 1600,) po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo
– Budżetowej i Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
– Rada Miejska w Tczewie uchwala, co następuje:
§1

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IX/59/2007
z dnia 28 czerwca 2007 r.

STATUT CENTRUM KULTURY I SZTUKI

Zmienia się dotychczasową nazwę „Tczewskiego Centrum Kultury” na „Centrum Kultury i Sztuki”.

(jednolity tekst)

§2

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

W statucie Tczewskiego Centrum Kultury, stanowiący
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/375/2002 z dnia 30
stycznia 2002 r. w sprawie uchwalenia statutu Tczewskiego
Centrum Kultury jako instytucji kultury ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 40, poz. 921 zm. z 2003 r. Nr 98, poz. 1760,
z 2004 r. Nr 129, poz. 2248) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 1 dotychczasową nazwą „ Tczewskie Centrum
Kultury” zmienia się na „Centrum Kultury i Sztuki”,
2) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4 Nadzór nad działalnością Centrum w imieniu
organizatora sprawuje Prezydent Miasta”,
3) w § 9:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Powołanie Dyrektora
następuje w drodze konkursu przeprowadzonego
przez organizatora.
b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu „ § 3 Dyrektor może
tworzyć stanowisko zastępcy dyrektora ds. technicznych. Zastępcę dyrektora zatrudnia i zwalnia
dyrektor z zachowaniem przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”.
4) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10 Organizację wewnętrzną Centrum określa
regulamin organizacyjny, nadany przez Dyrektora
Centrum, po zasięgnięciu opinii Prezydenta w imieniu
organizatora oraz opinii działających w nich organizacji
związkowych i stowarzyszeń twórców”
§3
Ustala się i ogłasza tekst jednolity statutu stanowiący
załącznik Nr 1do niniejszej uchwały.
§4
Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Tczewie
Nr XIII/84/1995 z dnia 25 maja 1995r. w sprawie zmiany
nazwy Tczewskiego Domu Kultury w Tczewie na Tczewskie
Centrum Kultury oraz nadania mu statutu.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Tczewie
Włodzimierz Mroczkowski

§1
Centrum Kultury i Sztuki , zwane dalej „Centrum” działa
w szczególności na podstawie:
1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej (j. t. Dz. U. z 2001r.
Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),
3. niniejszego Statutu.
§2
Centrum działa jako instytucja kultury, zgodnie z Ustawą z
dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123
z późn. zm.).
§3
1. Siedzibą Centrum jest budynek przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 10 w Tczewie.
2. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Centrum może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej.
§4
Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje w imieniu
organizatora Prezydent Miasta.

Rozdział II
ZADANIA I ZAKRES DZIAŁANIA
§5
Centrum jest samodzielną instytucja realizującą zadania
w zakresie upowszechniania kultury oraz organizowania
i prowadzenia współpracy kulturalnej pomiędzy ośrodkami
kultury i oświaty z gminy, powiatu, województwa, kraju
i zagranicy dla pomnażania wartości i atrakcyjności proponowanych form kulturalnych na terenie Tczewa.
§6
Do podstawowych zadań Centrum należy:
1. Organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze.
2. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.
3. Umożliwienie realizacji form aktywności indywidualnej.
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4. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu
artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką.
5. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.
6. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb
oraz zainteresowań kulturalnych.
7. Organizowanie masowych imprez kulturalnych.
8. Ścisła współpraca z innymi instytucjami kultury i placówkami oświatowymi oraz organizacjami pozarządowymi
działającymi w sferze kultury.
9. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i
udostępnianie dóbr kultury.
10. Tworzenie warunków do rozwoju profesjonalnej plastyki,
muzyki i teatru.
§7
1. Centrum realizuje na podstawie Statutu następujące
zadania szczegółowe:
1) organizacja imprez rozrywkowych i artystycznych,
2) współorganizacja świąt ogólnonarodowych oraz uroczystości ogólnomiejskich,
3) prowadzenie aukcji, giełd, galerii, wypożyczalni dzieł
sztuki, książek lub innych dóbr kulturalnych,
4) prowadzenie impresariatu artystycznego,
5) szczególne uwzględnienie zagranicznych kontaktów w
zakresie kultury, głównie z miastami zaprzyjaźnionymi
i partnerskimi,
6) prowadzenie działalności wydawniczej i poligraficznej,
7) świadczenie usług fonograficznych, fotograficznych,
plastycznych i innych,
8) prowadzenie wypożyczalni rekwizytów, sprzętu
technicznego i innego na ustalonych oddzielnie zasadach,
9) organizowanie imprez zleconych (okolicznościowych,
rodzinnych i obrzędowych).
2. WW działalność Centrum może realizować na podstawie
zezwoleń wydanych przez odnośne organy w oparciu o
obowiązujące przepisy.
§8
Centrum działa w oparciu o roczny plan instytucji zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji
organizatora.
Rozdział III
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

zatrudnia i zwalnia dyrektor z zachowaniem przepisów
ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
§ 10
Organizację wewnętrzną Centrum określa regulamin
organizacyjny, nadawany przez Dyrektora Centrum, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta w imieniu organizatora
oraz opinii działających w nim organizacji związkowych i
stowarzyszeń twórców.
§ 11
Dyrektor może powołać Radę Programową jako organ
doradczy.
Rozdział IV
MAJĄTEK I FINANSE
§ 12
1. Centrum jest miejską instytucją kultury finansowaną
i rozliczającą się zgodnie z zasadami przewidzianymi
w art. 27-29 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz
ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t.
Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
2. Roczne sprawozdanie finansowe Centrum podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Tczewa nie później
niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.
§ 13
Centrum może prowadzić eksport i import usług o charakterze kulturalnym. Centrum może prowadzić działalność
według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami.
Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe Centrum.
Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 14

Zmiany Statutu dokonywane są trybem właściwym dla
jego ustalenia.

§9

2585

1. Centrum kieruje Dyrektor, którego powołuje i odwołuje
Prezydent Miasta Tczewa, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej.
2. Powołanie Dyrektora następuje w drodze konkursu przeprowadzonego przez organizatora.
3. Dyrektor może tworzyć stanowisko zastępcy dyrektora
ds. technicznych. Zastępcę dyrektora ds. technicznych

UCHWAŁA Nr VIII/65/2007
Rady Gminy Studzienica
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej.
Na podstawie art. 98a ust. 1 i art. 146 ust. 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.
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Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 Dz. U z 2005 r. Nr 190,
poz. 1606 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) Rada Gminy
Studzienice uchwala, co następuje:
§1
Ustala się 40% stawkę opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału dokonanego
na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który
wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa
w wysokości wzrostu wartości nieruchomości.
§2
Ustala się 35% stawkę opłaty adiacenckiej z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową
urządzeń infrastruktury technicznej w wysokości różnicy
między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością,
jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.

poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 225, poz. 1635) uchwala, co następuje:
§1
Ustala się 25% stawkę służącą naliczeniu jednorazowej
opłaty pobieranej w związku ze zbyciem nieruchomości,
której wartość wzrosła w wyniku ustalenia sposobu zagospodarowania nieruchomości w drodze decyzji o warunkach
zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Studzienice.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia nadania jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Aleksander Siluta

§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Aleksander Siluta

2586
UCHWAŁA Nr VIII/66/2007
Rady Gminy Studzienice
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej
dotyczącej jednorazowej opłaty za wzrost wartości
nieruchomości w związku z wydanymi decyzjami
o ustaleniu warunków zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591. Dz. U. z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17.poz. 128
i Nr 181, poz. 1337) i art. 58 ust. 2, art. 63 ust 3 i art. 36
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717. Dz. U.
z 2204 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113,

