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530

na Tczew, oznaczony Nr 13.5.
§2

UCHWA£A Nr XLIV/622/2006
Rady Gminy Tczew
z dnia 25 sierpnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi
Stanis³awie, gmina Tczew oznaczonego Nr 13.5
Na podstawie art. 20, w zwi¹zku z art. 3, ust. 1,
art. 15, art. 17, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. U.
z 2003 r. nr 80 poz. 717 z póŸniejszymi zmianami) oraz
art. 18 ust. 2 pkt.5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami), na
wniosek Wójta Gminy Tczew: Rada Gminy Tczew uchwala co nastêpuje:
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Stanis³awie, gmi-

Plan obejmuje obszar na terenie wsi Stanis³awie, granicz¹cy z drogami publicznymi, okreœlony na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§3
1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenów na okreœlone cele oraz ustalenie zasad ich
zagospodarowania i zabudowy, przyjmuj¹ce ³ad przestrzenny i zrównowa¿ony rozwój za podstawê tych
ustaleñ.
2. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego sk³adaj¹ siê z:
1) czêœci tekstowej ogólnej zawartej w Rozdziale II niniejszej uchwa³y – Ustalenia ogólne
2) czêœci tekstowej szczegó³owej zawartej w Rozdziale III niniejszej uchwa³y – Ustalenia szczegó³owe
3) czêœci graficznej w formie rysunku planu stanowi¹cego za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y:
3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowi¹ integraln¹ czêœæ planu w zakresie okreœlonym jako
ustalenia planu. Pozosta³e oznaczenia maj¹ charakter informacyjny.
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Rozdzia³ II
Ustalenia ogólne
§4
Ustala siê nastêpuj¹ce definicje dla u¿ytych w uchwale pojêæ:
1) Strefa funkcyjna – fragment obszaru objêtego granicami opracowania planu, ograniczony liniami rozgraniczaj¹cymi, charakteryzuj¹cy siê okreœlon¹ funkcj¹ i
jednolitymi zasadami zagospodarowania oraz oznaczony w³asnym symbolem literowo–cyfrowym.
3) Karta terenu – zapis s³owny ustaleñ szczegó³owych
planu dla jednej lub kilku stref funkcyjnych
4) Powierzchnia zabudowy – maksymalna dopuszczalna wielkoœæ powierzchni zabudowy okreœlona w %
wyra¿aj¹ca stosunek powierzchni wszystkich budynków (mierzona po obrysie œcian zewnêtrznych) zlokalizowanych na dzia³ce lub w obrêbie strefy
funkcyjnej do powierzchni tej dzia³ki lub strefy funkcyjnej.
5) Wysokoœæ zabudowy – dopuszczalna lub obowi¹zuj¹ca wysokoœæ zabudowy budynku mierzona od powierzchni terenu w rejonie wejœcia g³ównego do
najwy¿szego punktu kalenicy lub stropodachu (nie
dotyczy masztów, anten, kominów, attyk, murów oporowych, chyba ¿e ustalenia szczegó³owe planu stanowi¹ inaczej).
6) Zabudowa o funkcji towarzysz¹cej – zabudowa o
funkcji uzupe³niaj¹cej, towarzysz¹ca zabudowie wiod¹cej, wg klasyfikacji w punkcie 3.0. § 5 niniejszej
uchwa³y.
7) Zapewnienie parkingów – znaczy to, ¿e w granicach
dzia³ki lub strefy nale¿y zapewniæ minimaln¹ iloœæ
miejsc postojowych na parkingach naziemnych, podziemnych lub w gara¿ach w liczbie okreœlonej w ustaleniach szczegó³owych.
8) Pas techniczny – wydzielony pas terenu biegn¹cy
równolegle do istniej¹cych lub projektowanych dróg,
do istniej¹cych lub projektowanych tras sieci magistralnych lub biegn¹cy wzd³u¿ linii brzegowych wód
otwartych. Pas techniczny mo¿e byæ w³¹czony do
istniej¹cego pasa drogowego. Pas techniczny mo¿e byæ równie¿ przeznaczony dla przebiegu infrastruktury technicznej, drogowej, ci¹gów pieszych,
chodników itp.
9) Przepisy szczególne – nale¿y przez to rozumieæ obowi¹zuj¹ce przepisy prawne ustaw wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw przywo³ane w ustaleniach
szczegó³owych planu. W przypadku uchylenia lub
zmiany przepisu szczegó³owego w planie miejscowym obowi¹zuje przepis przywo³any w ustaleniach
szczegó³owych.
§5
1. Ustala siê podzia³ terenu objêtego granicami planu na
poszczególne strefy funkcyjne oddzielone liniami
rozgraniczaj¹cymi wyznaczaj¹cymi tereny o ró¿nych
funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania
terenu.
2. Strefy funkcyjne oznacza siê symbolami cyfrowo–literowymi, okreœlaj¹cymi w kolejnoœci:

1) Tereny komunikacji
a) symbol pierwszy – cyfra arabska (z kropk¹)
oznaczaj¹ca kolejny numer terenu komunikacji
wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi. Kolejny numer terenu poprzedza cyfra 0 (bez kropki)
b) symbol drugi – jedna lub kilka du¿ych liter alfabetu (bez kropki) okreœlaj¹cych klasyfikacjê terenu komunikacji
2) Pozosta³e tereny funkcyjne
a) symbol pierwszy – cyfra arabska (z kropk¹)
oznaczaj¹ca kolejny numer terenu wydzielonego liniami rozgraniczaj¹cymi.
b) symbol drugi – jedna lub kilka du¿ych liter alfabetu (bez kropki) okreœlaj¹cych rodzaj funkcji
terenu.
3. Dla obszaru objêtego planem okreœla siê nastêpuj¹ce ustalenia ogólne dla poszczególnych grup funkcji.
Funkcje okreœlone w ustaleniach szczegó³owych, inne ni¿ w ustaleniach ogólnych, s¹ obowi¹zuj¹ce.
1) PG – Tereny górnicze eksploatacji kruszywa naturalnego
a) Obowi¹zuj¹ce lub wiod¹ce funkcje i obiekty oraz
formy u¿ytkowania i zagospodarowania terenu:
— eksploatacja kruszywa naturalnego
b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
— budynki i obiekty ma³ej architektury i budowle zwi¹zane z zagospodarowaniem terenu
— sieci i obiekty infrastruktury technicznej
— obiekty s³u¿¹ce reklamie
— gara¿e, budynki gospodarcze, wiaty itp.
c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
— zabudowa mieszkaniowa
2) Tereny komunikacji oraz infrastruktury technicznej
PT – tereny pasów technicznych
§6
1. Ustalenia planu (poza dotycz¹cymi ochrony zachowawczej) odnosz¹ siê do nowych podzia³ów geodezyjnych, do inwestycji noworealizowanych, do zmian
wprowadzanych drog¹ rozbudów i przebudów oraz do
zmian przeznaczenia terenów i obiektów, chyba ¿e
ustalenia szczegó³owe stanowi¹ inaczej.
2. Obiekty o gabarytach oraz tereny o funkcji i zagospodarowaniu niezgodnych z ustaleniami planu mog¹ byæ u¿ytkowane i poddawane remontom do czasu
realizacji zamierzeñ zgodnych z planem, chyba ¿e
ustalenia szczegó³owe stanowi¹ inaczej.
3. Przedsiêwziêcia inwestycyjne realizowane w oparciu o wa¿ne decyzje o pozwoleniu na budowê, niezgodne z ustaleniami planu, mog¹ byæ zakoñczone
zgodnie z wydanymi decyzjami.
4. Linie rozgraniczaj¹ce stref funkcyjnych mog¹ ulegaæ
korektom, je¿eli koniecznoœæ taka wyniknie z rozwi¹zañ technicznych lub ochrony istniej¹cych walorów, o ile nie naruszy to innych ustaleñ planu. W
strefach funkcyjnych dopuszcza siê równie¿ wydzielanie dzia³ek dla potrzeb infrastruktury (stacje trafo,
przepompownie itp.) oraz dróg wewnêtrznych (chy-
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ba, ¿e ustalenia szczegó³owe stanowi¹ inaczej) po
uzyskaniu zgody osób, których interes prawny mo¿e
byæ naruszony.
5. Dopuszcza siê zmianê funkcji stref przeznaczonych
na cele infrastruktury technicznej (stacje transformatorowe, przepompownie itp.) i w³¹czenie ich do
przyleg³ej innej strefy funkcyjnej, je¿eli na etapie rozwi¹zañ technicznych lokalizacja tych funkcji okaza³aby siê zbêdna (chyba, ¿e ustalenia szczegó³owe
stanowi¹ inaczej).

6. Zakres uci¹¿liwoœci dla œrodowiska prowadzonej
dzia³alnoœci musi byæ ograniczony do granic obszaru, dla którego inwestor posiada tytu³ prawny.
Rozdzia³ III
Ustalenia szczegó³owe
§7
W granicach miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zosta³o wyodrêbnionych 5 stref funkcyjnych, ujêtych w 3 kartach terenu.
wieś Stanisławie 13/600-01-04/PP/IIc (13.5)

1.
2.

KARTA TERENU Nr 1
PRZEZNACZNIE TERENU
tereny górnicze eksploatacji kruszywa naturalnego
PG

3.

Nr STREFY
1.PG
2.PG
POWIERZCHNIA
0,70 ha
2,26 ha
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO
Działania inwestycyjne realizować w sposób identyfikujący przestrzeń poprzez kształtowanie
zabudowy określone szczegółowo w pkt. 8.
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
5.1 Wszelkie cieki, oczka oraz zbiorniki wodne podlegają ochronie, konserwacji i udrożnieniu z
zapewnieniem nienaruszalnego przepływu wód. Dopuszcza się regulację oraz skanalizowanie cieków
wodnych z zapewnieniem spójności swobodnego przepływu wód dla całego systemu hydrologicznego
i pod warunkiem uzyskania pozytywnych decyzji administracyjnych, zgodnie z przepisami
szczegółowymi. Właściciele terenów zobowiązani są utrzymywać i konserwować rowy melioracyjne i
cieki wodne, stanowiące ich własność oraz mają obowiązek zapewnić dostęp odpowiednim służbom
do rowów publicznych i cieków wodnych w celu ich utrzymania i konserwacji.
5.2 Należy zapewnić spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie
drenażu, melioracji, itp.) biorąc pod uwagę uwarunkowania terenów przyległych. W przypadku
natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniejący drenaż należy go bezwzględnie
zachować lub przełożyć zachowując spójność systemu drenażowego całego obszaru.
5.3 Należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz
przed zaleganiem wód opadowych.
5.4 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.
5.5 Należy zabezpieczyć wyrobiska po eksploatacji przed możliwością składowania odpadów.
5.6 Po zakończeniu eksploatacji złoża teren należy poddać rekultywacji zgodnie z obowiązującymi
przepisami szczegółowymi.
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY
WSPÓŁCZESNEJ
Elementy dziedzictwa kulturowego nie występują
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń oraz wydzielanie terenów o funkcji publicznej z zakresu
infrastruktury technicznej
i drogowej.
PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY
8.1 Ilość kondygnacji,
max. 1 kondygnacja;
wysokość dla zabudowy o Wysokość zabudowy max. 5m od poziomu terenu do górnej
funkcji wiodącej:
powierzchni dachu (nie dotyczy elementów inżyniersko technologicznych i reklamowych).
2
8.2 Pow. zabudowy:
Do 200 m
8.3 Dachy
Dowolne
8.4 Kształtowanie formy
Dopuszcza się stosowanie wszelkich form architektonicznych oraz
różnorodności materiałów, pod warunkiem zachowania spójności w
architektonicznej:
obrębie strefy
8.5 Zabudowa o funkcji
Dopuszcza się zabudowę towarzyszącą związaną z funkcją wiodącą
towarzyszącej:

4.

5.

6.

7.

8.
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8.6 Mała architektura:

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.

1.
2.
3.
4.

Dopuszcza się wszelkie formy małej architektury związane z funkcją
wiodącą.
8.7 Linie zabudowy:
Nie dotyczy
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH ZAPISÓW
9.1 Przez teren planu przebiega rurociąg ropy naftowej Dn 800 wszelkie zamierzenia inwestycyjne w
strefie ochronnej od rurociągu należy realizować zgodnie z przepisami szczegółowymi oraz
każdorazowo uzgodnić z Przedsiębiorstwem Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń”
9.2 Wzdłuż wszystkich linii napowietrznych SN i NN znajdują się obszary ograniczonego użytkowania o
szerokości min. 16 m dla linii SN oraz 8 m dla linii NN, w których obowiązuje zakaz zabudowy. Zakres
strefy ograniczonego użytkowania oraz sposób ich zagospodarowania należy uzgodnić każdorazowo
z zarządcą sieci. Tereny znajdujące się w strefie oddziaływania napowietrznych linii energetycznych
NN, SN można przeznaczyć pod zabudowę po uprzednim ich skablowaniu. Usunięcie wszelkich kolizji
istniejącej sieci elektroenergetycznej z obiektami projektowanymi winno odbyć się kosztem i
staraniem inwestora w uzgodnieniu z zarządcą sieci.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
W strefie dopuszcza się zmianę granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. I dróg (sieci,
przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikających z technologii i
przepisów szczegółowych.
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
11.1 W strefach dopuszcza się lokalizację urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej i drogowej.
KOMUNIKACJA
12.1 Dojazd z istniejących i projektowanych dróg publicznych lub wewnętrznych.
12.2 W granicach własności należy zapewnić w zależności od funkcji usług miejsca parkingowe w ilości:
- wynikającej z technologii i programu funkcji
- min. 1 miejsce postojowe / 5 zatrudnionych
INFRASTRUKTURA
Woda:
Z wodociągu wiejskiego.
Ścieki sanitarne :
Do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
1) Powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych dopuszczane jest
Ścieki deszczowe :
dla
powierzchni
dachowych
ekologicznych
oraz
terenów
nieutwardzonych.
2) Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place
manewrowe) należy podczyścić w stopniu zapewniającym spełnienie
wymagań określonych w obowiązujących przepisach odprowadzając je
do pobliskich cieków powierzchniowych, systemu kanalizacji deszczowej,
dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych
Ogrzewanie:
Systemem indywidualnym lub zbiorowym w oparciu o nieemisyjne lub
niskoemisyjne źródła ciepła.
Energetyka:
Z sieci energetycznej.
Utylizacja odpadów stałych:
Wywóz przez specjalistyczne przedsiębiorstwa na wysypisko śmieci, z
którego korzysta gmina. Odpady produkcyjne będą usuwane i
utylizowane przez podmioty gospodarcze we własnym zakresie.
SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA
Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikającego z realizacji ustaleń planu obszar użytkować w
sposób dotychczasowy.
STAWKA PROCENTOWA
30 %
INNE USTALENIA
Nie występują
wieś Stanisławie 13/600-01-04/PP/IIc (13.5)
KARTA TERENU Nr 2
PRZEZNACZNIE TERENU
PT tereny pasów technicznych dla przebiegu infrastruktury technicznej
Nr STREFY
01.PT
POWIERZCHNIA 0,63 ha
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO
nie określa się
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5. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
5.1 Należy zapewnić spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np.
wykonanie drenażu, melioracji, itp.) biorąc pod uwagę uwarunkowania terenów przyległych. W
przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniejący drenaż należy go
bezwzględnie zachować lub przełożyć zachowując spójność systemu drenażowego całego
obszaru.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.

1.
2.
3.
4.