2587
UCHWAŁA Nr VIII/106/2007
Rady Gminy Starogard Gdański
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie nadania nazw ulic oraz numeracji porządkowej nieruchomości we wsi Rokocin.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 i 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) i art. 9 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października
1934 r. o ustaleniu nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości (Dz. U. Nr 94,
poz. 850 z 1946 r., Dz. U. Nr 36 poz. 251 z 1946 r. i Nr 12,
poz. 115 z 1971 r.) Rada Gminy Starogard Gdański ustala
co następuje:
§1
Nadaje się następujące nazwy ulic we wsi Rokocin:
1. Miodowa.
§2
Nazwy ulic wykazane w § 1 niniejszej uchwały oznaczone są na mapie wsi Rokocin stanowiącej załączniki do
niniejszej Uchwały*.
§3
Zobowiązuje się Wójta Gminy Starogard Gdański do
opracowania numeracji porządkowej nieruchomości na w/w
ulicach.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
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§5

2589

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
przyjęty.

UCHWAŁA Nr 45/VI/2007
Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 10 lipca 2007 r.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Wierzba
* Załącznika nie publikuje się.

2588
UCHWAŁA Nr 44/VI/2007
Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 10 lipca 2007 r.
w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Graniczna Wieś
położonej na terenie Gminy Trąbki Wielkie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 41 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1
1. Nadaje się ulicom w obrębie wsi Graniczna Wieś następujące nazwy:
1) ul. Gdańska – dz. nr 58,
2) ul. Ks. Wincentego Frelichowskiego – dz. nr 3/2,
3) ul. Alfa Liczmańskiego – dz. nr 32,
4) ul. Jarzębinowa – dz. nr 94, część działki nr 90,
5) ul. Parowa – dz. nr 102,
6) ul. Słoneczna – dz. nr 73/2, 74/4,
7) ul. Żurawia – dz. nr 79/3, 77, 79/14,
8) ul. Lipowa – dz. nr 51/5,
9) ul. Klonowa – część dz. nr 90, 72/3,
10) ul. Jodłowa – część dz. nr 90,
11) ul. Cyprysowa – dz. nr 51/30, 51/29,
12) ul. Czerwona Rzeka – dz. nr 51/15.
2. Szczegółowy przebieg ulic, o których mowa w ust. 1
określa załącznik do niniejszej uchwały*.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trąbki
Wielkie.

w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Gołębiewo
Wielkie położonej na terenie Gminy Trąbki Wielkie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 41 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1
1. Nadaje się ulicom w obrębie wsi Gołębiewo Wielkie
następujące nazwy:
1) ul. Jaśminowa – dz. nr 54/1, 8,
2) ul. Różana – dz. nr 171/2, 211,
3) ul. Lawendowa – dz. nr 311, 62, 45,
4) ul. Azaliowa – dz. nr 238/11,
5) ul. Konwaliowa – dz. nr 195/1,
6) ul. Krokusowa – dz. nr 178/2,
7) ul. Liliowa – dz. nr 190,
8) ul. Irysowa – dz. nr 123, 116,
9) ul. Kalinowa – dz. nr 214,
10) ul. Wrzosowa – dz. nr 137, 111, 106/2,
11) ul. Narcyzowa – dz. nr 132/6, 132/11,
12) ul. Chabrowa – dz. nr 201, 200/11, 233,
13) ul. Makowa – dz. nr 207/6.
2. Szczegółowy przebieg ulic, o których mowa w ust. 1
określa załącznik do niniejszej uchwały*.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trąbki
Wielkie.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Trąbki Wielkie
Józef Sroka
* Załącznika nie publikuje się.

§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Trąbki Wielkie
Józef Sroka
* Załącznika nie publikuje się.

2590
UCHWAŁA Nr III/VIII/76/07
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie
i parkowanie pojazdu.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
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(Dz. U. 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) Rada Powiatu
Wejherowskiego uchwala, co następuje:
§1
1. Ustala się na terenie powiatu wejherowskiego opłatę
za usunięcie pojazdu w przypadkach wymienionych
w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym
według następujących zasad:
1) pojazdu do 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej:
a) interwencja usunięcia pojazdu, w tym załadunekrozładunek – 126,00 zł,
b) dojazd do miejsca zdarzenia i holowanie pojazdu
z miejsca usunięcia do wyznaczonego parkingu za
każdy rozpoczęty kilometr – 2,70 zł,
c) prace dodatkowe – 40,00 zł (rbg),
2) pojazdu powyżej 3,5 tony:
a) interwencja usunięcia pojazdu, w tym załadunekrozładunek – 279,00 zł,
b) dojazd do miejsca zdarzenia i holowanie pojazdu
z miejsca usunięcia do wyznaczonego parkingu za
każdy rozpoczęty kilometr – 5,00 zł,
c) prace dodatkowe – 70,00 zł (rbg).
2. Opłaty za usługi wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 świadczone w dni powszednie w godz. 2200 – 600 oraz w soboty,
niedziele i święta podwyższa się o 50%.
§2
1. Ustala się na terenie powiatu wejherowskiego opłatę
za parkowanie pojazdu usuniętego, w przypadkach
wymienionych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo
o ruchu drogowym, na strzeżonym parkingu wskazanym
przez Starostę Wejherowskiego według rodzaju pojazdu
w następującej wysokości:
1) samochodu osobowego – 6,00 zł,
2) samochodu ciężarowego – 18,00 zł,
3) ciągnika rolniczego, przyczepy, naczepy, – 10,00 zł,
4) autobusu – 24,00 zł,
5) zespołu pojazdów – 28,00 zł,
6) motocykla i motoroweru – 4,00 zł.
2. Opłatę ustaloną w ust. 1 nalicza się za każdą rozpoczętą
dobę.
§3
Do cen podanych w § 1 i 2 dolicza się podatek VAT według obowiązującej stawki.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wejherowskiemu.
§5
Uchyla się Uchwałę Nr XLI/395/02 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 października 2002 r.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Powiatu Wejherowskiego
Wiesław Szczygieł

2591
UCHWAŁA Nr III/VIII/77/07
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie.
Na podstawie art. 62 ust. 1 i 3 w związku z art. 58 i art. 5c
pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 12
pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1592 ze zm.), po
zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie i Rady Pedagogicznej
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rumi Rada
Powiatu Wejherowskiego uchwala, co następuje:
§1
1. Z dniem 1 września 2007 r. łączy się w Powiatowy Zespół
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie
następujące poradnie:
1. Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wejherowie,
2. Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rumi.
2. Siedzibą Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie jest Wejherowo,
ul. Ofiar Piaśnicy 22.
§2
Nadaje się Statut Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
w Wejherowie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
Wejherowskiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od
1 września 2007 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Powiatu Wejherowskiego
Wiesław Szczygieł
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Załącznik
do Uchwały Nr III/VIII/77/07
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 29 czerwca 2007 r.
STATUT
Powiatowego Zespołu Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie
Wejherowo 2007
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Akt założycielski Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczni-Pedagogicznych w Wejherowie stanowi Uchwała
Nr III/VIII/77/07 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia
29 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
w Wejherowie.
2. Zespół działa na podstawie następujących aktów prawnych:
a) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),
b) ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),
c) ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592
ze zm.),
d) ustawy z dnia 08 stycznia 1999 r. przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. z 1999 r.
Nr 12, poz. 96 ze zm.),
e) rozporządzenia MENiS z 11.12.2002 r. w sprawie
ramowego statutu publicznej poradni psychologicznopedagogicznej (Dz. U. Nr 223, poz. 1869).
3. Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie jest placówka publiczną.
4. Organem prowadzącym Zespół jest Powiat Wejherowski.
5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ul. Okopowa
21/27.
6. Pełna nazwa Zespołu brzmi: Powiatowy Zespół Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie.
7. Siedziba Zespołu mieści się w Wejherowie, przy ul. Ofiar
Piaśnicy 22.
8. Organ prowadzący może, na wniosek Rad Pedagogicznych Poradni, nadać Zespołowi imię.
9. Ustalona nazwa jest używana przez Zespół w pełnym
brzemieniu. Na pieczątkach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy Zespołu.
§2
1. W skład Zespołu wchodzą:
a) Poradnia Psychologiczna w Wejherowie, z siedzibą
w Wejherowie ul. Ofiar Piaśnicy 22,
b) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rumi,
z siedzibą w Rumi, ul. Pomorska 3.
2. Poradnie wchodzące w skład Zespołu udzielają dzieciom,
młodzieży, rodzicom i nauczycielom na obszarze Powiatu