5.2 Zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed
zaleganiem wód opadowych.
5.3 Wszelkie cieki wodne przecinające układ komunikacyjny należy skanalizować.
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY
WSPÓŁCZESNEJ
Elementy dziedzictwa kulturowego nie występują
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń oraz wydzielanie terenów o funkcji publicznej z
zakresu infrastruktury technicznej
PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY
Zakaz zabudowy poza obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej.
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH ZAPISÓW
9.1 Przez teren planu przebiega rurociąg ropy naftowej Dn 800 wszelkie zamierzenia inwestycyjne w
strefie ochronnej od rurociągu należy realizować zgodnie z przepisami szczegółowymi oraz
każdorazowo uzgodnić z Przedsiębiorstwem Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń”
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
W strefie dopuszcza się wydzielenie działek oraz zmianę granic funkcji terenu dla potrzeb
infrastruktury techn. i dróg (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o
parametrach wynikających z technologii i przepisów szczegółowych.
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
1.szerokość w liniach rozgraniczających: - zmienna do 40 m, wg rysunku planu
2. W obrębie projektowanych linii rozgraniczających dopuszcza się lokalizację wszelkich rodzajów
infrastruktury technicznej.
3. Przebieg i lokalizację sieci, obiektów i urządzeń inżynierskich należy podporządkować
obowiązującym przepisom szczegółowym oraz uzgodnić z zarządcami lub właścicielami.
4. Dopuszcza się miejscowe zawężenia parametrów określonych w pkt. 1, na terenach
zainwestowanych w zależności od lokalnych warunków.
KOMUNIKACJA
Dojazd z istniejących i projektowanych dróg publicznych lub wewnętrznych.
INFRASTRUKTURA
Ścieki deszczowe : Powierzchniowo pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w
obowiązujących przepisach.
SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA
Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikającego z realizacji ustaleń planu obszar użytkować
w sposób dotychczasowy.
STAWKA PROCENTOWA
0%
INNE USTALENIA
Nie występują
wieś Stanisławie 13/600-01-04/PP/II (13.5)
KARTA TERENU Nr 3
PRZEZNACZNIE TERENU
PT tereny pasów technicznych dla przebiegu infrastruktury technicznej i drogowej
Nr STREFY
02.PT
03.PT
POWIERZCHNIA 0,04 ha
0,05 ha
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO
Działania inwestycyjne w zakresie realizacji infrastruktury technicznej powinny uwzględniać w
maksymalnym stopniu rzeźbę terenu oraz istniejącą zieleń wysoką.
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5. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
5.1 Należy zapewnić spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np.
wykonanie drenażu, melioracji, itp.) biorąc pod uwagę uwarunkowania terenów przyległych. W
przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniejący drenaż należy go
bezwzględnie zachować lub przełożyć zachowując spójność systemu drenażowego całego
obszaru.
5.2 Zabezpieczyć odpływ wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed
zaleganiem wód opadowych.
5.3 Wszelkie cieki wodne przecinające pas techniczny należy skanalizować.
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY
WSPÓŁCZESNEJ
Elementy dziedzictwa kulturowego nie występują
7. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń oraz wydzielanie terenów o funkcji publicznej z
zakresu infrastruktury technicznej.
8. PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY
Zakaz zabudowy poza obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej.
9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH ZAPISÓW
9.1 Przez teren planu przebiega rurociąg ropy naftowej Dn 800 wszelkie zamierzenia inwestycyjne w
strefie ochronnej od rurociągu należy realizować zgodnie z przepisami szczegółowymi oraz
każdorazowo uzgodnić z Przedsiębiorstwem Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń”
10. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
W strefie dopuszcza się wydzielenie działek oraz zmianę granic funkcji terenu dla potrzeb
infrastruktury techn. i dróg (sieci, przepompownie, stacje transformatorowe, osadniki itp.) o
parametrach wynikających z technologii i przepisów szczegółowych.
11. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
1.szerokość w liniach rozgraniczających: - zmienna od 5 m do 6 m, wg rysunku planu
2. W obrębie projektowanych linii rozgraniczających dopuszcza się lokalizację wszelkich rodzajów
infrastruktury technicznej.
3. Przebieg i lokalizację sieci, obiektów i urządzeń inżynierskich należy podporządkować
obowiązującym przepisom szczegółowym oraz uzgodnić z zarządcami lub właścicielami.
4. Dopuszcza się miejscowe zawężenia parametrów określonych w pkt. 1, na terenach
zainwestowanych w zależności od lokalnych warunków.
12. KOMUNIKACJA
Pasy techniczne powiązane są z układem dróg publicznych.
13. INFRASTRUKTURA
Ścieki deszczowe : Powierzchniowo pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w
obowiązujących przepisach.
14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA
Do czasu zmiany przeznaczenia terenu wynikającego z realizacji ustaleń planu obszar użytkować
w sposób dotychczasowy.
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. INNE USTALENIA
Nie występują
Rozdzia³ IV
Stwierdzenie zgodnoœci planu ze studium

Rozdzia³ V
Za³¹czniki do uchwa³y

§8

§9

Stwierdza siê zgodnoœæ Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z polityk¹ przestrzenn¹ Gminy, okreœlon¹ w Studium Uwarunkowañ i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tczew, zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XXI/210/2000 Rady Gminy
Tczew z dn. 28 grudnia 2000 r. zmienionego Uchwa³¹
Nr XXVII/440/2005 Rady Gminy Tczew z dn. 25 lutego
2005 r. oraz zmian¹ nr 2 uchwalon¹ Uchwa³¹ Rady Gminy Tczew Nr XXVIII/447/2005 z dn. 30.03.2005 r.

Integraln¹ czêœci¹ uchwa³y s¹:
1) Rysunek planu w skali 1:2000 – za³¹cznik Nr 1 do
niniejszej uchwa³y
2) Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz zasadach ich finansowania – za³. Nr 2 do niniejszej
uchwa³y
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3) Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag – za³.
Nr 3 do niniejszej uchwa³y

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XLIV/622/2006
Rady Gminy Tczew
z dnia 25 sierpnia 2006 r.

Rozdzia³ VI
Postanowienia koñcowe
§ 10
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Tczew do:
1) Niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Wojewodzie Pomorskiemu w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2) Umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres 14
dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Tczew.
3) Publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹ graficzn¹ na stronie internetowej Urzêdu Gminy Tczew.

Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Stanis³awie,
oznaczonego Nr 13.5
W okresie wy³o¿enia projektu planu do publicznego
wgl¹du i w okresie 21 dni po okresie wy³o¿enia do planu
miejscowego nie wp³ynê³y uwagi, które by³yby nieuwzglêdnione przez Wójta Gminy.

531

§ 11
Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Tczew do umo¿liwienia
zainteresowanym osobom wgl¹du do dokumentów przedstawiaj¹cych plan oraz wydawanie z tych dokumentów,
na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów
i wypisów z planu, na zasadach okreœlonych w art. 30
ust. 2 wymienionej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 12
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego za wyj¹tkiem § 10 ust. 1 i 2, które wchodz¹ w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Krzysztof Jonaczyk
Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XLIV/622/2006
Rady Gminy Tczew
z dnia 25 sierpnia 2006 r.
Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich
finansowania do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Stanis³awie,
oznaczonego Nr 13.5
1.0.Bilans terenu infrastruktury technicznej wraz z wykazem nak³adów inwestycyjnych uzbrojenia terenu
Nak³ady inwestycyjne na uzbrojenie terenu nie wystêpuj¹.
2.0.Sposób rozstrzygniêcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich
finansowania:
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej nie
wystêpuj¹.

UCHWA£A XXXIII/346/2006
Rady Gminy S³upsk
z dnia 14 wrzeœnia 2006 r.
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowoœci Jezierzyce SHR
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r.
Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128) Rada Gminy S³upsk, uchwala co nastêpuje:
§1
1. Nadaje siê nazwê Jana Paw³a II ulicy zlokalizowanej na dzia³kach o numerze ewidencyjnym 61/3, 58/2,
58/1, 57/2;
2. Nadaje siê nazwê Leœna ulicy zlokalizowanej na dzia³ce o numerze ewidencyjnym 65;
3. Nadaje siê nazwê Polna ulicy zlokalizowanej na dzia³ce o numerze ewidencyjnym 57/1;
4. Nadaje siê nazwê Chabrowa ulicy zlokalizowanej na
dzia³ce o numerze ewidencyjnym 56/2.;
5. Nadaje siê nazwê Pa³acowa ulicy zlokalizowanej na
dzia³ce o numerze ewidencyjnym 101/6;
6. Przebieg ulic zaznaczono kolorem ¿ó³tym na mapie
stanowi¹cej za³¹cznik do niniejszej uchwa³y. 1)
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w ci¹gu 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy S³upsk
Miros³aw Klemiato
1)

Za³¹cznika nie publikuje siê
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UCHWA£A Nr XLVI/423/2006
Rady Gminy Starogard Gdañski
z dnia 26 paŸdziernika 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Zduny, obrêb
Szpêgawsk w gminie Starogard Gd. – dzia³ka nr 38.
Na podstawie art. 20, w zwi¹zku z art. 15, art. 16
ust. 1, art. 17, oraz art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt.5, art. 40 ust. 1 ustawy z
8 marca 1990 r o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), Rada Gminy
Starogard Gd. na wniosek Wójta Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cy obszar dzia³ki geodezyjnej
nr 38 we wsi Zduny, obrêb Szpêgawsk.
2. G³ówna funkcja terenu – rolnicza.
§2
Rada Gminy Starogard Gdañski stwierdza zgodnoœæ
przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania gminy Starogard
Gdañski uchwalonym uchwa³¹ Rady Gminy Starogard
Gdañski Nr XXXIII/305/2005 z dnia 13 paŸdziernika
2005 r.
§3
Ustalenia planu dla w/w terenów s¹ nastêpuj¹ce:
Symbole na rysunku planu
MR – teren zabudowy zagrodowej.
1. Przeznaczenie terenu
Teren upraw rolnych z zabudowaniami zagrodowymi
2. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
Nale¿y zrealizowaæ ustalenia zawarte w pkt 6, gdzie
ustala siê wysokoœci budynków oraz linie zabudowy.
3. Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu
naturalnego
Teren nie znajduje siê w strefie ochrony przyrodniczej,
ale ze wzglêdu na po³o¿enie w pobli¿u drogi nr 22 i
jego wyeksponowanie widokowe, wskazane wprowadzenie zieleni krajobrazowej zas³aniaj¹cej zabudowê zagrodow¹ od strony drogi krajowej.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej
Nie dotyczy
5. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych
Nie ustala siê.
6. Parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu
a) powierzchnia dzia³ki: 4,75 ha
b) rodzaj zabudowy: zabudowa zagrodowa.
Adaptuje siê istniejac¹ zabudowê zagrodow¹ z
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dopuszczeniem jej rozbudowy i przebudowy; przy
rozbudowie dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej geometrii dachu.
Dla nowej zabudowy mieszkaniowej: budynek parterowy z poddaszem mieszkalnym; dach o nachyleniu od 33 0 do 45 0, dwu– lub wielospadowy;
pokrycie dachu – dachówka lub materia³y dachówkopodobne; g³ówna kalenica (d³u¿sza i wy¿sza)
równoleg³a do drogi dojazdowej (gminnej).
Dla nowej zabudowy gospodarczej: budynki parterowe z dopuszczeniem poddasza, dachy dwuspadowe o nachyleniu po³aci dachowych od 35 0
do 450
c) powierzchnia zabudowy: dla budynku mieszkalnego do 200 m2, dla zbudowy gospodarczej – nie
ustala siê;
d) dopuszczalna wysokoœæ zabudowy: od poziomu
terenu przy wejœciu do budynku do kalenicy nie
wiêcej ni¿ 10 m.
Poziom posadowienia parteru do 0,50 m nad poziomem terenu.
e) linia zabudowy: nieprzekraczalna w odleg³oœci
10 m od granicy jezdni drogi gminnej, 2 m od wodoci¹gu, pozosta³e – jak na rysunku planu.
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie
Nie ustala siê.
8. szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomoœci
Nie ustala siê.
9. szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu
Wyklucza siê lokalizacjê obiektów zwi¹zanych z urz¹dzeniami emituj¹cymi promieniowanie elektromagnetyczne, w szczególnoœci wie¿ i urz¹dzeñ telefonii
komórkowej.
10. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej
— woda: zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu wiejskiego
— œcieki: odprowadzenie œcieków – do kanalizacji,
do czasu jej realizacji zbiorniki bezodp³ywowe pod
warunkiem udokumentowania wywozu do oczyszczalni. Po realizacji kanalizacji, zbiorniki nale¿y
zlikwidowaæ.
— odprowadzenie wód opadowych: na teren w³asnej
dzia³ki;
— energetyka:: na warunkach podanych przez Z–d
Energetyczny w Starogardzie
— zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne Ÿród³a ciep³a
/paliwo niskoemisyjne/
— utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów w
sposób zorganizowany docelowo do Zak³adu Utylizacji Odpadów w Starym Lesie, tymczasowo, do
czasu wybudowania ZUO, na wysypisko Œmieci
w Linowcu.
— komunikacja: wjazd z drogi publicznej, gminnej.
Parkowanie na terenie w³asnej dzia³ki.
11. sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów
Do czasu realizacji ustaleñ planu, jak w stanie istniej¹cym.
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§4
Dla obszarów objêtych niniejszymi zmianami ustala
siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania op³at z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci, o której mowa w
art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokoœci 0%.
§5
Integraln¹ czêœci¹ uchwa³y jest:
1) Rysunek miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w skali 1:1000 – za³¹cznik nr 1
2) Rozstrzygniêcie Rady Gminy Starogard Gd. o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarownaia przestrzennego – za³¹cznik
nr 2
3) Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych w
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich finansowania – za³¹cznik nr 3
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem pkt. 1 § 7, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
§7
1. Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Starogard Gdañski do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2) przekazania kopii niniejszej uchwa³y staroœcie, nie
póŸniej ni¿ w dniu ich wejœcia w ¿ycie
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du
do dokumentów, przedstawiaj¹cych plan i wydawania z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na
zasadach okreœlonych w art. 30 ust. 1 i 2 wymienionej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Jan Wierzba
Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XLVI/423/2006
Rady Gminy Starogard Gdañski
z dnia 26 paŸdziernika 2006 r
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Zduny
Rozstrzygniêcie Rady Gminy Starogard Gdañski o
sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Rada Gminy
Starogard Gdañski rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia
uwag do projektu planu w sposób nastêpuj¹cy:
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla fragmentu wsi Zduny, obrêb Szpêgawsk, w gminie Starogard Gdañski dla dzia³ki nr 38 by³ wy³o¿ony,
wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko, do

publicznego wgl¹du w dniach od 31 lipca do 22 sierpnia 2006 r. w siedzibie Urzêdu Gminy w Starogardzie Gdañskim. W dniu 7 sierpnia 2006 r. odby³a siê
dyskusja publiczna nad rozwi¹zaniami przyjêtymi w
projekcie planu.
2. Termin sk³adania 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 póŸn. zm) min¹³ w dniu
5 wrzeœnia 2006 r.
3. W ustawowym terminie nie wp³ynê³a ¿adna uwaga
do projektu planu.
Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XLVI/423/2006
Rady Gminy Starogard Gdañski
z dnia 26 pa¿dziernika 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Zduny
Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych w
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dn. 27.03.2003 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. 08 marca 1990 r, o samorz¹dzie 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 Gdañski ustala, co nastêpuje:
Uchwalenie planu nie skutkuje koniecznoœci¹ realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej obci¹¿aj¹cej bud¿et gminy.
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UCHWA£A Nr XLVI/424/2006
Rady Gminy Starogard Gdañski
z dnia 26 paŸdziernika 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kokoszkowy w gminie Starogard Gd. – dzia³ki nr 171/12 i 171/13.
Na podstawie art. 20, w zwi¹zku z art. 15, art. 16
ust. 1, art. 17, oraz art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt.5, art. 40 ust. 1 ustawy z
8 marca 1990 r o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), Rada Gminy
Starogard Gd. na wniosek Wójta Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cy obszar dzia³ek geodezyjnych
nr 171/12 i 171/13 w miejscowoœci Kokoszkowy.
2. G³ówna funkcja terenu – zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna.
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§2
Rada Gminy Starogard Gdañski stwierdza zgodnoœæ
przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania gminy Starogard
Gdañski uchwalonym uchwa³¹ Rady Gminy Starogard
Gdañski Nr XXXIII/305/2005 z dnia 13 paŸdziernika
2005 r.
§3
Ustalenia planu dla w/w terenów s¹ nastêpuj¹ce:
Symbole na rysunku planu
MN – teren zabudowy mieszkaniowej; KDW – wewnêtrzna droga dojazdowa
1. Przeznaczenie terenu
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
2. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
Nale¿y zrealizowaæ ustalenia zawarte w pkt 6, gdzie
ustala siê wysokoœci budynków oraz linie zabudowy.
3. Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu
naturalnego
Tereny zieleni (zieleñ naturalna, urz¹dzona, zbiorniki wodne, zieleñ krajobrazowa i izolacyjna) winny
stanowiæ min. 40% powierzchni dzia³ki MN
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej
Nie ustala siê
5. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych
Nie ustala siê.
6. Parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu
a) powierzchnia dzia³ki: min. 1500 m 2;
b) rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa, parterowa z dopuszczeniem poddasza mieszkalnego; dach o nachyleniu od 30 0 do 45 0, dwu lub
wielospadowy; pokrycie dachu – dachówka lub
materia³y dachówkopodobne. Kierunkek g³ównej
kalenicy dachowej – nie ustala siê.
Dopuszcza siê budowê gara¿u lub budynku gospodarczego o architekturze nawi¹zujacej do architektury budynku mieszkalnego.
c) powierzchnia zabudowy: do 400 m 2.
d) dopuszczalna wysokoœæ zabudowy: od poziomu
terenu przy wejœciu do budynku do kalenicy nie
wiêcej ni¿:
— 10 m dla budynków mieszklanych,
— 6 m dla budynków gospodaczych i gara¿y.
Poziom posadowienia parteru do 0,50 m nad poziomem terenu przy wejœciu do budynku.
e) linie zabudowy: nieprzekraczalna w odleg³oœci 6 m
od linii rozgraniczaj¹cej teren dróg dojazdowych;
linie zabudowy pokazane s¹ na rysunku planu.
f) zasady wyznaczania miejsc parkingowych: przyjmuje siê 1 mp na 1 mieszkanie.
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie
Nie ustala siê.

8. Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomoœci
Dzia³ki budowlane o powierzchni min. 1500 m 2. Dopuszcza siê wydzielenie mniejszych powierzchni na
cele zlokalizowania urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
9. szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu
Nie ustala siê.
10. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej
— woda: zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu.
— œcieki: odprowadzenie œcieków – do kanalizacji;
do czasu jej realizacji zbiorniki bezodp³ywowe pod
warunkiem udokumentowania wywozu do oczyszczalni. Po realizacji kanalizacji, zbiorniki nale¿y
zlikwidowaæ.
— odprowadzenie wód opadowych: na teren w³asnej
dzia³ki.
— energetyka:: na warunkach podanych przez Z–d
Energetyczny w Starogardzie
— zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne Ÿród³a ciep³a
/paliwo niskoemisyjne/
— utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów w
sposób zorganizowany docelowo do Zak³adu Utylizacji Odpadów w Starym Lesie, tymczasowo, do
czasu wybudowania ZUO, na wysypisko Œmieci
w Linowcu.
— komunikacja: na teren objêty planem wjazd z wewnêtrznej drogi dojazdowej. Parkowanie na terenie w³asnej dzia³ki.
11. sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów
Do czasu realizacji ustaleñ planu, jak w stanie istniej¹cym.
§4
Dla obszarów objêtych niniejszymi zmianami ustala
siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania op³at z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci, o której mowa w
art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokoœci 15%.
§5
Integraln¹ czêœci¹ uchwa³y jest:
1) Rysunek miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w skali 1:1000 – za³¹cznik nr 1
2) Rozstrzygniêcie Rady Gminy Starogard Gdañski o
sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – za³¹cznik nr 2
3) Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych w
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich finansowania – za³¹cznik nr 3
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem pkt. 1 § 7, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
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§7
1. Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Starogard Gdañski do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2) przekazania kopii niniejszej uchwa³y staroœcie, nie
póŸniej ni¿ w dniu ich wejœcia w ¿ycie
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du
do dokumentów, przedstawiaj¹cych plan i wydawania z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na
zasadach okreœlonych w art. 30 ust. 1 i 2 wymienionej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Jan Wierzba
Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XLVI/424/2006
Rady Gminy Starogard Gdañski
z dnia 26 paŸdziernika 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kokoszkowy
Rozstrzygniêcie Rady Gminy Starogard Gdañski o
sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Rada Gminy
Starogard Gdañski rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia
uwag do projektu planu w sposób nastêpuj¹cy:
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla fragmentu wsi Kokoszkowy w gminie Starogard
Gdañski dla dz. geod. 171/12 i 171/13 by³ wy³o¿ony,
wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko, do
publicznego wgl¹du w dniach od 31 lipca 2006 r. do
dnia 22 sierpnia 2006 r. w siedzibie Urzêdu Gminy
w Starogardzie Gdañskim. W dniu 7 sierpnia
2006 r. odby³a siê dyskusja publiczna nad rozwi¹zaniami przyjêtymi w projekcie planu.
2. Termin sk³adania 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 póŸn. zm) min¹³ w dniu
5 wrzeœnia 2006 r.
3. W ustawowym terminie nie wp³ynê³a ¿adna uwaga
do projektu planu.
Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XLVI/424/2006
Rady Gminy Starogard Gdañski
z dnia 26 paŸdziernika 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kokoszkowy
Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych w
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dn. 27.03.2003 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. 08 marca 1990 r, o samorz¹dzie 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 Gdañski ustala, co nastêpuje:
1. W projekcie planu miejscowego nie projektuje siê realizacji zadañ w³asnych z zakresu dróg publicznych:
2. W projekcie planu miejscowego przewiduje siê realizacjê nastêpuj¹cych sieci lub urz¹dzeñ infrastruktury technicznej w zwi¹zku z przyjêtymi zapisami
planu:
a) realizacja sieci wodoci¹gowej O/ 90, o ³¹cznej d³ugoœci 80 mb,
b) realizacja kolektora kanalizacji sanitarnej O/ 200 o
³¹cznej d³ugoœci 300 mb,
3. W sporz¹dzonej dla potrzeb planu miejscowego prognozie skutków finansowych uchwalenia planu, szacunkowy koszt realizacji infrastruktury technicznej,
która zostanie zrealizowana do roku 2011 (w 5–letnim okresie prognozowania) wynosi:
a) Koszty budowy sieci wodoci¹gowej: 11.800,– z³
Realizacja w/w zadañ w³asnych Gminy zostanie sfinansowana ze œrodków pochodz¹cych z bud¿etu
Gminy.
4. Pozosta³e zadania inwestycyjne – wymienione w pkt
2 b) – zostan¹ zrealizowane po roku 2011.
5. W przypadku braku mo¿liwoœci realizacji zadañ w³asnych w wy¿ej wymienionych terminach, zadania nale¿y wprowadziæ do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
Gminy Starogard Gdañski na kolejne lata.
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UCHWA£A Nr XLVI/426/2006
Rady Gminy Starogard Gdañski
z dnia 26 paŸdziernika 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Janowo w
gminie Starogard Gd. – dzia³ki nr od 3/1 do 3/17.
Na podstawie art. 20, w zwi¹zku z art. 15, art. 16
ust. 1, art. 17, oraz art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt.5, art. 40 ust. 1 ustawy z
8 marca 1990 r o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), Rada Gminy
Starogard Gd. na wniosek Wójta Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cy obszar dzia³ek geodezyjnych
nr 3/1 – 3/17 w miejscowoœci Janowo.
2. G³ówna funkcja terenu – zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 37

Poz. 534

— 2313 —

§2
Rada Gminy Starogard Gdañski stwierdza zgodnoœæ
przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania gminy Starogard
Gdañski uchwalonym uchwa³¹ Rady Gminy Starogard
Gdañski Nr XXXIII/305/2005 z dnia 13 paŸdziernika
2005 r.
§3
Ustalenia planu dla w/w terenów s¹ nastêpuj¹ce:
Symbole na rysunku planu
MN – teren zabudowy mieszkaniowej; KDW – droga dojazdowa wewnêtrzna
1. Przeznaczenie terenu
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
2. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
Nale¿y zrealizowaæ ustalenia zawarte w pkt 6, gdzie
ustala siê wysokoœci budynków oraz linie zabudowy.
3. Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu
naturalnego
Tereny zieleni (zieleñ naturalna, urz¹dzona, zbiorniki wodne, zieleñ krajobrazowa i izolacyjna) winny
stanowiæ min. 40% powierzchni dzia³ki MN
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej
Nie ustala siê
5. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych
Nie ustala siê.
6. Parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu
a) powierzchnia dzia³ki: istniej¹ce powierzchnie dzia³ek;
b) rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa, parterowa z poddaszem mieszkalnym; dach o nachyleniu od 30 0 do 45 0, dwu lub wielospadowy;
pokrycie dachu – dachówka lub materia³y dachówkopodobne. Kierunku kalenicy dachowej nie ustala siê.
Dopuszcza siê budowê gara¿u i budynku gospodarczego o architekturze nawi¹zuj¹cej do architektury budynku mieszkalnego.
c) powierzchnia zabudowy: do 300 m 2.
d) dopuszczalna wysokoœæ zabudowy: od poziomu
terenu przy wejœciu do budynku do kalenicy nie
wiêcej ni¿ 10 m. Dla budynków gospodarczych i
gara¿u max. wysokoœæ 6,0 m
Poziom posadowienia parteru do 0,50 m nad poziomem terenu przy wejœciu do budynku.
e) linie zabudowy: nieprzekraczalna w odleg³oœci 6 m
od linii rozgraniczaj¹cej teren drogi KDW; nieprzekraczalna w odleg³oœci 12 m od granicy lasu;
f) zasady wyznaczania miejsc parkingowych: przyjmuje siê 1 mp na 1 mieszkanie.
7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie
Nie ustala siê.

8. szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomoœci
Dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek i zagospodarowanie
przez jednego inwestora.
9. szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu
Nie ustala siê
10. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej
— woda: zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu.
— œcieki: odprowadzenie œcieków – do kanalizacji,
do czasu jej realizacji zbiorniki bezodp³ywowe pod
warunkiem udokumentowania wywozu do oczyszczalni. Po realizacji kanalizacji, zbiorniki nale¿y
zlikwidowaæ.
— odprowadzenie wód opadowych: na teren w³asnej
dzia³ki.
— energetyka:: na warunkach podanych przez Z–d
Energetyczny w Starogardzie
— zaopatrzenie w ciep³o: indywidualne Ÿród³a ciep³a
/paliwo niskoemisyjne/
— utylizacja odpadów sta³ych: wywóz odpadów w
sposób zorganizowany docelowo do Zak³aduUtylizacji Odpadów w Starym Lesie, tymczasowo, do
czasu wybudowania ZUO, na wysypisko Œmieci
w Linowcu.
— komunikacja: na teren objêty planem wjazd z drogi publicznej, gminnej drog¹ wewnêtrzn¹ KDW.
Do dzia³ek 3/12 i 3/13 dojazd istniej¹c¹ drog¹ wewnêtrzn¹ (dzia³ka geodezyjna nr 4). Parkowanie na
terenie w³asnej dzia³ki.
11. sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów
Do czasu realizacji ustaleñ planu, jak w stanie istniej¹cym.
§4
Dla obszarów objêtych niniejszymi zmianami ustala
siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania op³at z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci, o której mowa w
art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokoœci:
— 0% dla dzia³ki nr 3/11;
— 15% dla pozosta³ych dzia³ek.
§5
Integraln¹ czêœci¹ uchwa³y jest:
1) Rysunek miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w skali 1:1000 – za³¹cznik nr 1
2) Rozstrzygniêcie Rady Gminy Starogard Gdañski o
sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – za³¹cznik nr 2
3) Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych w
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich finansowania – za³¹cznik nr 3
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem pkt. 1 § 7, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
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§7
1. Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Starogard Gdañski do:
1) niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Pomorskiemu Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku
w celu og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2) przekazania kopii niniejszej uchwa³y staroœcie, nie
póŸniej ni¿ w dniu ich wejœcia w ¿ycie
3) umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du
do dokumentów, przedstawiaj¹cych plan i wydawania z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na
zasadach okreœlonych w art. 30 ust. 1 i 2 wymienionej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Jan Wierzba
Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XLVI/426/2006
Rady Gminy Starogard Gdañski
z dnia 26 paŸdziernika 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Janowo
Rozstrzygniêcie Rady Gminy Starogard Gdañski o
sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Rada Gminy
Starogard Gdañski rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia
uwag do projektu planu w sposób nastêpuj¹cy:
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla fragmentu wsi Janowo w gminie Starogard Gdañski dla dz. geod. 3/1 – 3/17 by³ wy³o¿ony, wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko, do publicznego
wgl¹du w dniach od 31 lipca 2006 r. do dnia 22 sierpnia 2006 r. w siedzibie Urzêdu Gminy w Starogardzie Gdañskim. W dniu 7 sierpnia 2006 r. odby³a siê
dyskusja publiczna nad rozwi¹zaniami przyjêtymi w
projekcie planu.
2. Termin sk³adania 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 póŸn. zm) min¹³ w dniu
5 wrzeœnia 2006 r.
3. W ustawowym terminie nie wp³ynê³a ¿adna uwaga
do projektu planu.
Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y XLVI/426/2006
Rady Gminy Starogard Gdañski
z dnia 26 paŸdziernika 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Janowo
Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych w
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dn. 27.03.2003 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. 08 marca 1990 r, o samorz¹dzie 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 Gdañski ustala, co nastêpuje:
1. W projekcie planu miejscowego nie projektuje siê realizacji zadañ w³asnych z zakresu dróg publicznych:
2. W projekcie planu miejscowego przewiduje siê realizacjê nastêpuj¹cych sieci lub urz¹dzeñ infrastruktury technicznej w zwi¹zku z przyjêtymi zapisami
planu:
a) realizacja sieci wodoci¹gowej O/ 90, o ³¹cznej d³ugoœci 320 mb,
b) realizacja kolektora kanalizacji sanitarnej O/ 200 o
³¹cznej d³ugoœci 500 mb,
3. W sporz¹dzonej dla potrzeb planu miejscowego prognozie skutków finansowych uchwalenia planu, szacunkowy koszt realizacji infrastruktury technicznej,
która zostanie zrealizowana do roku 2011 (w 5–letnim okresie prognozowania) wynosi:
a) Koszty budowy sieci wodoci¹gowej: 47.200,– z³
Realizacja w/w zadañ w³asnych Gminy zostanie sfinansowana ze œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Gminy.
4. Pozosta³e zadania inwestycyjne – wymienione w pkt
2 b) – zostan¹ zrealizowane po roku 2011.
5. W przypadku braku mo¿liwoœci realizacji zadañ w³asnych w wy¿ej wymienionych terminach, zadania nale¿y wprowadziæ do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
Gminy Starogard Gdañski na kolejne lata.
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UCHWA£A Nr XLVII/467/2006
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 25 paŸdziernika 2006 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XXIV/228/2004 Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego z dnia 13 paŸdziernika 2004 r.
w sprawie ustalenia bonifikat od cen sprzeda¿y nieruchomoœci i bonifikat od pierwszej op³aty i op³at rocznych z tytu³u u¿ytkowania wieczystego gruntów.
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt.7 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
(Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póŸniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.) – Rada
Miejska Starogardu Gdañskiego uchwala, co nastêpuje:
§1
Dokonuje siê zmiany uchwa³y Nr XXIV/228/2004 Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego z dnia 13 paŸdziernika 2004 r. w sprawie ustalenia bonifikat od cen
sprzeda¿y nieruchomoœci i bonifikat od pierwszej op³aty i op³at rocznych z tytu³u u¿ytkowania wieczystego
gruntów w ten sposób, ¿e:
1) w § 1 punkcie 4, literze b) zapis „90%” zastêpuje siê
zapisem „95%”
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2) w § 1 punkcie 4, literze c) zapis „90%” zastêpuje siê
zapisem „95%”
3) w § 1 punkcie 4, literze d) zapis „80%” zastêpuje siê
zapisem „90%”
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Starogardu Gdañskiego.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego
Stefan Milewski
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UCHWA£A Nr III/21/2006
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dzia³ek nr
24/41; 24/46; 24/43; 24/44; 24/39; 24/40; czêœci dzia³ki
nr 24/42 obr.19 i czêœci dzia³ki nr 103 obr.20, po³o¿onych w rejonie ulicy Zblewskiej w Starogardzie Gdañskim.
Na podstawie art. 20 w zwi¹zku z art. 14 ust. 8,
art. 15, art. 16 ust. 1, art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póŸniejszymi
zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póŸniejszymi zmianami),
Rada Miejska w Starogardzie Gdañskim uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dzia³ek nr 24/41; 24/46;
24/43; 24/44; 24/39; 24/40; czêœci dzia³ki nr 24/42
obr.19 i czêœci dzia³ki nr 103 obr.20, po³o¿onych w
rejonie ulicy Zblewskiej w Starogardzie Gdañskim.
2. Plan obejmuje obszar dzia³ek wymienionych w ust. 1
o ³¹cznej powierzchni oko³o 5,3 ha. Granice planu
s¹ zgodne z Uchwa³¹ Nr XL/383/2006 Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego z dnia 25 stycznia 2006r
o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia planu (teren oznaczony na rysunku planu).
3. Stwierdza siê zgodnoœæ planu, o którym mowa w ust.
1 z ustaleniami „Studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdañski” uchwalonego Uchwa³¹ Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego Nr XXXVIII/353/2005 z dnia
7 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Starogard Gdañski”.