Wejherowskiego pomocy psychologiczno-pedagogicznej
szczegółowo opisanej w statutach poradni wchodzących
w skład Zespołu lub pomocy logopedycznej, pomocy
w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, pomocy związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci.
3. Statutowa działalność Zespołu finansowana jest przez
organ prowadzący.
II. Organy Zespołu
§3
1. Zespołem kieruje Dyrektor Powiatowego Zespołu Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie będący
jednocześnie Dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie.
2. W Zespole zachowuje się odrębność Rad Pedagogicznych i innych organów przedstawicielskich.
3. Organami Zespołu są:
a) Dyrektor Powiatowego Zespołu,
b) Rady Pedagogiczne Poradni wchodzące w skład
Zespołu.
4. Zadania organów szczegółowo określają Statuty poradni
wchodzących w skład Zespołu.
§4
1. Do zadań Dyrektora Zespołu należy w szczególności:
a) kierowanie działalnością Zespołu i reprezentowanie
go na zewnątrz,
b) nadzór organizacyjny i pedagogiczny nad funkcjonowaniem Zespołu oraz poradni wchodzących w skład
Zespołu,
c) ustalanie projektu arkusza organizacji dla Zespołu
i poradni wchodzących w skład Zespołu,
d) dysponowanie środkami finansowymi Zespołu i poradni wchodzących w skład Zespołu,
e) wykonywanie uchwał i zaleceń organu prowadzącego
i organu nadzoru pedagogicznego oraz uchwał Rad
Pedagogicznych i innych organów przedstawicielskich
poradni wchodzących w skład Zespołu,
f) organizacja kadrowej, księgowej i kancelaryjnej obsługi Zespołu i poradni wchodzących w skład Zespołu.
2. Dyrektor Zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla
zatrudnionych w poradniach Zespołu nauczycieli i pracowników uprawnionym do:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i pracowników,
b) nagradzania i karania osób zatrudnionych,
c) wnioskowania do władz powiatu, po zasięgnięciu opinii
Rad Pedagogicznych, w sprawie odznaczeń i innych
wyróżnień.
3. Funkcję Dyrektora Zespołu powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący.
§5
Za zgodą organu prowadzącego, w Zespole tworzy się
stanowisko Wicedyrektora Zespołu będącego jednocześnie Dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Rumi.
§6
Szczegółową organizację poradni wchodzących w skład
Zespołu, obszary działania, zakresy zadań pracowników
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pedagogicznych i innych pracowników, prawa i obowiązki
organów przedstawicielskich i klientów określają szczegółowo statuty poradni wchodzących w skład Zespołu.
III. Organizacja Zespołu
§7
1. Szczegółową organizację zajęć w Zespole w danym roku
szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu zatwierdzony przez organ prowadzący.
2. Arkusz zawiera w szczególności:
a) liczbę nauczycieli, którym przydzielono godziny zajęć
wynikające z realizacji statutowych zadań poradni
wchodzących w skład Zespołu,
b) liczbę nauczycieli, którym powierzono organizowanie
zajęć o charakterze masowym,
c) liczbę pracowników nie będących nauczycielami.
3. Zespół prowadzi działalność w okresie całego roku
szkolnego.
4. Godziny pracy Zespołu ustalają Rady Pedagogiczne
poradni wchodzących w skład Zespołu w porozumieniu
z organem prowadzącym Zespół.
§8
Obszar działania poradni wchodzących w skład Zespołu
określa Uchwała XXXI/284/01 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie określenia terenu
działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.
§9
Szczegółowe zasady organizacji i dokumentowania
zajęć realizowanych w Zespole określają statuty poradni
wchodzących w skład Zespołu.
IV. Postanowienia końcowe
1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie
z odrębnymi przepisami.
2. Na pieczęciach urzędowych używa się nazwy Zespołu
w pełnym brzmieniu.
3. Gospodarka finansowa Zespołu prowadzona jest na
podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych
i ustawy o rachunkowości.
4. Wydatki Zespołu pokrywane są bezpośrednio z budżetu
Powiatu a dochody odprowadzone na rachunek dochodów Powiatu.
5. Za zgodność gospodarki finansowej z przepisami prawa
oraz racjonalną gospodarkę majątkową odpowiada Dyrektor Zespołu.
6. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest roczny
plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.
7. W Zespole i w poradniach wchodzących w skład Zespołu,
w miarę potrzeb może być organizowana obsługa kadrowa, księgowa i kancelaryjna.
§ 10
Zmiany statutu Zespołu dokonuje się w trybie przewidzianym w prawie oświatowym.

2592
UCHWAŁA Nr III/VIII/78/07
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Placówek
Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie.
Na podstawie art. 62 ust. 1 i 3 w związku z art. 58
i art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz
art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1592 ze zm.),
po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Powiatowego
Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Wejherowie, Rady
Pedagogicznej Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wejherowie
i Rady Pedagogicznej Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Rumi
Rada Powiatu Wejherowskiego uchwala, co następuje:
§1
1. Z dniem 1 września 2007 r. łączy się w Powiatowy Zespół
Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie
następujące placówki oświatowo-wychowawcze:
1. Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Wejherowie,
2. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wejherowie,
3. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Rumi.
2. Siedzibą Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie jest Wejherowo,
ul. Strzelecka 9.
§2
Nadaje się Statut Powiatowego Zespołu Placówek
Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
Wejherowskiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od
1 września 2007 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Powiatu Wejherowskiego
Wiesław Szczygieł
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Załącznik
do Uchwały Nr III/VIII/78/07
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 29 czerwca 2007 r.
STATUT
Powiatowego Zespołu Placówek
Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie
Wejherowo 2007
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Akt założycielski Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie stanowi Uchwała
Nr III/VIII/78/07 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia
29 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia Powiatowego
Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie.
2. Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych, zwany dalej Zespołem, jest publiczną placówką
oświatowo-wychowawczą.
3. Organem prowadzącym Zespół jest Powiat Wejherowski.
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ul. Okopowa
21/27.
5. Pełna nazwa Zespołu brzmi: Powiatowy Zespół Placówek
Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie.
6. Siedziba Zespołu mieści się w Wejherowie, przy
ul. Strzeleckiej 9.
7. Organ prowadzący może, na wniosek Rad Pedagogicznych Placówek, nadać Zespołowi imię.
8. Ustalona nazwa jest używana przez Zespół w pełnym
brzemieniu. Na pieczątkach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy Zespołu.
§2

a) Dyrektor Powiatowego Zespołu,
b) Rady Pedagogiczne Placówek wchodzących w skład
Zespołu,
c) Rady Rodziców Placówek wchodzących w skład Zespołu,
d) Samorząd Wychowanków Zespołu.
4. Zadania organów szczegółowo określają Statuty placówek wchodzących w skład Zespołu.
§4
1. Do zadań Dyrektora Zespołu należy w szczególności:
a) kierowanie działalnością Zespołu i reprezentowanie
go na zewnątrz,
b) organizacja zajęć umożliwiających rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystania z różnych form
wypoczynku i organizacji czasu wolnego na obszarze
Powiatu Wejherowskiego,
c) nadzór organizacyjny i pedagogiczny nad funkcjonowaniem Zespołu oraz placówek wchodzących w skład
Zespołu,
d) ustalanie projektu arkusza organizacji dla Zespołu
i placówek wchodzących w skład Zespołu,
e) dysponowanie środkami finansowymi Zespołu i placówek wchodzących w skład Zespołu,
f) wykonywanie uchwał i zaleceń organu prowadzącego
i organu nadzoru pedagogicznego oraz uchwał Rad
Pedagogicznych i innych organów przedstawicielskich
placówek wchodzących w skład Zespołu,
g) organizacja kadrowej, księgowej i kancelaryjnej obsługi
Zespołu i placówek wchodzących w skład Zespołu.
2. Dyrektor Zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla
zatrudnionych w placówkach Zespołu nauczycieli i pracowników uprawnionym do:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i pracowników,
b) nagradzania i karania osób zatrudnionych,
c) wnioskowania do władz powiatu, po zasięgnięciu opinii
Rad Pedagogicznych, w sprawie odznaczeń i innych
wyróżnień.
3. Funkcję Dyrektora Zespołu powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący.

1. W skład Zespołu wchodzą:
a) Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Wejherowie, z siedzibą w Wejherowie ul. Strzelecka 9,
b) Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wejherowie, z siedzibą
w Wejherowie ul. 3 Maja 49,
c) Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Rumi, z siedzibą
w Rumi ul. Starowiejska 4.
2. Placówki wchodzące w skład Zespołu umożliwiają
rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie
z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego
na obszarze Powiatu Wejherowskiego.
3. Statutowa działalność Zespołu jest finansowana przez
organ prowadzący.

Szczegółową organizację placówek wchodzących
w skład Zespołu, obszary działania, zakresy zadań pracowników pedagogicznych i innych pracowników, prawa
i obowiązki organów przedstawicielskich i wychowanków
określają szczegółowo statuty placówek wchodzących
w skład Zespołu.

II. Organy Zespołu

III. Organizacja Zespołu

§3

§7

1. Zespołem kieruje Dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie.
2. W Zespole zachowuje się odrębność Rad Pedagogicznych i innych organów przedstawicielskich.
3. Organami Zespołu są:

1. Szczegółową organizację zajęć w Zespole w danym roku
szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu zatwierdzony przez organ prowadzący.
2. Arkusz zawiera w szczególności:
a) liczbę nauczycieli, którym przydzielono godziny zajęć
wynikające z realizacji statutowych zadań placówek

§5
Za zgodą organu prowadzącego, w Zespole tworzy się
stanowisko Wicedyrektora Zespołu.
§6
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wchodzących w skład Zespołu prowadzonych form
stałych z wychowankami,
b) liczbę nauczycieli, którym powierzono organizowanie
zajęć o charakterze masowym,
c) liczbę pracowników nie będących nauczycielami.
Zespół prowadzi działalność w okresie całego roku
szkolnego.
Godziny pracy Zespołu ustalają Rady Pedagogiczne
placówek wchodzących w skład Zespołu w porozumieniu
z organem prowadzącym Zespół.
Zajęcia w formach stałych prowadzone są w dni robocze.
Zajęcia o charakterze okazjonalnym (masowe) powinny
być prowadzone w dni ustawowo wolne od pracy i zajęć
szkolnych.
§8

2593
UCHWAŁA Nr III/77/07
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 12 lipca 2007 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wejherowskiego.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 32 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 94
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533 ze zm.), po
zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta Rumi, Wójta Gminy
Szemud oraz Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej Zarząd Powiatu Wejherowskiego uchwala, co następuje:
§1

Szczegółowe zasady organizacji i dokumentowania realizacji zajęć w formach stałych i okazjonalnych w Zespole
określają statuty placówek wchodzących w skład Zespołu.

Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych
z terenu Powiatu Wejherowskiego zgodnie z załącznikiem
do uchwały.

IV. Postanowienia końcowe

§2

1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie
z odrębnymi przepisami.
2. Na pieczęciach urzędowych używa się nazwy Zespołu
w pełnym brzmieniu.
3. Gospodarka finansowa Zespołu prowadzona jest na
podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych
i ustawy o rachunkowości.
4. Wydatki Zespołu pokrywane są bezpośrednio z budżetu
Powiatu a dochody odprowadzone na rachunek dochodów Powiatu.
5. Za zgodność gospodarki finansowej z przepisami prawa
oraz racjonalną gospodarkę majątkową odpowiada Dyrektor Zespołu.
6. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest roczny
plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.
7. W Zespole i w placówkach wchodzących w skład Zespołu, w miarę potrzeb może być organizowana obsługa
kadrowa, księgowa i kancelaryjna.
§9
Zmiany statutu Zespołu dokonuje się w trybie przewidzianym w prawie oświatowym.

Uchyla się Uchwałę Nr II/534/05 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
Powiatu Wejherowskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

1.
2.
3.
4.
5.

Podpisy członków Zarządu:
Józef Reszke
Grzegorz Gaszta
Dariusz Kuczmarski
Andrzej Stenka
Stanisław Wicki
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Załącznik
do uchwały III/77/07
Zarządu Powiatu Wejherowskiego
z dnia 12 lipca 2007 r.

Wykaz aptek ogólnodostępnych z terenu powiatu wejherowskiego wraz z godzinami pracy
Godziny pracy
Lp.

Nazwa

Telefon

poniedziałek –
piątek

sobota

niedziela

WEJHEROWO
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17
18.