§2
1. Ustalenia planu przedstawiono w czêœci tekstowej –
stanowi¹cej treœæ uchwa³y oraz w czêœci graficznej,
stanowi¹cej za³¹cznik nr 1 do uchwa³y – rysunek planu w skali 1:1000.
2. Integraln¹ czêœci¹ uchwa³y s¹ te¿:
1) za³¹cznik nr 2 – rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
2) za³¹cznik nr 3 – rozstrzygniêcie o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nale¿¹cych do zadañ w³asnych gminy.
§3
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 7 terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczonych symbolem cyfrowym od 1 do 7 oraz ich
przeznaczenie oznaczone symbolami literowymi
zgodnie z poni¿sz¹ klasyfikacj¹:
1) UC – Tereny us³ug komercyjnych, w tym lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzeda¿y
powy¿ej 2000 m2.
2) ZI – Zieleñ izolacyjna.
3) KD–GP 1/2– droga g³ówna poœpieszna (1 jezdnia
z 2 pasami ruchu) – fragment pasa drogowego ulicy Zblewskiej.
4) KD–D 1/2 – droga publiczna – dojazdowa (jedna
jezdnia z dwoma pasami ruchu).
5) KDX – publiczny ci¹g pieszo – rowerowy.
2. Na terenach transportu drogowego i komunikacji pieszej wymienionych w ust. 1 pkt 4 i 5 dopuszcza siê
obiekty stanowi¹ce tradycyjne wyposa¿enie ulic, np.:
kioski z pras¹, budki telefoniczne, noœniki reklamowe, w tym równie¿ na lokalizacjach tymczasowych,
chyba, ¿e regulacje w karcie terenu stanowi¹ inaczej.
§4
Ochrona i kszta³towanie ³adu przestrzennego na obszarze opracowania planu s¹ realizowane poprzez zasady zagospodarowania okreœlone w kartach terenów
znajduj¹cych siê w § 14 niniejszej uchwa³y, a w szczególnoœci poprzez:
— kszta³towanie struktury przestrzennej z uwzglêdnieniem istniej¹cego i planowanego zagospodarowania; w tym ochrony s¹siednich terenów zabudowy
mieszkaniowej przed uci¹¿liwym oddzia³ywaniem
ha³asu komunikacyjnego emitowanych przez planowane funkcje us³ugowe.
§5
Obszar opracowania planu nie znajduje siê na terenie podlegaj¹cym ochronie prawnej w zakresie ochrony
œrodowiska, przyrody i krajobrazu (na podstawie przepisów odrêbnych).
§6
Na obszarze opracowania planu nie wystêpuj¹ obiekty dziedzictwa kulturowego i zabytków lub dóbr kultury
wspó³czesnej podlegaj¹ce ochronie prawnej (na podstawie przepisów odrêbnych).
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§7
1. Ustalenia dotycz¹ce wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych:
1) na obszarze planu ustala siê uk³ad przestrzeni
ogólnodostêpnych sk³adaj¹cych siê z publicznych
dróg dojazdowych, publicznego ci¹gu pieszo – rowerowego, fragmentu pasa drogowego publicznej drogi krajowej nr 22 (ul. Zblewska) oraz zieleni
izolacyjnej, oznaczonych odpowiednio na rysunku
planu.
2) na terenie pasa drogowego drogi dojazdowej, ci¹gu pieszo – rowerowego oraz na terenach zieleni
izolacyjnej dopuszcza siê realizacjê elementów
ma³ej architektury.
2. Szczegó³owe zasady zagospodarowania dotycz¹ce
przestrzeni ogólnodostêpnych, odnosz¹ce siê do poszczególnych terenów po³o¿onych na obszarze opracowania planu, zawarto w kartach tych terenów w § 14.
§8
Parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz
zasady zagospodarowania dla poszczególnych terenów
okreœlono w kartach tych terenów w § 14.
§9

— nie dopuszcza siê parkowania przykrawê¿nikowego,
— nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczaj¹cej drogi wg rysunku planu.
b) ci¹g pieszo – rowerowy przebiegaj¹cy przez teren 4.KDX i 3.ZI,
c) na terenie 1.UC i 2.UC dopuszcza siê wydzielenie dróg wewnêtrznych,
d) dopuszcza siê dojazd do terenu 2.UC przez teren 3.ZI z planowanych dróg publicznych lokalizowanych poza obszarem planu,
4) na obszarze planu ustala siê nastêpuj¹ce zasady
obs³ugi parkingowej:
a) 4 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug;
b) 4 miejsca postojowe na 10 osób zatrudnionych;
c) miejsca parkingowe i gara¿e, o których mowa
powy¿ej, nale¿y rozmieszczaæ w obrêbie dzia³ki budowlanej wyró¿nionej dla budynków obs³ugiwanych lub terenu objêtego inwestycj¹.
2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej na obszarze opracowania planu okreœlono w kartach poszczególnych
terenów w § 14.
§ 11

1. Nie ustala siê szczegó³owych zasad i warunków scalania i podzia³u nieruchomoœci dokonywanych w trybie okreœlonym w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoœciami (Dz.U. z 2004 r.
Nr 261 poz. 2603 z póŸn. zm.).
2. Szczegó³owe zasady dokonywania podzia³ów geodezyjnych nieruchomoœci po³o¿onych na obszarze opracowania planu okreœlono w kartach poszczególnych
terenów w § 14.
3. Ustalone w planie zasady podzia³u terenów nie dotycz¹ wydzieleñ geodezyjnych dla sieci i urz¹dzeñ
infrastruktury technicznej.

Stawki procentowe, na podstawie których ustala siê
op³atê, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, dla poszczególnych terenów po³o¿onych
na obszarze opracowania planu, okreœlono w kartach
tych terenów w § 14.

§ 10

§ 13

1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
1) obszar planu bezpoœrednio graniczy od strony po³udniowej z drog¹ krajow¹ nr 22. W³¹czenie do ul.
Zblewskiej poprzez planowan¹ drogê dojazdow¹
5.KD–D1/2 oraz na warunkach okreœlonych przez
zarz¹dcê drogi – Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad,
2) obszar planu bezpoœrednio graniczy od strony zachodniej z drog¹ gminn¹ – ul. Górn¹, z której mo¿liwa jest bezpoœrednia obs³uga komunikacyjna
terenu 1.UC wy³¹cznie dla samochodów osobowych, zakaz ruchu dla pojazdów ciê¿arowych i dostawczych, z wy³¹czeniem s³u¿b komunalnych i
uprzywilejowanych,
3) na obszarze planu ustala siê uk³ad komunikacyjny wraz z jego parametrami oraz klasyfikacj¹:
a) droga dojazdowa, jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu, oznaczona symbolem KD–D, dla
której ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
— pas drogowy o minimalnej szerokoœci 10 m,

Wyjaœnienie pojêæ u¿ytych w „kartach terenów”:
1) wysokoœæ zabudowy podana w karcie terenu s³u¿y
do okreœlenia dopuszczalnego pionowego gabarytu
projektowanych budynków:
a) wysokoœæ wyra¿ona w metrach to pionowy wymiar
budynku liczony od poziomu terenu przy najni¿ej
po³o¿onym wejœciu do budynku do kalenicy, punktu zbiegu po³aci dachowych lub pionowy wymiar
budynku liczony od poziomu terenu przy najni¿ej
po³o¿onym wejœciu do budynku do górnej krawêdzi œciany zewnêtrznej, gzymsu lub attyki;
2) intensywnoœæ zabudowy jest to wskaŸnik wyra¿aj¹cy stosunek powierzchni ogólnej budynków do powierzchni dzia³ki budowlanej.
3) linie zabudowy okreœlone planem okreœlaj¹ linie, poza które nie mo¿e wyjœæ lico budynku, linie zabudowy nie dotycz¹ okapów i gzymsów, balkonów,loggi,
wykuszy, podokienników, zadaszeñ nad wejœciem,
ryzalitów, przedsionków, tarasów, schodów zewnêtrznych, pochylni, ramp i czêœci podziemnych obiektów
budowlanych.
4) powierzchnia biologicznie czynna – to grunt rodzimy pokryty roœlinnoœci¹ oraz woda powierzchniowa

Nie ustala siê sposobów i terminów tymczasowego
zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenów
po³o¿onych na obszarze opracowania planu.
§ 12
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na dzia³ce budowlanej, a tak¿e 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urz¹dzonych jako sta³e
trawniki lub kwietniki na pod³o¿u zapewniaj¹cym ich
naturaln¹ wegetacjê, o powierzchni nie mniejszej ni¿
10 m2.
5) stawka procentowa – stawka okreœlona w stosunku
procentowym do wzrostu wartoœci nieruchomoœci w
zwi¹zku z uchwaleniem planu miejscowego, bêd¹ca podstaw¹ do okreœlenia jednorazowej op³aty wnoszonej na rzecz Miasta na zasadach okreœlonych w
ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 14
Karty terenów do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dzia³ek nr 24/4; 24/46;
24/43; 24/44; 24/39; 24/40; czêœci dzia³ki nr 24/42 obr.19
i czêœci dzia³ki nr 103 obr.20, po³o¿onych w rejonie ulicy Zblewskiej w Starogardzie Gdañskim.
1. KARTA nr 1
1) NUMER TERENU: – 1
2) POWIERZCHNIA: – 4,1912 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU:
UC – teren us³ug komercyjnych, w tym lokalizacji
obiektów handlowych o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 2000 m2
1) Dopuszczalne funkcje i obiekty:
— obiekty us³ug handlu, gastronomii, rzemios³a us³ugowego (z wykluczeniem warsztatów stolarskich,
œlusarskich, tartaków, wszelkich us³ug zwi¹zanych ze sk³adowaniem, segregacj¹, odzyskiem,
unieszkodliwianiem lub przetwarzaniem odpadów itp.), kultury, turystyki, ³¹cznoœci, instytucje finansowe, administracji i biura instytucji
komercyjnych, centra targowe, wystawiennicze i
konferencyjne, parki rozrywki i wypoczynku,
— stacja paliw,
— obiekty i urz¹dzenia zwi¹zane z funkcj¹ podstawow¹ (drogi wewnêtrzne, dojazdy, miejsca
postojowe, dojœcia piesze, zieleñ, elementy ma³ej architektury, place zabaw dla dzieci, tereny
i urz¹dzenia sportowe, ekrany ochrony akustycznej, itp.),
— gara¿e jednopoziomowe,
— sieci i obiekty infrastruktury technicznej,
— obiekty s³u¿¹ce reklamie,
— obiekty i urz¹dzenia wynikaj¹cych z przepisów
obrony cywilnej,
— dopuszcza siê podpiwniczenie budynków.
2) W obrêbie terenu wyklucza siê:
— lokalizacjê funkcji mieszkaniowej,
— lokalizacjê wolno stoj¹cych budynków gospodarczych i gara¿y wolno stoj¹cych, budynków
tymczasowych oraz innych budynków i form zagospodarowania degraduj¹cych walory estetyczne przestrzeni,
— lokalizacjê masztów i stacji bazowych telefonii
komórkowej,
— lokalizacjê przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na œrodowisko, wymagaj¹cych obligatoryjnie sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywa-
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niu na œrodowisko, w œwietle przepisów dotycz¹cych ochrony œrodowiska.
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) zakres uci¹¿liwoœci obiektów lub prowadzonej dzia³alnoœci nie mo¿e powodowaæ przekroczenia standardów jakoœci œrodowiska na terenach s¹siednich;
zasiêg uci¹¿liwoœci winien byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic obszaru, do którego inwestor
posiada tytu³ prawny, a znajduj¹ce siê w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny
byæ wyposa¿one w techniczne œrodki ochrony
przed tymi uci¹¿liwoœciami;
b) nale¿y wykonaæ pas zieleni izolacyjnej wzd³u¿ zachodniej i wschodniej oraz czêœciowo pó³nocnej
granicy terenu o szerokoœci okreœlonej przez odleg³oœæ linii zabudowy od granic terenu; na terenach wskazanych do zagospodarowania zieleni¹
izolacyjn¹, dopuszcza siê lokalizacjê przejazdów
i wjazdów,
c) wzd³u¿ pó³nocnej granicy terenu 1.UC s¹siaduj¹cej z terenem planowanej zabudowy mieszkaniowej, nale¿y wykonaæ ekrany ochrony akustycznej
zapewniaj¹ce dla s¹siednich terenów zabudowy
mieszkaniowej ograniczenie uci¹¿liwoœci do poziomu dopuszczalnego w obowi¹zuj¹cych przepisach szczególnych; zaleca siê stosowanie ekranów
akustycznych poroœniêtych zieleni¹ (np. w postaci gazonów) zapewniaj¹cy estetyczny wygl¹d;
d) w przypadku przekroczenia, w wyniku prowadzonej dzia³alnoœci, dopuszczalnego poziomu ha³asu na pozosta³ych terenach s¹siednich, nale¿y
zastosowaæ œrodki ochrony akustycznej eliminuj¹ce zasiêg uci¹¿liwoœci; symulacja poziomów ha³asu dla planowanej inwestycji powinna byæ
przeprowadzona na etapie wykonywania raportu
o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na œrodowisko i
na tym etapie nale¿y ustaliæ œrodki ochrony akustycznej, które bezwzglêdnie ogranicz¹ zasiêg
uci¹¿liwoœci do granic obszaru, do którego inwestor posiada tytu³ prawny;
e) w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
nale¿y wykonaæ odpowiednie zabezpieczenia akustyczne.
5) PARAMETRY I WSKAŸ NIKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoœæ zabudowy – 0,8;
b) dopuszczalna wysokoœæ zabudowy – do 12 m, wysokoœæ obiektów reklamowych do 14 m (z wy³¹czeniem tablic reklamowych, który wysokoœæ nie
powinna przekraczaæ wysokoœci budynku, na którym jest lokalizowana oraz 12 m), wysokoœæ masztów reklamowych (bez tablic) do 20 m;
c) geometria dachu – nie ustala siê,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy:
— w odleg³oœci 10 m od granicy z drog¹ – ul. Górn¹,
— w odleg³oœci 5 m od zachodniej granicy terenu
1.UC,
— w odleg³oœci 10 m od pó³nocnej granicy terenu
1.UC, (w zakresie wskazanym na rysunku planu),
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— w odleg³oœci 6 m od granicy z terenem 4.KDX,
— w odleg³oœci 10 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni ul. Zblewskiej;
e) powierzchnia biologicznie czynna – min.10% powierzchni terenu objêtego inwestycj¹,
6) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
a) w przypadku lokalizacji parkingu terenowego o
liczbie miejsc postojowych powy¿ej 60, powierzchnia biologicznie czynna powinna stanowiæ min.
10% powierzchni parkingu;
b) w przypadku lokalizacji parkingu terenowego dla
co najmniej 10 pojazdów samochodowych, wprowadzenie zieleni wysokiej w proporcji co najmniej
1 drzewo na 10 miejsc postojowych.
7) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) drogi:
— dojazd od drogi 5.KD–D1/2,
— dojazd od ul. Górnej i drogi 7.KD–D1/2 wy³¹cznie dla samochodów osobowych, s³u¿b komunalnych i uprzywilejowanych;
— dojazd od ulicy Zblewskiej (droga krajowa nr 22
– ulica g³ówna poœpieszna) – na warunkach
okreœlonych przez zarz¹dcê drogi – Generaln¹
Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad;
b) nale¿y uwzglêdniæ wymagane przepisami szczególnymi drogi przeciwpo¿arowe;
c) zasady obs³ugi parkingowej:
— 4 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug;
— 4 miejsce postojowe na 10 osób zatrudnionych;
— miejsca parkingowe i gara¿e, o których mowa
powy¿ej, nale¿y rozmieszczaæ w obrêbie dzia³ki budowlanej wyró¿nionej dla budynków obs³ugiwanych lub terenu objêtego inwestycj¹;
d) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
— zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej miejskiej sieci wodoci¹gowej w ul. Górnej, je¿eli stan techniczny na to pozwoli zaleca siê wykorzystanie
istniej¹cego wodoci¹gu O/ 80, który wchodzi na
teren 1.UC;
— odprowadzanie i oczyszczanie œcieków sanitarnych: do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w
ul. Górnej i/lub ul. Nowowiejskiej;
— odprowadzanie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej w ul. Nowowiejskiej:
— nale¿y rozdzieliæ wody opadowe odp³ywaj¹ce z
ulic i parkingów oraz z dachów, a w szczególnoœci z dachu g³ównej hali sprzeda¿nej: wody opadowe z ulic i parkingów odprowadziæ do kana³u
O
/ 400 w ul. Nowowiejskiej, wody opadowe z dachów do kana³u O/ 300 w ul. Nowowiejskiej;
— wody opadowe z ulic i parkingów przed odprowadzeniem do kanalizacji miejskiej nale¿y oczyœciæ w osadniku i separatorze substancji
ropopochodnych; w fazie projektu budowlanego nale¿y sprawdziæ mo¿liwoœci przepustowe
kana³u, w przypadku niewystarczaj¹cej przepustowoœci, przed wlotem do kana³u przewidzieæ
zbiornik retencyjny;
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— wody opadowe z dachów – zaleca siê wtórne
wykorzystywanie tych wód do mycia posadzek,
sp³ukiwania ustêpów, utrzymania zieleni itp.
— elektroenergetyka:
— zasilanie obszaru planu w energiê elektroenergetyczn¹ poprzez budowê rozdzielczej sieci Sn
i nn zasilaj¹cej planowan¹ zabudowê;
— dopuszcza siê lokalizacjê na terenie planu stacji transformatorowych;
— w przypadku kolizji projektowanych obiektów z
urz¹dzeniami energetycznymi, urz¹dzenia nale¿y przebudowaæ i dostosowaæ do projektowanego zagospodarowania przestrzennego zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami i normami;
— zaopatrzenie w gaz: z gazoci¹gu œredniego ciœnienia w ul. Zblewskiej; pobór gazu za pomoc¹
gazoci¹gów œredniego ciœnienia z zastosowaniem reduktorów abonenckich;
— zaopatrzenie w ciep³o: indywidualnie z nieemisyjnych lub niskoemisyjnych Ÿróde³ ciep³a;
— gospodarka odpadami: wywóz odpadów komunalnych sta³ych w sposób zorganizowany na
sk³adowisko odpadów komunalnych.
8) SZCZEGÓ£OWE ZASADY PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
a) dopuszcza siê scalanie i podzia³ terenu pod warunkiem objêcia procedur¹ podzia³u ca³ego terenu
1.UC, za wyj¹tkiem wydzieleñ geodezyjnych dla
sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, które
mo¿na dokonywaæ niezale¿nie.
9) STAWKA PROCENTOWA – 30%
10) INNE ZAPISY
1) Zabudowa i zagospodarowanie terenu mog¹ powstaæ wy³¹cznie w formie zorganizowanego procesu inwestycyjnego, którego celem jest uzyskanie
spójnego funkcjonalnie i kompozycyjnie zagospodarowania obszaru, a którego minimalny zakres
musi zawieraæ:
a) opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej zabudowy i zagospodarowania ca³ego obszaru, która stanowi podstawê do dalszych
prac projektowych, zawieraj¹cej co najmniej:
— uk³ad wewnêtrznych dojazdów i przejœæ pieszych,
— ewentualny podzia³ na dzia³ki budowlane,
— usytuowanie budynków i urz¹dzeñ,
— charakterystyczne rzêdne ulic i posadowienia budynków, zasady ukszta³towania terenu, elementy terenowe jak schody, pochylnie,
skarpy, mury oporowe, ekrany ochrony akustycznej,
— przebiegi g³ównych sieci i lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
— architektoniczn¹ koncepcjê projektowanej zabudowy,
— w razie potrzeby zasady etapowania realizacji zabudowy i zagospodarowania obszaru.
b) opracowanie projektu budowlanego wspólnego
dla ca³ego obszaru lub odrêbnych projektów dla
wydzielonych etapów, które musz¹ byæ zgodne
z w/w koncepcj¹,
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c) opracowanie projektów i realizacjê obs³uguj¹cych obszar dróg wewnêtrznych, przejœæ pieszych i uzbrojenia in¿ynieryjnego w sposób
kompleksowy.
2) W przypadku realizacji jednego zamierzenia budowlanego ³¹cznie na terenach 1.UC i 2.UC procesem inwestycyjnym nale¿y obj¹æ równie¿ teren
3.ZI. Zabudowa i zagospodarowanie tych terenów
w formie zorganizowanego procesu inwestycyjnego okreœlonego w pkt 1.
3) W przypadku realizacji jednego zamierzenia budowlanego ³¹cznie na terenach 1.UC i 2.UC, droga 7.KD–D1/2 mo¿e ulec likwidacji, wówczas teren
drogi 7.KD–D1/2 podlega ustaleniom obowi¹zuj¹cym dla 1.UC, wówczas równie¿ nie obowi¹zuj¹ okreœlone linie zabudowy od terenu drogi
7.KD–D1/2, natomiast odleg³oœæ zabudowy od pó³nocnej granicy planu, na odcinku drogi 7.KD–D1/2,
ustala siê w odleg³oœci nie mniejszej ni¿ 10 m; nie
ulegaj¹ zmianie ustalenia karty nr 1 ust. 4 lit.b) i c).
2. KARTA nr 2
1) NUMER TERENU: – 2
2) POWIERZCHNIA: – 0,5113 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU:
UC – teren us³ug komercyjnych, w tym lokalizacji
obiektów handlowych o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 2000 m2
1) Dopuszczalne funkcje i obiekty:
— obiekty us³ug handlu, gastronomii, rzemios³a
us³ugowego (z wykluczeniem warsztatów stolarskich, œlusarskich, tartaków, wszelkich us³ug
zwi¹zanych ze sk³adowaniem, segregacj¹, odzyskiem, unieszkodliwianiem lub przetwarzaniem odpadów itp.), kultury, oœwiaty i
wychowania, turystyki, ³¹cznoœci, instytucje finansowe, administracji i biura instytucji komercyjnych, centra targowe, wystawiennicze i
konferencyjne, parki rozrywki i wypoczynku,
— lokalizacja obiektów handlowych o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 2000 m2 wy³¹cznie w przypadku realizacji jednego zamierzenia
budowlanego ³¹cznie na terenie 1.UC i 2.UC
— obiekty i urz¹dzenia zwi¹zane z funkcj¹ podstawow¹ (drogi wewnêtrzne, dojazdy, miejsca
postojowe, dojœcia piesze, zieleñ, elementy ma³ej architektury, place zabaw dla dzieci, tereny
i urz¹dzenia sportowe, ekrany ochrony akustycznej, itp.),
— gara¿e jednopoziomowe,
— sieci i obiekty infrastruktury technicznej,
— obiekty s³u¿¹ce reklamie,
— obiekty i urz¹dzenia wynikaj¹cych z przepisów
obrony cywilnej,
— dopuszcza siê podpiwniczenie budynków.
2) W obrêbie terenu wyklucza siê:
— lokalizacjê funkcji mieszkaniowej,
— lokalizacjê wolno stoj¹cych budynków gospodarczych i gara¿y wolno stoj¹cych, budynków
tymczasowych oraz innych budynków i form zagospodarowania degraduj¹cych walory este-
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tyczne przestrzeni;
— lokalizacjê masztów i stacji bazowych telefonii
komórkowej,
— lokalizacjê przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na œrodowisko, wymagaj¹cych obligatoryjnie sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko, w œwietle przepisów
dotycz¹cych ochrony œrodowiska.
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) zakres uci¹¿liwoœci obiektów lub prowadzonej dzia³alnoœci nie mo¿e powodowaæ przekroczenia standardów jakoœci œrodowiska na terenach s¹siednich;
zasiêg uci¹¿liwoœci winien byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic obszaru, do którego inwestor
posiada tytu³ prawny, a znajduj¹ce siê w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, winny
byæ wyposa¿one w techniczne œrodki ochrony
przed tymi uci¹¿liwoœciami;
b) nale¿y wykonaæ pas zieleni izolacyjnej wzd³u¿
zachodniej granicy terenu o szerokoœci minimum
10 m,
c) w przypadku realizacji jednego zamierzenia budowlanego polegaj¹cego na lokalizacji obiektów
handlowych o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej
2000 m 2 na terenie 1.UC i 2.UC, wzd³u¿ granicy
terenu 2.UC z terenami zabudowy mieszkaniowej
(istniej¹cej i planowanej), nale¿y wykonaæ ekrany ochrony akustycznej zapewniaj¹ce dla s¹siednich terenów zabudowy mieszkaniowej,
ograniczenie uci¹¿liwoœci do poziomu dopuszczalnego w obowi¹zuj¹cych przepisach szczególnych;
zaleca siê stosowanie ekranów akustycznych poroœniêtych zieleni¹ (np. w postaci gazonów) zapewniaj¹cy estetyczny wygl¹d;
d) w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
nale¿y wykonaæ odpowiednie zabezpieczenia akustyczne.
5) PARAMETRY I WSKAŸ NIKI URBANISTYCZNE
a) intensywnoœæ zabudowy – 0,8;
b) dopuszczalna wysokoœæ zabudowy – do 12 m, wysokoœæ obiektów reklamowych do 12 m,
c) geometria dachu – nie ustala siê,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy:
— w odleg³oœci 6,0 m od terenu 4.KDX i
7.KD–D1/2;
— w odleg³oœci 5,0 m od terenu 3.ZI;
— w odleg³oœci 10,0 m od zachodniej granicy terenu 2.UC (wed³ug rysunku planu);
e) powierzchnia biologicznie czynna – min.10% powierzchni terenu objêtego inwestycj¹,
6) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
a) w przypadku lokalizacji parkingu terenowego o
liczbie miejsc postojowych powy¿ej 60, powierzchnia biologicznie czynna powinna stanowiæ min.
10% powierzchni parkingu;
b) w przypadku lokalizacji parkingu terenowego dla
co najmniej 10 pojazdów samochodowych, wprowadzenie zieleni wysokiej w proporcji co najmniej
1 drzewo na 10 miejsc postojowych.
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7) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) drogi: dojazd od drogi 7.KD–D1/2 oraz dopuszcza
siê dojazd przez teren 3.ZI z planowanych dróg
publicznych lokalizowanych poza obszarem planu;
b) nale¿y uwzglêdniæ wymagane przepisami szczególnymi drogi przeciwpo¿arowe;
c) zasady obs³ugi parkingowej:
— 4 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug;
— 4 miejsce postojowe na 10 osób zatrudnionych;
— miejsca parkingowe i gara¿e, o których mowa
powy¿ej, nale¿y rozmieszczaæ w obrêbie dzia³ki budowlanej wyró¿nionej dla budynków obs³ugiwanych lub terenu objêtego inwestycj¹;
d) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej zgodnie z § 10
ust. 2.
— zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej miejskiej sieci wodoci¹gowej w ul. Nowowiejskiej lub ul.
Zblewskiej,
— odprowadzanie i oczyszczanie œcieków sanitarnych: do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w
ul. Nowowiejskiej;
— odprowadzanie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej w ul. Nowowiejskiej; wody opadowe z ulic i parkingów przed odprowadzeniem
do kanalizacji miejskiej nale¿y oczyœciæ w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych;
— elektroenergetyka:
— zasilanie obszaru planu w energiê elektroenergetyczn¹ poprzez budowê rozdzielczej sieci Sn
i nn zasilaj¹cej planowan¹ zabudowê;
— dopuszcza siê lokalizacjê na terenie planu stacji transformatorowych;
— w przypadku kolizji projektowanych obiektów z
urz¹dzeniami energetycznymi, urz¹dzenia nale¿y przebudowaæ i dostosowaæ do projektowanego zagospodarowania przestrzennego zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami i normami;
— zaopatrzenie w gaz: z gazoci¹gu œredniego ciœnienia w ul. Zblewskiej; pobór gazu za pomoc¹ gazoci¹gów œredniego ciœnienia z
zastosowaniem reduktorów abonenckich;
— zaopatrzenie w ciep³o: indywidualnie z nieemisyjnych lub niskoemisyjnych Ÿróde³ ciep³a;
— gospodarka odpadami: wywóz odpadów komunalnych sta³ych w sposób zorganizowany na
sk³adowisko odpadów komunalnych.
8) SZCZEGÓ£OWE ZASADY PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
a) dopuszcza siê podzia³ terenu pod warunkiem objêcia procedur¹ podzia³u ca³ego terenu 2.UC, za
wyj¹tkiem wydzieleñ geodezyjnych dla sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, które mo¿na dokonywaæ niezale¿nie.
9) STAWKA PROCENTOWA – 0%.
10) INNE ZAPISY
1) Zabudowa i zagospodarowanie terenu mog¹ powstaæ wy³¹cznie w formie zorganizowanego procesu inwestycyjnego, którego celem jest uzyskanie
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spójnego funkcjonalnie i kompozycyjnie zagospodarowania obszaru, a którego minimalny zakres
musi zawieraæ:
a) opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej zabudowy i zagospodarowania ca³ego obszaru, która stanowi podstawê do
dalszych prac projektowych, zawieraj¹cej co
najmniej:
— uk³ad wewnêtrznych dojazdów i przejœæ pieszych,
— ewentualny podzia³ na dzia³ki budowlane,
— usytuowanie budynków i urz¹dzeñ,
— charakterystyczne rzêdne ulic i posadowienia budynków, zasady ukszta³towania terenu, elementy terenowe jak schody, pochylnie,
skarpy, mury oporowe, ekrany ochrony akustycznej,
— przebiegi g³ównych sieci i lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
— architektoniczn¹ koncepcjê projektowanej zabudowy,
— w razie potrzeby zasady etapowania realizacji zabudowy i zagospodarowania obszaru.
b) opracowanie projektu budowlanego wspólnego
dla ca³ego obszaru lub odrêbnych projektów dla
wydzielonych etapów, które musz¹ byæ zgodne
z w/w koncepcj¹,
c) opracowanie projektów i realizacjê obs³uguj¹cych obszar dróg wewnêtrznych, przejœæ pieszych i uzbrojenia in¿ynieryjnego w sposób
kompleksowy.
2) W przypadku realizacji jednego zamierzenia budowlanego ³¹cznie na terenach 1.UC i 2.UC procesem inwestycyjnym nale¿y obj¹æ równie¿ teren
3.ZI.
3) W przypadku realizacji jednego zamierzenia budowlanego ³¹cznie na terenach 1.UC i 2.UC, droga 7.KD–D1/2 mo¿e ulec likwidacji, wówczas na
terenie 2.UC nie obowi¹zuj¹ okreœlone linie zabudowy od terenu drogi 7.KD–D1/2.
3. KARTA nr 3
1) NUMER TERENU: – 3
2) POWIERZCHNIA: – 0,2207 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU:
ZI – teren ogólnodostêpnej zieleni izolacyjnej
1) Dopuszczalne funkcje, formy zagospodarowania
i urz¹dzenia terenu:
— zieleñ wysoka i niska o funkcji aerosanitarnej i
akustycznej oraz izolacji estetycznej,
— obiekty ma³ej architektury, urz¹dzenia rekreacyjne,
— ci¹gi piesze i rowerowe,
— sieci infrastruktury technicznej.
2) W obrêbie terenu wyklucza siê:
— lokalizacjê budynków,
— lokalizacjê masztów i stacji bazowych telefonii
komórkowej.
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU:
a) nie ustala siê.
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5) PARAMETRY I WSKAŸ NIKI URBANISTYCZNE:
a) intensywnoœæ zabudowy – zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi,
b) szerokoœæ pasa terenu –zgodnie z rysunkiem planu,
c) powierzchnia biologicznie czynna – min. 60% powierzchni terenu.
6) ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ:
a) ma³a architektura – dopuszcza siê;
b) noœniki reklamowe – zakaz lokalizacji;
c) tymczasowe obiekty us³ugowo – handlowe – zakaz
lokalizacji;
d) zieleñ – kszta³towanie w sposób wielowarstwowy,
e) ci¹g pieszo – rowerowy o szerokoœci min. 4 m, wydzieliæ trasê ruchu rowerowego od ruchu pieszego (np. zró¿nicowaæ kolor lub rodzaj nawierzchni)
oraz zastosowaæ odpowiednie oznakowanie ci¹gu.
7) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥:
a) drogi: dojazd od 4.KDX,
b) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych –
do gruntu lub do kanalizacji deszczowej w ul. Nowowiejskiej.
8) SZCZEGÓ£OWE ZASADY PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI
a) nie dopuszcza siê dokonywania podzia³ów, za wyj¹tkiem wydzieleñ geodezyjnych dla sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
9) STAWKA PROCENTOWA – 0%
10) INNE ZAPISY:
a) dopuszcza siê dojazd do terenu 2.UC przez teren
3.ZI z planowanych dróg publicznych lokalizowanych poza obszarem planu.
4. KARTA nr 4
1) NUMER TERENU: – 4
2) POWIERZCHNIA: – 0,1592 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU:
KDX – publiczny ci¹g pieszo – rowerowy
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) nie ustala siê.
5) PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE
a) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych min.8 m;
b) ustala siê dwukierunkow¹ œcie¿kê rowerow¹ o szerokoœci min. 2,5 m;
c) dopuszcza siê przejazd samochodów s³u¿b uprzywilejowanych oraz obs³ugi technicznej do terenu
3.ZI.
6) ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
a) ma³a architektura – dopuszcza siê;
b) noœniki reklamowe – zakaz lokalizacji;
c) tymczasowe obiekty us³ugowo – handlowe – zakaz
lokalizacji;
d) zieleñ – dopuszcza siê.
7) STAWKA PROCENTOWA – 0%
8) INNE ZAPISY
a) wydzieliæ trasê ruchu rowerowego od ruchu pieszego (np. zró¿nicowaæ kolor lub rodzaj nawierzchni) oraz zastosowaæ odpowiednie oznakowanie
ci¹gu.