„Apteka im. J. Wejhera”
Pl. J. Wejhera 3
84 – 200 Wejherowo
„Apteka dla Ciebie”
ul. Sobieskiego 258
84 – 200 Wejherowo
Apteka „Bukowa”
ul. Harcerska 10
84 – 200 Wejherowo
Apteka „Bursztynowa”
ul. Pucka 20
84 – 200 Wejherowo
Apteka „Centrum”
ul. I Brygady Pancernej WP
28
84-200 Wejherowo
Apteka „Dworcowa”
ul. Dworcowa 3/1
84 – 200 Wejherowo
Apteka „Gdańska”
ul. Kociewska 10
84 – 200 Wejherowo
Apteka „Kaszubska”
ul. Kaszubska 4C
84 – 200 Wejherowo
Apteka „Komandorska”
ul. Ks. Piotra Skargi 5F
84 – 200 Wejherowo
Apteka „Majowa”
ul. 3-go Maja 23
84-200 Wejherowo
Apteka „Orle”
ul. 12 Marca 201
84 – 200 Wejherowo
Apteka „W Pastorówce”
ul. Sobieskiego 237
84 – 200 Wejherowo
Apteka „Preludium”
ul. Ogrody Nanickie 12
84 – 200 Wejherowo
Apteka „Szpitalna”
ul. Dr. A. Jagalskiego 10
84 – 200 Wejherowo
Apteka „Zielona”
ul. Sobieskiego 227
84 – 200 Wejherowo
„Apteka w Kauflandzie”
ul. Staromłyńska 2A
84-200 Wejherowo
„Apteka z Plusem”
ul. Pucka 9
84-200 Wejherowo
Apteka „Medica”

058 672-14-70

Apteka czynna NON-STOP

058 672-03-35

800 – 1800

900 – 1400

Nieczynna

058 672-91-00

800 – 1900

800 – 1400

Nieczynna

058 672-03-22

800 – 2000

800 – 1400

Nieczynna

058 572-25-67

800 – 2100

800 – 2100

1000 – 2000

058 677-06-60

800 – 2000

900 – 1500

Nieczynna

058 672-77-44

800 – 2000

800 – 1400

Nieczynna

058 672-03 -77

800 – 1900

900 – 1400

Nieczynna

058 677-37-98

900 – 1800

900 – 1400

Nieczynna

058 572-36-17

800 – 1600

Nieczynna

Nieczynna

058 672-78-68

900 – 1900

900 – 1400

Nieczynna

058 672-78-53

800 – 1900

800 – 1400

Nieczynna

058 672-59-44

1000 – 1800

1000 – 1500

Nieczynna

058 572-77-50

800 – 1900

1000 – 1500

Nieczynna

058 672-92-65

800 – 1900

900 – 1400

Nieczynna

058 677-57-31

830 – 2100

900 – 2000

1000 – 1830

058 677-52-46

800 – 2000

900 – 1500

Nieczynna

058 672-11-99

800 – 2000

800 – 1400

Nieczynna

Harmonogram
dyżurów
nocnych
2000 – 800

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 140

Poz. 2593

— 11414 —

ul. Gdańska 144
84 – 200 Wejherowo
RUMIA
19.

Apteka „Gronowski i Syn”s.c.
ul. Derdowskiego 18
84 – 230 Rumia

058 679-33-88

800 – 2000

800 – 1500

Nieczynna

20.

Apteka „Alfa”
ul. Pomorska 11A
84 – 230 Rumia

058 671-87-86

900 – 2000

900 – 1400

Nieczynna

21.

Apteka „Gronowski i Syn”s.c.
ul. Starowiejska 9
84 – 230 Rumia

058 771-34-45

800 – 2000

800 – 1900

1000 – 1400

Apteka „Bios”
ul. Gdańska 19
84 – 230 Rumia

058 671-00-17

830 – 1900

900 – 1400

Nieczynna

23.

Apteka „Flos”
ul. Derdowskiego 23A
84 – 230 Rumia

058 671-50-39

800 – 2000

900 – 1500

Nieczynna

24.

Apteka „Gratus”
ul. Dąbrowskiego 12A
84 – 230 Rumia

058 671-92-12

800 – 1900

800 – 1500

Nieczynna

25.

Apteka „Kaszubska”
Plac Kaszubski 5
84 – 230 Rumia

058 671-96-96

800 – 1800

800 – 1400

Nieczynna

26.

Apteka „Osiedlowa”
ul. Dąbrowskiego 127
84 – 230 Rumia

058 671-26-69

800 – 1900

900 – 1400

Nieczynna

058 671-66-58

800 – 2000

800 – 1400

Nieczynna

058 679-44-75

800 – 1900

900 – 1400

Nieczynna

058 671-27-72

800 – 2100

800 – 2100

800 – 2100
i święta

058 679-40-87

800 – 2000

1000 – 1300

Nieczynna

058 679-41-94

900 – 2000

900 – 1400

Nieczynna

Apteka „Ziółko”
ul. Stoczniowców 7B
84 – 230 Rumia

058 771-33-51

800 – 1900

900 – 1300

Nieczynna

33.

Apteka „PIKO”
ul. Piłsudskiego 48A
84 – 230 Rumia

058 679-35-53

800- 1900

800- 1500

Nieczynna

34.

Apteka „POLSKA”
Ul. Derdowskiego 21
84 – 230 Rumia

058 679-40- 16

800-2000

800 – 1400

Nieczynna

22.

27.

28.

29.

30.

31.
32.

Apteka „Parkowa”
ul. Gdańska 24
84-230 Rumia
Apteka „Pomorska”
ul. Kosynierów 21
84 – 230 Rumia
Apteka „Starowiejska”
ul. Starowiejska 4A
84 – 230 Rumia
Apteka „Vita”
ul. Okrzei 37A
84 – 230 Rumia
„Apteka Gronowski i Syn” s.c.
ul. Sobieskiego 10 A
84-230 Rumia

17 – 23
września
2007r.
29
październi
ka – 4
listopada
2007 r.
10 - 16
września
2007 r.
15 – 21
październi
ka
2007 r.
27
sierpnia –
2
września
2007 r.
1-7
październi
ka
2007 r.
16 – 22
lipca
2007 r.
22 -28
październi
ka
2007 r.
13 – 19
sierpnia
2007 r.
20 – 26
sierpnia
2007 r.
24 - 30
września
2007 r.
3–9
września
2007 r.
23 – 29
lipca
2007 r.
8 - 14
październi
ka
2007 r.
30 lipca –
5 sierpnia
2007 r.
6-12
sierpnia
2007 r.
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REDA
35.

36.

37.

38.
39.

40.

Apteka „Inter-Apteki”
ul. Gdańska 45
84 – 240 Reda
Apteka „Pod Orłem”
ul. Gdańska 7
84-240 Reda
Apteka „Rodzinna”
ul. Obwodowa 35 E/A 14,15
84-240 Reda
Apteka „Łąkowa”
ul. Łąkowa 1
84 – 240 Reda
Apteka „Reda”
ul. Jana Pawła II 9C
84 – 240 Reda
Apteka
ul. Łąkowa 4
84 – 240 Reda

058 678-39-05

900 –2000

900 – 1400

Nieczynna

058 678-54-93

800 – 2000

800 – 1600

900 – 1400

058 678-78-87

800 – 2000

900 – 1400

Nieczynna

058 678-35-25

800 – 2000

800 – 1500

900 - 1400

058 778-02-22

930 – 1900

930 – 1500

Nieczynna

058 678-74-51

800 – 2000

800 – 1400

Nieczynna

800 – 1830

W miesiącach
lipiec-sierpień
900 – 1300
w miesiącach
styczeń-czerwiec
oraz
wrzesień-grudzień
900 – 1200

800 – 1800

800 – 1300

Nieczynna

058 678-20-87

840 – 1800

840 – 1250

Nieczynna

058 678-28-61

800 – 1900

800 – 1400

815 – 1330
dyżur

830 – 1600

830 – 1200

Nieczynna

900 – 1300

Nieczynna

800 – 1400

Nieczynna

CHOCZEWO

41.

Apteka „Remedium”
ul. Pierwszych Osadników
84 – 210 Choczewo

42.

Apteka „Panaceum”
ul. Nowa 4
84 – 250 Gniewino

058 676-31-03

Nieczynna

GNIEWINO
058 670-69-03
LUZINO
43.

44.

Apteka „Uroda”
ul. Młyńska 7
84 – 242 Luzino
Apteka „Św. Wawrzyńca”
ul. Kościelna 4
84 – 242 Luzino

ŁĘCZYCE

45.