Poz. 536

5. KARTA nr 5
1) NUMER TERENU: – 5
2) POWIERZCHNIA: – 0,0184 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU:
KD–D1/2 – droga dojazdowa (1 jezdnia z 2 pasami ruchu)
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) nie ustala siê.
5) PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE
a) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych min.12 m;
b) dostêpnoœæ do terenów przyleg³ych: obs³uga komunikacyjna terenu 1.UC oraz dzia³ki nr 24/15.
6) ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
a) ma³a architektura – zakaz lokalizacji;
b) noœniki reklamowe – zakaz lokalizacji;
c) tymczasowe obiekty us³ugowo – handlowe – zakaz
lokalizacji;
d) zieleñ – dopuszcza siê.
7) STAWKA PROCENTOWA – 0%
8) INNE ZAPISY
a) nie ustala siê.
6. KARTA nr 6
1) NUMER TERENU: – 6
2) POWIERZCHNIA: – 0,09 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU:
KD–GP 1/2 – droga g³ówna poœpieszna (1 jezdnia z
2 pasami ruchu) – fragment pasa drogowego ulicy
Zblewskiej (drogi krajowej nr 22)
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) nie ustala siê.
5) PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE
a) dostêpnoœæ do terenów przyleg³ych w zakresie obszaru planu: na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê drogi – Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych
i Autostrad.
6) ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
a) ma³a architektura – zakaz lokalizacji;
b) noœniki reklamowe – zakaz lokalizacji;
c) tymczasowe obiekty us³ugowo – handlowe – zakaz
lokalizacji;
d) zieleñ – dopuszcza siê.
7) STAWKA PROCENTOWA – 0%
8) INNE ZAPISY
a) nie ustala siê.
7. KARTA nr 7
1) NUMER TERENU: – 7
2) POWIERZCHNIA: – 0,1358 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU:
KD–D1/2 – droga dojazdowa (1 jezdnia z 2 pasami ruchu)
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU
a) nie ustala siê.
5) PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE
a) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych min.10 m;
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b) szerokoœæ jezdni min.5,0 m;
c) w pasie drogowym ustala siê obustronny chodnik
o szerokoœci min. 2 m;
d) dostêpnoœæ do terenów przyleg³ych: do terenu
2.UC bez ograniczeñ, dojazd do terenu 1.UC wy³¹cznie dla samochodów osobowych, s³u¿b komunalnych i uprzywilejowanych;
e) nie dopuszcza siê parkowania przykrawê¿nikowego.
6) ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
a) ma³a architektura – dopuszcza siê;
b) noœniki reklamowe – zakaz lokalizacji;
c) tymczasowe obiekty us³ugowo – handlowe – zakaz
lokalizacji;
d) zieleñ – dopuszcza siê.
7) STAWKA PROCENTOWA – 0%
8) INNE ZAPISY
a) w przypadku realizacji jednego zamierzenia budowlanego ³¹cznie na terenach 1.UC i 2.UC, droga 7.KD–D1/2 mo¿e ulec likwidacji, wówczas teren
drogi 7.KD–D1/2 podlega ustaleniom obowi¹zuj¹cym dla terenu 1.UC.
§ 15
1. Na rysunku planu zawarto nastêpuj¹ce obowi¹zuj¹ce ustalenia planu miejscowego:
a) granice opracowania planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) teren wskazany do zagospodarowania zieleni¹
izolacyjn¹,
e) ekrany ochrony akustycznej,
f) orientacyjny przebieg ci¹gu pieszo – rowerowego,
g) wymiary i odleg³oœci w metrach.
2. Pozosta³e oznaczenia na rysunku planu stanowi¹ informacje lub zalecenia i nie s¹ ustaleniami planu
miejscowego.
§ 16
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Starogard Gdañski.
§ 17
Traci moc zmiana do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdañski obejmuj¹ca obszar przy ul. Zblewskiej – dzia³ki nr 24/41,
24/46, 24/43 obrêb 19 zatwierdzona Uchwa³¹ Nr VII/89/99
Rady Miejskiej w Starogardzie Gdañskim z dnia 28 kwietnia 1999 roku.
§ 18
1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 16, który wchodzi w
¿ycie z dniem podjêcia uchwa³y.
2. Uchwa³a podlega równie¿ publikacji na stronie internetowej Gminy.
Helena Bugaj
Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr III/21/2006
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 27 grudnia 2006 r.
Rozstrzygniêcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.
Do projektu planu nie wp³ynê³y uwagi w trybie art. 17
pkt 11) i art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z 2003 roku z póŸn. zm.)
Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr III/21/2006
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 27 grudnia 2006 r.
Rozstrzygniêcia o sposobie realizacji, zapisanych w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru dzia³ek nr 24/41; 24/46; 24/43; 24/44; 24/39;
24/40; czêœci dzia³ki nr 24/42 obr.19 i czêœci dzia³ki nr
103 obr.20, po³o¿onych w rejonie ulicy Zblewskiej w Starogardzie Gdañskim inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, oraz
zasadach ich finansowania.
I. BUDOWA DRÓG I URZ¥DZEÑ KOMUNIKACYJNYCH:
Realizacja ulic i innych ci¹gów komunikacyjnych
oznaczonych w kartach terenów i na rysunku planu
symbolami:
4. KDX – ci¹g pieszo – rowerowy, dwukierunkowa
œcie¿ka rowerowa o szerokoœci min. 2,5 m; d³ugoœæ ok.184 mb,
5. KD–D1/2 – droga dojazdowa, jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu, d³ugoœæ ok.14 mb
7. KD–D1/2 – droga dojazdowa, jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu i z obustronnym chodnikiem,
d³ugoœæ ok.130 mb,
— finansowane z bud¿etu gminy. Istnieje mo¿liwoœæ wspó³finansowania na podstawie umowy
z zainteresowanym inwestorem (inwestorami)
na zasadach partnerstwa publiczno –cywilnego oraz dofinansowania z funduszy strukturalnych UE, NFOŒiGW i WFOŒiGW.
II. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:
Ogólna d³ugoœæ sieci infrastruktury technicznej w obrêbie planu w pasach drogowych dróg publicznych
wyniesie:
1) sieæ wodoci¹gowa – ok.130 mb,
2) sieæ kanalizacji deszczowej – ok. 205 mb,
Realizacja wodoci¹gów oraz sieci i urz¹dzeñ kanalizacji deszczowej z bud¿etu gminy z mo¿liwoœci¹
dofinansowania z funduszy strukturalnych UE, NFOŒiGW i WFOŒiGW oraz / lub partnerstwa publiczno
– cywilnego.
Linie energetyczne i gazoci¹gi realizowane przez
przedsiêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje.
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UCHWA£A Nr IVk/XLI/504/2006
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 26 wrzeœnia 2006 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy Kazimierza Dziêcielskiego w mieœcie Wejherowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z póŸniejszymi
zmianami) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca
1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2004 roku poz. 2086 z póŸniejszymi zmianami) Rada
Miasta Wejherowa uchwala, co nastêpuje:

§3
Roczna kwota dla jednego stypendysty wynosi 10000 z³.
(s³ownie: dziesiêæ tysiêcy z³otych)
§4
Liczbê stypendystów w danym roku okreœla Uchwa³a
bud¿etowa przyjêta na dany rok.
§5
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Sztumskiego.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 paŸdziernika 2006 roku.

§1
Nadaje siê nazwê ulicy Kazimierza Dziêcielskiego stanowi¹c¹ drogê wewnêtrzn¹ na dzia³ce oznaczonej
nr 190/6 obr. 20 le¿¹cej na gruncie niestanowi¹cym w³asnoœci Gminy Miasta Wejherowa.
§2
Przebieg ulicy wymienionej w § 1 wyznaczony jest na
mapie ewidencyjnej stanowi¹cej za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.1)
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Wejherowa
Leszek Glaza
1)

Za³¹cznika nie publikuje siê
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UCHWA£A nr LV/47/2006
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 wrzeœnia 2006 r.
w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendium dla
studentów Akademii Medycznej o kierunku lekarskim.
Na podstawie art. 13 ust. 10a Ustawy o samorz¹dzie
powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (tekst jednolity Dz.
U. 01., nr 142 poz. 1592) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê stypendia dla studentów Akademii Medycznej o kierunku lekarskim od III roku studiów.
§2
1. Regulamin przyznawania stypendium stanowi za³¹cznik nr 1 do niniejszej Uchwa³y.
2. Sk³ad Komisji Stypendialnej stanowi za³¹cznik nr 2 do
niniejszej Uchwa³y.
3. Wniosek o udzielenie stypendium stanowi za³¹cznik
nr 3 do niniejszej Uchwa³y.
4. Wzór umowy ze stypendyst¹ stanowi za³¹cznik nr 4
do niniejszej Uchwa³y.

Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu w Sztumie
Zygmunt Steinborn
Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y nr LV/47/2006
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 wrzeœnia 2006 r.
Regulamin
udzielania stypendium dla studentów Akademii
Medycznej o kierunku lekarskim
1. Z pomocy finansowej w postaci stypendium mog¹
korzystaæ studenci III, IV, V i VI roku Akademii Medycznej o kierunku lekarskim.
2. Warunkiem ubiegania siê o stypendium jest zgodnoœæ kierunku /nauki/studiów w takim zakresie, który umo¿liwia³by podjêcie pracy po odbyciu sta¿u w SP
ZOZ w Sztumie.
3. Warunkiem ubiegania siê o stypendium jest:
— podpisanie zobowi¹zania, w którym student deklaruje po ukoñczeniu studiów i sta¿u przepracowanie w SPZOZ w Sztumie takiego okresu, przez
który pobiera³ stypendium,
— do³¹czenie zaœwiadczenia z uczelni o statusie studenta,
— do³¹czenie zaœwiadczenia o kontynuowaniu studiów po ka¿dym semestrze,
— do wniosku o przyznanie stypendium, student zobowi¹zany jest do³¹czyæ zabezpieczenie notarialne wynikaj¹ce z art. 777, § 1, pkt 5 Kodeksu
Postêpowania Cywilnego.
4. W przypadku skreœlenia z listy studentów lub przerwania toku studiów, stypendium nie przys³uguje od
nastêpnego miesi¹ca po skreœleniu z listy studentów. Student wówczas zobowi¹zany jest do zwrotu
ca³oœci pobranego stypendium wraz z odsetkami w
ci¹gu 14 dni od wyst¹pienia tego zdarzenia.
5. Student zobligowany jest do przedstawienia zaœwiadczenia o zaliczeniu egzaminów po ka¿dym semestrze.
6. Umowa ze studentem zostanie podpisana na okres
nauki. Realizacja przekazania œrodków nast¹pi po
przedstawieniu zaœwiadczeñ po ka¿dym semestrze
o kontynuowaniu nauki, tj. do 30.03. ka¿dego roku i
30.09 ka¿dego roku.
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7. Miesiêczna wysokoœæ stypendium wynosi 1000 z³.
8. Stypendium przys³uguje studentom tylko w czasie
trwania studiów.
9. Stypendium jest przyznawane na okres 10 miesiêcy, tj. od 1 paŸdziernika do 31 lipca nastêpnego roku.
10. Student zobowi¹zany jest do podpisania oœwiadczenia wyra¿aj¹cego zgodê na przetwarzanie danych
osobowych do celów stypendialnych i podjêcia pracy.
Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu w Sztumie
Zygmunt Steinborn

Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y nr LV/47/2006
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 wrzeœnia 2006 r.
W sk³ad Komisji Stypendialnej wchodz¹ nastêpuj¹ce
osoby, powo³ane Uchwa³¹ Zarz¹du Powiatu:
1. Dwóch cz³onków Zarz¹du Powiatu.
2. Dwóch cz³onków z Rady Powiatu wytypowanych
przez Radê Powiatu.
3. Dyrektor SP ZOZ.
4. Naczelnik Wydzia³u Edukacji.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LV/47/2006
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 września 2006 r.
Wniosek o udzielenie stypendium studentom Akademii Medycznej o kierunku lekarskim.
Nazwisko
Imię
Imię ojca
Imię matki
Nazwa uczelni

Miejscowość
Data

Rok studiów
Nr albumu
PESEL
Adres stałego zameldowania
Ulica
Kod pocztowy
Tel. stacjonarny

Miejscowość
województwo
Tel. komórkowy

Deklaracja podpisania umowy z dyrektorem SP ZOZ w Sztumie na przepracowanie okresu równego
okresowi pobierania stypendium w SP ZOZ w Sztumie.

Ja niżej podpisany………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..….
(imię i nazwisko, adres zamieszkania)
w zamian za udzielone stypendium deklaruję przepracowanie w SP ZOZ w Sztumie takiego okresu
pracy jako lekarz po odbytym stażu, na jaki udzielone zostało stypendium oraz w załączeniu
przedkładam art. 777, §1, pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego
„akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy
pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli
waloryzacyjnej, gdy akt określa warunki, które upoważniają wierzyciela do prowadzenia przeciwko
dłużnikowi egzekucji na podstawie tego aktu o całość lub część roszczenia, jak również termin,
do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności.”
W przypadku rezygnacji z podjęcia pracy deklaruję zwrot pobranego stypendium wraz
z odsetkami lub poddam się dobrowolnej egzekucji w przypadku braku możliwości zwrotu pobranego
stypendium po otrzymaniu wezwania o zwrot należnej kwoty.
…………………….
(podpis stypendysty)
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Za³¹cznik nr 4
do Uchwa³y nr LV/47/2006
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 wrzeœnia 2006 r.
Umowa zawarta w dniu .................
pomiêdzy ......................................
(imiê, nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL)
...................................................
(nazwa uczelni) ..........................
zamieszka³ym/¹ ..........................
a
Powiatem Sztumskim z siedzib¹ w Sztumie 82–400 ul.
Mickiewicza 31
reprezentowanym przez:
1. Przewodnicz¹cy Zarz¹du ..............
2. Cz³onek zarz¹du ............................
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu
Umowa dotyczy przekazania stypendium na podstawie Uchwa³y Rady Powiatu Sztumskiego nr LV/47/2006
z dnia 26 wrzeœnia 2006 roku w sprawie zasad i trybu
przyznawania stypendium dla studentów Akademii Medycznej o kierunku lekarskim oraz zobowi¹zuje stypendystê do podjêcia pracy w SP ZOZ w Sztumie na taki
okres, przez jaki pobiera³ stypendium z wy³¹czeniem
okresu sta¿u.
§1
1. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesiêcy w wysokoœci 10000 z³ (s³ownie: dziesiêæ tysiêcy
z³otych) rocznie, w ratach miesiêcznych 1000 z³.
(s³ownie: jeden tysi¹c z³otych) od paŸdziernika
2006 roku do lipca 2007 roku.
2. Rata miesiêczna stypendium przekazywana jest do
dnia 10 ka¿dego miesi¹ca na konto wskazane przez
stypendystê.
§2
1. Powiat Sztumski bêdzie odpowiedzialny za:
a) terminowe przekazywanie stypendium,
b) rozliczanie œrodków,
c) przechowywanie dokumentacji.
2. Dyrektor SP ZOZ w Sztumie odpowiada za podpisanie i realizacjê warunków umowy ze stypendyst¹ po
zakoñczeniu nauki i odbytym sta¿u oraz podjêciem
pracy.
§3
1. Stypendysta ma obowi¹zek semestralnego rozliczenia siê z postêpów w nauce w terminach do 30.03
ka¿dego roku i do 30.09 ka¿dego roku.
2. Stypendysta podejmie pracê w SP ZOZ w Sztumie
w terminie do 3 miesiêcy od ukoñczenia studiów i
odbyciu sta¿u.
3. Stypendysta nie ponosi ¿adnej konsekwencji finansowej w przypadku braku mo¿liwoœci zatrudnienia
przez dyrektora SP ZOZ w Sztumie w terminie 3 miesiêcy od chwili zg³oszenia przez stypendystê gotowoœci do pracy.
4. Okres pracy stypendysty w SP ZOZ w Sztumie nie
mo¿e byæ krótszy od okresu pobierania stypendium
przez studenta.

§4
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej w postaci
aneksu pod rygorem niewa¿noœci.
§5
W przypadku nie zdania egzaminu, przerwania nauki
b¹dŸ rezygnacji z podjêcia pracy stypendysta zwraca
ca³¹ pobran¹ kwotê wraz z naliczonymi odsetkami ustawowymi w terminie 14 dni od chwili wyst¹pienia powy¿szego zdarzenia zgodnie z deklaracja przedstawion¹ w
za³¹czniku nr 3 do Uchwa³y Rady Powiatu Sztumskiego
nr LV/47/2006 z dnia 26 wrzeœnia 2006 roku w sprawie
zasad i trybu przyznawania stypendium socjalnego dla
studentów Akademii Medycznej o kierunku lekarskim.
§6
Umowê sporz¹dzono w dwóch jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po jednej dla ka¿dej ze stron.
§7
W sprawach nie uregulowanych niniejsz¹ umow¹ maj¹ zastosowanie przepisy wynikaj¹ce z kodeksu cywilnego.
§8
Umowa wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.
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UCHWA£A Nr XLVIII/335/2006
Rady Gminy Potêgowo
z dnia 28 wrzeœnia 2006 r.
w sprawie zaliczenia dróg po³o¿onych na terenie gminy Potêgowo do kategorii dróg gminnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym/ Dz.U.
Nr 142 poz. 1591 z 2001 z póŸ. zm./ oraz art. 7 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z
2004 roku Nr 204 poz. 2086 z póŸ. zm.) – Rada Gminy
Potêgowo po zasiêgniêciu opinii Zarz¹du Powiatu S³upskiego, uchwala co nastêpuje:
§1
Do kategorii dróg gminnych zalicza siê:
drogê ¯ochowo – £upawa
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Potêgowo.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zywania od 01 stycznia 2007 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Potêgowo
Wojciech Rêbacz
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UCHWA£A Nr IV/14/2006
Rady Gminy w Potêgowie
z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy Potêgowo na
rok 2007.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz
lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Rada Gminy uchwala, co
nastêpuje:
§1
Dochody bud¿etu gminy w wysokoœci 16 353 807 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1.*
§2
1. Wydatki bud¿etu gminy w wysokoœci 17 646 065 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2.*
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009, zgodnie z za³¹cznikiem
nr 3
3. Wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie
2 409 000 z³, zgodnie z za³¹cznikiem 3a.*
§3
1. Deficyt bud¿etu gminy w wysokoœci 1 292 258 z³, który zostanie pokryty przychodami pochodz¹cymi z:
1) zaci¹ganych kredytów w kwocie – 1 292.258 z³,
2. Przychody bud¿etu w wysokoœci 1 677.471 z³, rozchody w wysokoœci 385.213 z³, zgodnie z za³¹cznikiem
nr 5.*
§4
W bud¿ecie tworzy siê rezerwy:
1) ogóln¹ w wysokoœci
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– 50 000 z³,

§5
1. Dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych odrêbnymi ustawami w kwocie 4 267 915 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 6.*
§6
1. Ustala siê dochody w kwocie 74 000 z³ z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych
oraz wydatki w kwocie 73 000 z³ na realizacjê zadañ
okreœlonych w gminnym programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
2. Ustala siê wydatki w kwocie 1 000 z³ na realizacjê
zadañ okreœlonych w gminnym programie przeciwdzia³ania narkomanii.
§7
1. Plan przychodów i wydatków w ³¹cznej kwocie (zbiorczo), dla:
1) zak³adu bud¿etowego: przychody – 1 614 208 z³,
wydatki
– 1 614 208 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 7.*

Dotacje przedmiotowe dla zak³adu bud¿etowego:
1) z tytu³u dop³aty do zbiorowego odprowadzania œcieków
– 40 750 z³
2) z tytu³u dop³aty do utrzymania dróg gminnych
– 77 100 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 8.*
1. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na ³¹czn¹ kwotê
– 305 000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 9.*
2. Dotacje celowe na zadania w³asne gminy realizowane przez podmioty nale¿¹ce i nienale¿¹ce do
sektora finansów publicznych na ³¹czn¹ kwotê
– 93 000 z³,
zgodnie za³¹cznikiem nr 10.*
§9
1. Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w wysokoœci:
1) przychody
– 22 831 z³,
2) wydatki
– 22 831 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 11.*
§ 10
Limity zobowi¹zañ z tytu³u kredytów i po¿yczek zaci¹ganych na:
1) sfinansowanie przejœciowego deficytu bud¿etu
– w kwocie 200 000 z³;
2) sfinansowanie planowanego deficytu bud¿etu
– w kwocie 1 677.471 z³;
3) sp³atê wczeœniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ z tytu³u
zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów
– w kwocie 385.213 z³.
§ 11
Upowa¿nia siê Wójta Gminy do:
1) zaci¹gania kredytów i po¿yczek oraz emisji papierów wartoœciowych na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku przejœciowego deficytu bud¿etu do wysokoœci
200 000 z³,
2) zaci¹gania zobowi¹zañ:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze œrodków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych
œrodków zagranicznych oraz na zadania wynikaj¹ce z kontraktów wojewódzkich do wysokoœci
okreœlonej w za³¹cznikach nr 3* i nr 4,*
b) z tytu³u umów, których realizacja w roku nastêpnym
(2008) jest niezbêdna dla zapewnienia ci¹g³oœci
dzia³ania gminy i termin zap³aty up³ywa w
2008 roku na ³¹czn¹ kwotê 1 000 000 z³,
3) dokonywania zmian w planie wydatków polegaj¹cych na przenoszeniu wydatków miêdzy rozdzia³ami
i paragrafami w dziale z wy³¹czeniem przeniesieñ
wydatków miêdzy dzia³ami.
4) lokowania wolnych œrodków bud¿etowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni¿ bank prowadz¹cy obs³ugê bud¿etu gminy.
* Za³¹czników nie publikuje siê
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§ 12
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 13
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Potêgowo
Wojciech Rêbacz
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UCHWA£A Nr V/32/2007
Rady Gminy Potêgowo
z dnia 26 stycznia 2007 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê nr III/8/2006 w sprawie ustalenia
stawek podatków i op³at lokalnych w 2007 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zm.) Rada Gminy Potêgowo uchwala, co nastêpuje:
§1
Zmienia siê treœæ uchwa³y Nr III/8/2006 z dnia 07 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatków i op³at
lokalnych w 2007 r. poprzez:
— wykreœlenie § 3 w ca³oœci
— oznaczenie dotychczasowych § 4 – § 8,– odpowiednio jako § 3 – § 7
§2
Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy.
§3
Uchwa³a niniejsza podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Potêgowo
Wojciech Rêbacz
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UCHWA£A Nr XXXVI/257/06
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 29 wrzeœnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Kwidzyn.
Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 wrzeœnia
1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach
(Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 i Nr 180, poz. 1495
oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1042), po zasiêgniêciu opinii

Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Kwidzynie, uchwala siê Regulamin utrzymania czystoœci
i porz¹dku na terenie gminy Kwidzyn w brzmieniu, jak
nastêpuje:
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie
gminy Kwidzyn, zwany dalej „Regulaminem”, okreœla
szczegó³owe zasady utrzymania czystoœci i porz¹dku
na terenie gminy Kwidzyn, dotycz¹ce:
1) wymagañ w zakresie utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie nieruchomoœci obejmuj¹ce:
a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstaj¹cych w gospodarstwach
domowych, odpadów niebezpiecznych, odpadów
wielkogabarytowych oraz odpadów remontowych,
b) uprz¹tanie b³ota, œniegu, lodu i innych zanieczyszczeñ z czêœci nieruchomoœci s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego,
c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza
myjniami i warsztatami naprawczymi,
2) rodzaju i minimalnej pojemnoœci urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomoœci oraz na drogach publicznych,
warunków rozmieszczenia tych urz¹dzeñ i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym przy uwzglêdnieniu:
a) œredniej iloœci odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych b¹dŸ w innych
Ÿród³ach,
b) liczby osób korzystaj¹cych z tych urz¹dzeñ,
3) czêstotliwoœci i sposobu pozbywania siê odpadów
komunalnych i nieczystoœciz terenu nieruchomoœci
oraz z terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego,
4) maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji dopuszczonych do sk³adowania na sk³adowiskach odpadów,
5) innych wymagañ wynikaj¹cych z Planu gospodarki
odpadami dla gminy Kwidzyn na lata 2004 – 2010
okreœlonym Uchwa³¹ Nr XV/101/04 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 24 czerwca 2004 r.
6) obowi¹zków osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe, maj¹cych na celu ochronê przed zagro¿eniem
lub uci¹¿liwoœci¹ dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego,
7) wymagañ dotycz¹cych utrzymywania zwierz¹t gospodarskich na terenach wy³¹czonych z produkcji
rolniczej, w tym tak¿e zakazu ich utrzymywania na
okreœlonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomoœciach,
8) wyznaczania obszarów podlegaj¹cych obowi¹zkowi deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
§2
Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o:
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1) ZUO – nale¿y przez to rozumieæ Zak³ad Utylizacji
Odpadów Spó³kê z o.o. z siedzib¹ w Gilwie Ma³ej,
2) odpadach komunalnych – nale¿y przez to rozumieæ
odpady powstaj¹ce w gospodarstwach domowych,
a tak¿e odpady niezawieraj¹ce odpadów niebezpiecznych pochodz¹ce od innych wytwórców odpadów, które ze wzglêdu na swój charakter lub sk³ad
s¹ podobne do odpadów powstaj¹cych w gospodarstwach domowych,
3) odpadach ulegaj¹cych biodegradacji – nale¿y przez
to rozumieæ odpady powstaj¹ce w wyniku utrzymania
terenów zieleni oraz odpady organiczne powstaj¹ce w gospodarstwach domowych,
4) w³aœcicielu nieruchomoœci – nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wspó³w³aœciciela, u¿ytkownika wieczystego oraz jednostki organizacyjne i osoby
posiadaj¹ce nieruchomoœci w zarz¹dzie lub u¿ytkowaniu, a tak¿e inne podmioty w³adaj¹ce nieruchomoœci¹,
5) terenach zieleni – nale¿y przez to rozumieæ tereny
niezabudowane oraz zabudowane infrastruktur¹ techniczn¹ i budynkami, pe³ni¹ce funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub os³onowe,
6) zwierzêtach domowych – nale¿y przez to rozumieæ
zwierzêta tradycyjnie przebywaj¹ce wraz z cz³owiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez cz³owieka w charakterze
jego towarzysza, a w szczególnoœci: psy, koty, ptaki
egzotyczne, chomiki, œwinki morskie, ryby i ¿ó³wie
hodowane w akwarium oraz inne zwierzêta uznane
za nadaj¹ce siê do trzymania w mieszkaniach w celach niehodowlanych;
7) zwierzêtach gospodarskich – nale¿y przez to rozumieæ zwierzêta utrzymywane w celach hodowlanych
i produkcyjnych, a w szczególnoœci: konie, byd³o,
œwinie, owce, kozy, kury, kaczki, gêsi, go³êbie, indyki, perliczki, strusie, króliki, nutrie, norki, lisy, tchórzofretki, ryby hodowlane, pszczo³y oraz inne
zwierzêta w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierz¹t gospodarskich.
8) podmiotach uprawnionych – nale¿y przez to rozumieæ przedsiêbiorstwa bêd¹ce gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadaj¹cymi
wydane przez wójta wa¿ne zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie:
a) odbierania odpadów komunalnych od w³aœcicieli
nieruchomoœci,
b) opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoœci ciek³ych.

odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z póŸn. zmianami).

Rozdzia³ II

§5

Wymagania w zakresie szczegó³owych zasad utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie nieruchomoœci.

W³aœciciele nieruchomoœci, prowadz¹cy sta³¹ lub sezonow¹ dzia³alnoœæ gastronomiczn¹ lub handlow¹ bran¿y spo¿ywczej, zobowi¹zani s¹ do ustawiania na
zewn¹trz lokalu lub obiektu wystarczaj¹cej liczby pojemników na odpady, ich systematycznego opró¿niania oraz
sprz¹tania najbli¿szego otoczenia lokalu z odpadów powsta³ych w zwi¹zku z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ handlow¹ lub gastronomiczn¹.