Apteka „Vita”
ul. Długa 15 B
84 – 218 Łęczyce

058 678-91-96
SZEMUD

46.

Apteka „Geranium”
ul. Wejherowska 35
84 – 217 Szemud

058 676-27-46

Pon. 900–1800
Wtorek 900–
1700
Środa 900–1700
Czwartek 900–
1800
Piątek 900 –
1700

47.

Apteka „Bojano”
Bojano ul. Wybickiego 18

058 676-20-08

800 – 1900
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84 – 207 Koleczkowo
Apteka „PIKO”
Bojano ul. Szkolna 4
84 – 207 Koleczkowo
Apteka im Jana Pawła II
ul. Wejherowska 26
84 – 217 Szemud

058 350-85-99

800 - 1900

800 – 1500

Nieczynna

058 676-27-97

800 – 1700

600 – 1300

Nieczynna

Nieczynna

Nieczynna

LINIA

50.

51.

52.

Apteka „Myśliwska”
ul. Długa 71
84 – 223 Linia

Pon. 1000–1700
Wtorek 1000–
1500
Środa 1000–1500
058 676-88-35
Czwartek1000–
1500
Piątek 1000 –
1700
GMINA WEJHEROWO

Apteka „Alcor”
ul. Wejherowska 22A
84 – 239 Gościcino
Apteka „Arnika”
ul. Główna 9
84 – 239 Bolszewo

058 572-10-55

830 – 1800

900 – 1300

Nieczynna

058 572-00-50

800 – 1900

900 – 1400

900 – 1400

2594
UCHWAŁA Nr VII/121/2007
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 13 kwietnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „wschodniej części
wsi Miszewko przylegającej do granicy z wsią Banino”,
gmina Żukowo.
Na podstawie art. 27 w związku z art. 17, art. 29
i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennymdccvv (Dz. U. z 2003
r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.),
Rada Miejska w Żukowie uchwala, co następuje:
§1
1. Stwierdza się zgodność zmiany planu, o której mowa
w ust. 2 – w zakresie uchwalonej zmiany, z ustaleniami
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Żukowo, określonymi w Uchwale nr XLVI/828/2002 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia
09.10.2002 r. ze zm. do Studium wprowadzonymi uchwałami Rady Miejskiej w Żukowie: nr IX/195/2003 z dnia
25.06.2003 r; nr XXXVII/629/2005 z dnia 30 listopada
2005 r.; nr XXXVII/630/2005 z dnia 30 listopada 2005 r.;
nr XLVII/772/2006 z dnia 9 października 2006 r.
2. W Uchwale Nr XLVII/463/97 Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 25 maja 1998 r. w sprawie uchwalenia miejscowego zagospodarowania przestrzennego wschodniej części
wsi Miszewko przylegającej do granicy z wsią Banino

w gminie Żukowo, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 25 poz. 244 z dnia
19 marca 2001 r, zmienia się:
w § 1 ust. 3 pt. „zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej” – poprzez zmianę zapisu zawartego
w punkcie b), który otrzymuje brzmienie: „odprowadzenie ścieków sanitarnych – do projektowanego systemu
komunalnej kanalizacji sanitarnej etapowo, do czasu
realizacji komunalnej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza
się odprowadzanie ścieków do zbiorników szczelnych
bezodpływowych, z udokumentowaniem wywozu ścieków na oczyszczalnię; z chwilą wykonania kanalizacji
sanitarnej, zbiorniki bezwzględnie zlikwidować, a budynki
podłączyć do kanalizacji sanitarnej”.
§2
Integralną częścią uchwały jest załącznik nr 1 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, należących do zadań własnych gminy.
§3
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Żukowo.
§4
Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia
jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Żukowie
Wojciech Kankowski
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Załącznik nr 1
Uchwały Nr VII/121/2007
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 13 kwietnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „wschodniej części
wsi Miszewko przylegającej do granicy z wsią Banino”,
gmina Żukowo.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych
w zmianie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „wschodniej części wsi Miszewko
przylegającej do granicy z wsią Banino”,
gmina Żukowo, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasad ich finansowania.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717, zmiany Dz. U. z 2004 r. nr 6, Nr 141
poz. 1492 z późn. zm.) Rada Miejska w Żukowie rozstrzyga
co następuje:
W związku ze zmianą ustaleń planu odnoszących się
do wyłącznie do uzupełniania zapisów dotyczących zasad
odprowadzenie ścieków, poprzez wprowadzenie dopuszczenia rozwiązania etapowego i dopuszczenie gromadzenia
ścieków w zbiornikach bezodpływowych, nie nastąpi potrzeba nowych realizacji w zakresie infrastruktury technicznej,
innych niż przewidziano w obowiązującym dla tego terenu
planie.
.

2595
UCHWAŁA Nr VII/122/2007
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 13 kwietnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „dla działek nr 128/10
i 128/14 we wsi Tuchom”, gmina Żukowo.
Na podstawie art. 27 w związku z art. 17, art. 29
i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), Rada
Miejska w Żukowie uchwala, co następuje:
§1
1. Stwierdza się zgodność zmiany planu, o której mowa
w ust. 2 – w zakresie uchwalonej zmiany, z ustaleniami
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Żukowo, określonymi w Uchwale nr XLVI/828/2002 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia
09.10.2002 r. ze zm. do Studium wprowadzonymi uchwałami Rady Miejskiej w Żukowie: nr IX/195/2003 z dnia
25.06.2003 r; nr XXXVII/629/2005 z dnia 30 listopada
2005 r.; nr XXXVII/630/2005 z dnia 30 listopada 2005 r.;
nr XLVII/772/2006 z dnia 9 października 2006 r.
2. W Uchwale Nr XL/651/2002 Rady Miejskiej w Żukowie

z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla działek
nr 128/10 i 128/14 we wsi Tuchom, gmina Żukowo,
opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego Nr 58 poz. 1362 z dnia 6 września 2002 r,
zmienia się:
w § 1 ust. 3.0 pt. „zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej” – poprzez zmiany zapisu zawartego w
punkcie b), który otrzymuje brzmienie: „odprowadzenie
ścieków sanitarnych – do projektowanego systemu
komunalnej kanalizacji sanitarnej etapowo, do czasu
realizacji komunalnej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza
się odprowadzanie ścieków do zbiorników szczelnych
bezodpływowych, z udokumentowaniem wywozu ścieków na oczyszczalnię; z chwilą wykonania kanalizacji
sanitarnej, zbiorniki bezwzględnie zlikwidować, a budynki
podłączyć do kanalizacji sanitarnej”.
§2
Integralną częścią uchwały jest załącznik nr 1 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, należących do zadań własnych gminy.
§3
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Żukowo.
§4
Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia
jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Żukowie
Wojciech Kankowski
Załącznik nr 1
Uchwały Nr VII/122/2007
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 13 kwietnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ dla działek nr 128/10
i 128/14 we wsi Tuchom”, gmina Żukowo.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych
w zmianie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „dla działek nr 128/10 i 128/14 we wsi
Tuchom”, gmina Żukowo, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz zasad ich finansowania
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717, zmiany Dz. U. z 2004 r. nr 6, Nr 141
poz. 1492 z późn. zm.) Rada Miejska w Zukowie rozstrzyga
co następuje:
W związku ze zmiany ustaleń planu odnoszących się
do wyłącznie do uzupełniania zapisów dotyczących zasad
odprowadzenie ścieków, poprzez wprowadzenie dopusz-
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czenia rozwiązania etapowego i dopuszczenie gromadzenia
ścieków w zbiornikach bezodpływowych, nie nastąpi potrzeba nowych realizacji w zakresie infrastruktury technicznej,
innych niż przewidziano w obowiązującym dla tego terenu
planie.

§4
Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia
jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Żukowie
Wojciech Kankowski

2596
UCHWAŁA Nr VII/123/2007
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 13 kwietnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „dla działki nr 59/1,
obręb Chwaszczyno” gmina Żukowo.
Na podstawie art. 27 w związku z art. 17, art. 29
i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.),
Rada Miejska w Żukowie uchwala, co następuje:
§1
1. Stwierdza się zgodność zmiany planu, o której mowa
w ust. 2 – w zakresie uchwalonej zmiany, z ustaleniami
Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Żukowo, określonymi w Uchwale nr XLVI/828/2002 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia
09.10.2002 r. ze zm. do Studium wprowadzonymi uchwałami Rady Miejskiej w Żukowie: nr IX/195/2003 z dnia
25.06.2003 r; nr XXXVII/629/2005 z dnia 30 listopada
2005 r.; nr XXXVII/630/2005 z dnia 30 listopada 2005 r.;
nr XLVII/772/2006 z dnia 9 października 2006 r.
2. W Uchwale Nr III/44/2002 Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla działki
nr 59/1, obręb Chwaszczyno, gmina Żukowo, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
Nr 43 poz. 637 z dnia 24 marca 2003 r, zmienia się:
w § 2 ust. 1.3 pt. „zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej” – poprzez zmian zapisu zawartego
w punkcie b), który otrzymuje brzmienie: „odprowadzenie ścieków sanitarnych -do projektowanego systemu
komunalnej kanalizacji sanitarnej etapowo, do czasu
realizacji komunalnej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza
się odprowadzanie ścieków do zbiorników szczelnych
bezodpływowych, z udokumentowaniem wywozu ścieków na oczyszczalnię; z chwil wykonania kanalizacji
sanitarnej, zbiorniki bezwzględnie zlikwidować, a budynki
podłączyć do kanalizacji sanitarnej”.
§2
Integralną częścią chwały jest załącznik nr 1 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, należących do zadań własnych gminy.
§3
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Żukowo.

Załącznik nr 1
Uchwały Nr VII/123/2007
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 13 kwietnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ dla działki nr 59/1,
obręb Chwaszczyno”, gmina Żukowo.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „dla działki nr 59/1,
obręb Chwaszczyno”, gmina Żukowo, inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania
Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717, zmiany Dz. U. z 2004 r. nr 6, Nr 141
poz. 1492 z późn. zm.) Rada Miejska w Zukowie rozstrzyga
co następuje:
W związku ze zmianą. ustaleń planu odnoszących się
do wyłącznie do uzupełniania zapisów dotyczących zasad
odprowadzenie ścieków, poprzez wprowadzenie dopuszczenia rozwiązania etapowego i dopuszczenie gromadzenia
ścieków w zbiornikach bezodpływowych, nie nastąpi potrzeba nowych realizacji w zakresie infrastruktury technicznej,
innych niż przewidziano w obowiązującym dla tego terenu
planie.

2597
UCHWAŁA Nr VII/124/2007
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 13 kwietnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „fragmentów wsi
Tuchom, działki nr 56/7, 56/8, 56/10, 56/12, 56/13, 56/14,
56/15, 56/16, 56/18, 56/19, 56/20, 56/21, 56/22, 56/23,
56/24, 56/25”, gmina Żukowo.
Na podstawie art. 27 w związku z art. 17, art. 29
i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.),
Rada Miejska w Żukowie uchwala, co następuje:
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§1
1. Stwierdza się zgodność zmiany planu, o której mowa
w ust. 2 – w zakresie uchwalonej zmiany, z ustaleniami
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Żukowo, określonymi w Uchwale nr XLVI/828/2002 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia
09.10.2002 r. ze zm. do Studium wprowadzonymi uchwałami Rady Miejskiej w Żukowie: nr IX/195/2003 z dnia
25.06.2003 r; nr XXXVII/629/2005 z dnia 30 listopada
2005 r.; nr XXXVII/630/2005 z dnia 30 listopada 2005 r.;
nr XLVII/772/2006 z dnia 9 października 2006 r.
2. W Uchwale Nr XLV/799/2002 Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego zagospodarowania przestrzennego fragmentów
wsi Tuchom, działki nr, 56/7, 56/8, 56/10, 56/12, 56/13,
56/14, 56/15, 56/16, 56/18, 56/19, 56/20, 56/21, 56/22,
56/23, 56/24, 56/25 w gminie Żukowo, opublikowanej
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
Nr 17 poz. 181 z dnia 3 lutego 2003 r, zmienia się:
w § 1 ust. 3 pt. „zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej” – poprzez zmianę zapisu zawartego
w punkcie b), który otrzymuje brzmienie: „odprowadzenie ścieków sanitarnych, do projektowanego systemu
komunalnej kanalizacji sanitarnej etapowo, do czasu
realizacji komunalnej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza
się odprowadzanie ścieków do zbiorników szczelnych
bezodpływowych, z udokumentowaniem wywozu ścieków na oczyszczalnię; z chwilą wykonania kanalizacji
sanitarnej, zbiorniki bezwzględnie zlikwidować, a budynki
podłączyć do kanalizacji sanitarnej”.
§2
Integralną częścią uchwały jest załącznik nr 1 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, należących do zadań własnych gminy.
§3
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Żukowo.
§4
Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia
jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Żukowie
Wojciech Kankowski

Załącznik nr 1
Uchwały Nr VII/123/2007
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 13 kwietnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „fragmentów wsi
Tuchom, dziatki nr 56/7, 56/8, 56/10, 56/12, 56/13, 56/14,

56/15, 56/16, 56/18, 56/19, 56/20, 56/21, 56/22, 56/23,
56/24, 56/25”, gmina Żukowo.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych
w zmianie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „fragmentów wsi Tuchom, dziatki nr
56/7, 56/8, 56/10, 56/12, 56/13, 56/14, 56/15, 56/16, 56/18,
56/19, 56/20, 56/21, 56/22, 56/23, 56/24, 56/25”, gmina
Żukowo. inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad
ich finansowania
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717, zmiany Dz. U. z 2004 r. nr 6, Nr 141
poz. 1492 z późn. zm.) Rada Miejska w Zukowie rozstrzyga
co następuje:
W związku ze zmianą. ustaleń planu odnoszących się
do wyłącznie do uzupełniania zapisów dotyczących zasad
odprowadzenie ścieków, poprzez wprowadzenie dopuszczenia rozwiązania etapowego i dopuszczenie gromadzenia
ścieków w zbiornikach bezodpływowych, nie nastąpi potrzeba nowych realizacji w zakresie infrastruktury technicznej,
innych niż przewidziano w obowiązującym dla tego terenu
planie.

2598
UCHWAŁA Nr VII/125/2007
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 13 kwietnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „dla fragmentu działki
nr 56/5 położonej we wsi Niestępowo”, gmina Żukowo.
Na podstawie art. 27 w związku z art. 17, art. 29
i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.),
Rada Miejska w Żukowie uchwala, co następuje:
§1
1. Stwierdza się zgodność zmiany planu, o której mowa
w ust. 2 – w zakresie uchwalonej zmiany, z ustaleniami
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Żukowo, określonymi w Uchwale nr XLVI/828/2002 Rady Miejskiej w Zukowie z dnia
09.10.2002 r. ze zm. do Studium wprowadzonymi uchwałami Rady Miejskiej w Żukowie: nr IX/195/2003 z dnia
25.06.2003 r; nr XXXVII/629/2005 z dnia 30 listopada
2005 r.; nr XXXVII/630/2005 z dnia 30 listopada 2005 r.;
nr XLVII/772/2006 z dnia 9 października 2006 r.
2. W Uchwale Nr XVI/254/99 Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego zagospodarowania przestrzennego „ dla
fragmentu działki nr 56/5 położonej we wsi Niestępowo”,
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gmina Żukowo, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 55 poz. 344 z dnia
05 czerwca 2000 r. zmienia się:
w § 1 ust. 1.3 pt. „zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej” – poprzez zmianę zapisu zawartego
w punkcie b), który otrzymuje brzmienie: „odprowadzenie ścieków sanitarnych, do projektowanego systemu
komunalnej kanalizacji sanitarnej etapowo, do czasu
realizacji komunalnej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza
się odprowadzanie ścieków do zbiorników szczelnych
bezodpływowych, z udokumentowaniem wywozu ścieków na oczyszczalnię; z chwilą wykonania kanalizacji
sanitarnej, zbiorniki bezwzględnie zlikwidować, a budynki
podłączyć do kanalizacji sanitarnej”.

W związku ze zmianą ustaleń planu odnoszących się
do wyłącznie do uzupełniania zapisów dotyczących zasad
odprowadzenie ścieków, poprzez wprowadzenie dopuszczenia rozwiązania etapowego i dopuszczenie gromadzenia ścieków w zbiornikach bezodpływowych, nie nastąpi
potrzeba nowych realizacji w zakresie infrastruktury technicznej, innych niż przewidziano w obowiązującym dla tego
terenu planie. Nie nastąpi też potrzeba nowych realizacji w
zakresie infrastruktury drogowej, innych niż przewidziano
w obowiązującym dla tego terenu planie.

2599
ZARZĄDZENIE Nr 192/07
Wojewody Pomorskiego
z dnia 24 września 2007 r.

§2
Integralną częścią uchwały jest załącznik nr 1 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, należących do zadań własnych gminy,

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Osiek w okręgu wyborczym Nr 7.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi
Gminy Żukowo.

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 późn.
zm.1) zarządza się, co następuje:

§4

§1

Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia
jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Osiek
w okręgu wyborczym Nr 7 w związku z wygaśnięciem mandatu radnej Karoliny KOSECKIEJ, stwierdzonym uchwałą
tej Rady Nr XI/49/2007 z dnia 18 września 2007 r.

§3

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Żukowie
Wojciech Kankowski
Załącznik nr 1
Uchwały Nr VII/125/2007
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 13 kwietnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ dla fragmentu działki
nr 56/5 obręb Niestępowo”, gmina Żukowo.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych
w zmianie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „dla fragmentu działki nr 56/5 obręb
Niestępowo”, gmina Żukowo. inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz zasad ich finansowania
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80
poz. 717, zmiany Dz. U. z 2004 r. nr 6, Nr 141 poz. 1492
z późn. zm.) Rada Miejska w Zukowie rozstrzyga co następuje:

§2
W wyborach, o których mowa w § 1, wybierany będzie
jeden radny.
§3
Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 9 grudnia
2007 r.
§4
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności
wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i podlega podaniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia.
Wojewoda Pomorski
Piotr Karczewski

1)

Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167,
poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218,
poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766.

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 140

Poz. 2599, 2600
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Załącznik
do zarządzenia Nr 192/07
Wojewody Pomorskiego
z dnia 24 września 2007 r.
KALENDARZ WYBORCZY
Termin wykonania
czynności wyborczej

Treść czynności
−

podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Wójta
Gminy Osiek informacji o granicach okręgu wyborczego i liczbie
radnych wybieranych w okręgu Nr 7 oraz o siedzibie Gminnej

do 20 października 2007 r.

Komisji Wyborczej
−

zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetu
wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego

−
do 25 października
2007 r.

powołanie

przez

Komisarza

Wyborczego

Gminnej

Komisji

Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających w okręgu
wyborczym Nr 7

do 9 listopada 2007 r.

−

do godz. 24.00

zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej list kandydatów na radnego
wybieranego w okręgu wyborczym

−

powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą Obwodowej Komisji
Wyborczej na czas przeprowadzenia wyborów uzupełniających,

−
do 18 listopada 2007 r.

podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Wójta
Gminy informacji o granicy i numerze obwodu głosowania oraz
o

siedzibie

Obwodowej

Komisji Wyborczej

powołanych

dla

przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających
−

rozplakatowanie

obwieszczenia

Gminnej

Komisji

Wyborczej

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego wybieranego

do 24 listopada 2007 r.

w wyborach uzupełniających
do 25 listopada 2007 r.

−

sporządzenie spisów wyborców

7 grudnia 2007 r.
o godz. 24.00

−

zakończenie kampanii wyborczej

−

przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej

8 grudnia 2007 r.
9 grudnia 2007 r.
godz. 6.00-20.00

spisu wyborców
−

głosowanie

2600

§3

ZARZĄDZENIE Nr 193/07
Wojewody Pomorskiego
z dnia 24 września 2007 r.

Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 9 grudnia
2007 r.
§4
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności
wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i podlega podaniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy
w Starogardzie Gdańskim w okręgu wyborczym Nr 4.
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 późn.
zm.1) zarządza się, co następuje:
§1
Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy
w Starogardzie Gdańskim w okręgu wyborczym Nr 4
w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Zdzisława
STANEK, stwierdzonym uchwałą tej Rady Nr X/112/2007
z dnia 13 września 2007 r.
§2
W wyborach, o których mowa w § 1, wybierany będzie
jeden radny.

Wojewoda Pomorski
Piotr Karczewski
1)

Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167,
poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218,
poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766.

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 140

Poz. 2600

— 11422 —
Załącznik
do zarządzenia Nr 193/07
Wojewody Pomorskiego
z dnia 24 września 2007 r.
KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania
czynności wyborczej

Treść czynności
−

podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Wójta Gminy Starogard Gdański
informacji o granicach okręgu wyborczego i liczbie radnych wybieranych w okręgu Nr 4 oraz o

do 20 października
2007 r.

siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej
−

zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze
zgłaszania kandydatów na radnego

do 25 października
2007 r.
do 9 listopada 2007 r.

−

powołanie przez Komisarza Wyborczego Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia
wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym Nr 4

−

zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej list kandydatów na radnego wybieranego w okręgu

−

powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą Obwodowych Komisji Wyborczych na czas

do godz. 24.00

wyborczym

przeprowadzenia wyborów uzupełniających
do 18 listopada 2007 r.

−

podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Wójta Gminy informacji
o granicach i numerach obwodów głosowania oraz o siedzibach Obwodowych Komisji
Wyborczych powołanych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających

−
do 24 listopada 2007 r.

rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach
kandydatów na radnego wybieranego w wyborach uzupełniających

do 25 listopada 2007 r.

−

sporządzenie spisów wyborców

7 grudnia 2007 r.
o godz. 24.00

−

zakończenie kampanii wyborczej

8 grudnia 2007 r.

−

przekazanie Przewodniczącym Obwodowych Komisji Wyborczych spisów wyborców

9 grudnia 2007 r.
godz. 6.00-20.00

−

głosowanie
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