§3
Przedsiêbiorcy, zajmuj¹cy siê odbiorem sta³ych odpadów komunalnych, powinni przekazywaæ odpady do
najbli¿ej po³o¿onych miejsc, w których mog¹ byæ poddawane odzyskowi lub unieszkodliwieniu, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o

§4
1. W³aœciciele nieruchomoœci zobowi¹zani s¹ do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym powstaj¹cych w gospodarstwach domowych odpadów
niebezpiecznych, wielkogabarytowych i odpadów remontowych.
2. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych winno
siê odbywaæ wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
1) spoœród odpadów komunalnych nale¿y segregowaæ odrêbnie: makulaturê, tworzywo sztuczne,
szk³o, odpady biodegradowalne oraz metalowe
(puszki po napojach i innych produktach spo¿ywczych),
2) wprowadza siê jednolit¹ kolorystykê pojemników
oraz worków foliowych, o których mowa w pkt. 1:
a) makulatura – kolor niebieski,
b) tworzywo sztuczne – kolor ¿ó³ty,
c) szk³o – kolor zielony,
d) odpady ulegaj¹ce biodegradacji – kolor br¹zowy,
e) odpady metalowe – kolor czarny;
3) wielkogabarytowe odpady komunalne (np. meble,
artyku³y gospodarstwa domowego)
— powinny byæ wywo¿one przez w³aœcicieli nieruchomoœci bezpoœrednio do ZUO lub te¿ wystawione obok pojemników na odpady komunalne
w terminach ustalonych z podmiotem zajmuj¹cym siê usuwaniem odpadów komunalnych;
4) odpady niebezpieczne takie, jak:
a) przeterminowane leki powinny byæ gromadzone
w pojemnikach do tego przeznaczonych, ustawionych w punktach sprzeda¿y leków,
b) zu¿yte baterie powinny byæ gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych, znajduj¹cych siê w punktach sprzeda¿y detalicznej
baterii, gminnych placówkach oœwiatowych oraz
innych punktach dostêpnych dla mieszkañców;
wykaz tych punktów podaje siê do publicznej
wiadomoœci na urzêdowych tablicach informacyjnych na terenie gminy oraz na stronie internetowej Gminy Kwidzyn;
5) odpady remontowe – powinny byæ gromadzone w
odrêbnych pojemnikach przystosowanych do gromadzenia tego typu odpadów i wywo¿one przez wykonawcê robót remontowych lub przedsiêbiorcê
zajmuj¹cego siê odbiorem odpadów tego rodzaju do
ZUO.
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§6
1. W³aœciciele nieruchomoœci zobowi¹zani s¹ do uprz¹tania b³ota, œniegu, lodu i innych zanieczyszczeñ z
czêœci nieruchomoœci s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
1) uprz¹tanie chodników z zanieczyszczeñ w okresie
od marca do paŸdziernika winno odbywaæ siê poprzez zamiatanie i odchwaszczanie chodników a
powsta³e nieczystoœci powinny byæ uprz¹tniête do
krawêdzi jezdni,
2) w miesi¹cach od listopada do marca, je¿eli wyst¹pi go³oledŸ, nale¿y niezw³ocznie po wyst¹pieniu
z³ych warunków atmosferycznych chodnik posypaæ piaskiem,
3) w przypadku wyst¹pienia opadów œniegu, bezpoœrednio po ich zakoñczeniu, nale¿y chodnik odœnie¿yæ i posypaæ piaskiem, a œnieg nale¿y
pryzmowaæ wzd³u¿ krawêdzi chodnika,
4) po usuniêciu b³ota z chodników nale¿y je zgarn¹æ
do krawêdzi jezdni.
2. Dzia³ania wynikaj¹ce z realizacji postanowieñ ust. 1
nie mog¹ powodowaæ uszkodzeñ nawierzchni chodników.
3. Usuwanie nieczystoœci z trawników, placów zabaw
i innych terenów znajduj¹cych siê w granicach nieruchomoœæ, a s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego nale¿y
do obowi¹zków w³aœciciela.
4. W³aœciciele nieruchomoœci wyposa¿onych w piaskownice znajduj¹ce siê w miejscach s³u¿¹cych do
publicznego u¿ytku, s¹ zobowi¹zani do wymiany piasku przynajmniej dwa razy w roku, w okresie od kwietnia do sierpnia.
§7
Zarz¹dcy dróg s¹ zobowi¹zani niezw³ocznie, jednak
nie póŸniej ni¿ do koñca kwietnia ka¿dego roku usun¹æ
pozosta³oœci po zimowym utrzymaniu dróg, a w szczególnoœci ziemiê i piasek.
§8
Organizatorzy imprez masowych i rekreacyjnych na
wolnym powietrzu zobowi¹zani s¹ do:
1) bie¿¹cego utrzymania porz¹dku i czystoœci,
2) ustawienia wystarczaj¹cej iloœci pojemników na odpady oraz kabin WC,
3) uprz¹tniêcia po zakoñczeniu imprezy terenu wraz z
terenami bezpoœrednio przyleg³ymi tj.: chodnikami,
parkingami i terenami zieleni.
§9
1. Mycie i naprawa pojazdów mechanicznych winno siê
odbywaæ w miejscach do tego przeznaczonych tj. w
myjniach i warsztatach samochodowych.
2. Dopuszcza siê mo¿liwoœæ mycia pojazdów mechanicznych poza myjniami, czyst¹ wod¹, bez u¿ycia
œrodków chemicznych na terenach utwardzonych,
urz¹dzonych przez w³aœciciela nieruchomoœci, odpowiednio oznaczonych i wyposa¿onych w piaskownik. Odp³yw zanieczyszczonej wody powinien byæ
ukierunkowany w stronê piaskownika.

3. Piasek w piaskowniku nale¿y wymieniaæ przynajmniej raz w roku, a zanieczyszczony wywoziæ bezpoœrednio do ZUO.
4. Dopuszcza siê mo¿liwoœæ przeprowadzania drobnych napraw pojazdów mechanicznych poza warsztatami naprawczymi. Naprawy te nie mog¹
powodowaæ zanieczyszczenia œrodowiska, a w szczególnoœci przedostawania siê zanieczyszczeñ do kanalizacji sanitarnej, deszczowej i zbiorników wodnych.
§ 10
Zabrania siê:
1) gromadzenia zu¿ytych opon na terenie nieruchomoœci; odpady te nale¿y przekazywaæ bezpoœrednio do
ZUO;
2) sk³adowania na terenie nieruchomoœci odpadów wystêpuj¹cych w postaci ciek³ej o w³aœciwoœciach wybuchowych, ¿r¹cych, utleniaj¹cych, ³atwopalnych
oraz oleistych; odpady te nale¿y przekazywaæ do
wskazanych przez ZUO firm, zajmuj¹cych siê utylizacj¹ takich odpadów.
§ 11
1. W stosunku do zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego nale¿y postêpowaæ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zu¿ytym sprzêcie
elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. Nr 180
poz. 1495).
2. W stosunku do pojazdów wycofanych z eksploatacji
oraz innych nie zarejestrowanych pojazdów nale¿y
postêpowaæ zgodnie z przepisami art. 50a ustawy z
dnia 20 czerwca.1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z póŸn. zm).
Rozdzia³ III
Rodzaje i minimalna pojemnoœæ urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomoœci i na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczenia tych urz¹dzeñ i ich utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹dkowym i
technicznym.
§ 12
1. Ka¿da nieruchomoœæ winna byæ wyposa¿ona w pojemnik na odpady, metalowy lub plastikowy, estetyczny, szczelnie zamykany.
2. Pojemniki na odpady komunalne powinny byæ przystosowane do opró¿niania sprzêtem specjalistycznym
3. Pojemnik powinien staæ w miejscu utwardzonym,
utrzymanym w czystoœci i nie stwarzaj¹cym uci¹¿liwoœci dla mieszkañców.
4. Do segregacji odpadów komunalnych powinny byæ
stosowane:
1) pojemniki o pojemnoœci 1100L – dla nieruchomoœci w zabudowie wielorodzinnej,
2) worki foliowe o pojemnoœci 70 L i pojemniki o pojemnoœci 110L – dla nieruchomoœci w zabudowie
innej ni¿ wielorodzinna.
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§ 13
Do zbierania odpadów komunalnych mog¹ byæ stosowane wy³¹cznie znormalizowane pojemniki i kontenery typu: KP – 7, PA – 1100 L, P – 110 L, z przeznaczeniem dla ni¿ej wymienionych nieruchomoœci:
1) nieruchomoœci zabudowane budynkiem zamieszka³ym do szeœciu (6) osób powinny byæ wyposa¿one w
pojemnik o pojemnoœci nie mniejszej ni¿ 110 L / P –
110 L /,
2) nieruchomoœci zabudowane budynkiem, w którym
zamieszkuje powy¿ej szeœciu osób powinny byæ wyposa¿one w pojemniki, których ³¹czna pojemnoœæ
bêdzie odpowiada³a iloczynowi liczby zamieszka³ych
osób x 20L / KP – 7 lub PA – 1100 L/.
§ 14
Pojemniki do zbierania odpadów metalowych (puszek
po napojach i innych produktach spo¿ywczych) winny
byæ ustawione przez przedsiêbiorcê zajmuj¹cego siê odbiorem odpadów komunalnych na terenie szkó³.
§ 15
Pojemniki na odpady ulegaj¹ce biodegradacji przedsiêbiorca zajmuj¹cy siê odbiorem odpadów komunalnych powinien ustawiæ przy pojemnikach na odpady
mieszane.
§ 16
Podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ oraz
inne jednostki organizacyjne, a w szczególnoœci: urzêdy
administracji publicznej, zak³ady opieki zdrowotnej i opieki spo³ecznej, szko³y, przedszkola, powinny posiadaæ
pojemniki s³u¿¹ce do gromadzenia sta³ych odpadów komunalnych o pojemnoœci odpowiedniej do zakresu i rodzaju prowadzonej dzia³alnoœci.

1) tworzywa sztuczne– raz na 3 tygodnie
2) szk³o – raz w miesi¹cu,
3) makulatura – raz w miesi¹cu,
4) odpady ulegaj¹ce biodegradacji – raz w tygodniu,
5) odpady metalowe – raz w miesi¹cu.
2. Odpady komunalne segregowane w zabudowie innej ni¿ wielorodzinna bêd¹ odbierane w sposób okreœlony w harmonogramie ustalonym z przedsiêbiorc¹,
ale nie rzadziej ni¿ raz w tygodniu.
3. Odpady ulegaj¹ce biodegradacji mog¹ byæ kompostowane na terenie nieruchomoœci.
§ 20
1. Pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów
komunalnych niesegregowanych winny byæ opró¿niane nie rzadziej ni¿ raz na 2 tygodnie.
2. Dopuszcza siê mo¿liwoœæ opró¿niania pojemników
raz w miesi¹cu w przypadku gdy w budynku zameldowanych jest od jednej do dwóch osób i czêstotliwoœæ wywozu nieczystoœci zapewni w³aœciwy stan
sanitarny i porz¹dek.
§ 21
Odpady wielkogabarytowe powinny byæ wywo¿one na
bie¿¹co.
§ 22
Odpady komunalne z terenu budowy i odpady remontowe powinny byæ wywo¿one w taki sposób, aby na terenie budowy zapewniæ sta³y porz¹dek.
§ 23

1. W okresie od maja do wrzeœnia pojemniki na odpady komunalne powinny byæ poddawane dezynfekcji
nie rzadziej ni¿ raz w miesi¹cu.
2. Za przeprowadzenie dezynfekcji odpowiedzialny jest
u¿ytkownik pojemnika.

1. Kosze uliczne znajduj¹ce siê w miejscach publicznych w okresie od paŸdziernika do kwietnia powinny
byæ opró¿niane co najmniej raz w miesi¹cu, a od maja do wrzeœnia co najmniej dwa razy w miesi¹cu.
2. Kosze na œmieci ustawione przed lokalami, w których prowadzona jest sta³a lub sezonowa dzia³alnoœæ gastronomiczna b¹dŸ handlowa bran¿y
spo¿ywczej powinny byæ opró¿niane z czêstotliwoœci¹
zapobiegaj¹c¹ ich przepe³nianiu, jednak¿e nie rzadziej ni¿ raz w tygodniu.

Rozdzia³ IV

Rozdzia³ V

Czêstotliwoœæ i sposób pozbywania siê odpadów komunalnych i nieczystoœci ciek³ych z terenu nieruchomoœci oraz z terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji dopuszczonych do sk³adowania
na sk³adowisku odpadów.

§ 18

Wprowadza siê maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji z ca³ego strumienia
wytworzonych odpadów tego rodzaju dopuszczony w
kolejnych latach do sk³adowania na sk³adowisku odpadów:
1) 2006 r. – 97%
2) 2007 r. – 93%
3) 2008 r. – 87%
4) 2009 r. – 80%
5) 2010 r. – 75%

§ 17

Wywóz nieczystoœci ciek³ych powinien nastêpowaæ
stosownie do iloœci zu¿ytej wody dla celów bytowych,
tak by nie dopuœciæ do przepe³nienia zbiorników bezodp³ywowych.
§ 19
1. Odpady komunalne segregowane w zabudowie wielorodzinnej bêd¹ odbierane w sposób okreœlony w
harmonogramie ustalonym z przedsiêbiorc¹ zajmuj¹cym siê usuwaniem odpadów komunalnych, z czêstotliwoœci¹ zapobiegaj¹c¹ przepe³nianiu siê
pojemników, ale nie rzadziej ni¿:

§ 24
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Rozdzia³ VI
Inne wymagania wynikaj¹ce z Planu gospodarki odpadami dla Gminy Kwidzyn na lata 2004 – 2010 okreœlonego uchwa³¹ Nr XV/101/04 Rady Gminy Kwidzyn z
dnia 24 czerwca 2004 r.

¿eli zwierzê nie jest nale¿ycie uwi¹zane lub nie znajduje siê w pomieszczeniu zamkniêtym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemo¿liwiaj¹cy
wydostanie siê zwierzêcia na zewn¹trz,
2) doprowadzania zwierzêcia przez dra¿nienie lub p³oszenie do stanu, w którym staje siê ono niebezpieczne.

§ 25
1. Postêpowanie z odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi w zwi¹zku z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹, winno odbywaæ siê zgodnie z decyzjami
wydanymi przez w³aœciwe organy.
2. Przedsiêbiorcy, bêd¹cy wytwórcami odpadów powstaj¹cych w wyniku prowadzonej dzia³alnoœci, zobowi¹zani s¹ raz na kwarta³ przedstawiæ Wójtowi
Gminy Kwidzyn pe³ny wykaz wytworzonych odpadów, sporz¹dzony na podstawie Kart Ewidencji Odpadów, jak równie¿ kserokopie kart przekazania
odpadów na sk³adowisko.
3. Przedsiêbiorcy prowadz¹cy skup surowców wtórnych na terenie gminy Kwidzyn zobowi¹zani s¹ raz
na kwarta³ przed³o¿yæ informacjê Wójtowi Gminy Kwidzyn dotycz¹c¹ iloœci przyjêtych surowców oraz sposobu dalszego postêpowania z nimi.
Rozdzia³ VII
Obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe,
maj¹ce na celu ochronê przed zagro¿eniem lub uci¹¿liwoœci¹ dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego u¿ytku.

Rozdzia³ VIII
Wymagania dotycz¹ce utrzymywania zwierz¹t gospodarskich na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej, w tym tak¿e zakazu ich utrzymywania na okreœlonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomoœciach
§ 29
1. Na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej mog¹
byæ utrzymywane zwierzêta gospodarskie jedynie w
iloœciach ograniczonych do zaspokojenia potrzeb
w³asnych gospodarstwa domowego w³aœciciela nieruchomoœci.
2. Na terenach osiedli domów jednorodzinnych na utrzymywanie zwierz¹t gospodarskich nale¿y uzyskaæ pisemn¹ zgodê w³aœcicieli s¹siednich nieruchomoœci.
3. Utrzymywanie zwierz¹t gospodarskich nie mo¿e byæ
uci¹¿liwe dla otoczenia, a w szczególnoœci nie mo¿e powodowaæ nadmiernego ha³asu, nieprzyjemnych
zapachów oraz zanieczyszczenia terenu.
4. Wprowadza siê zakaz utrzymywania zwierz¹t gospodarskich na terenach nieruchomoœci u¿ytku publicznego.

§ 26
Osoby utrzymuj¹ce zwierzêta domowe zobowi¹zane
s¹ do:
1) niezw³ocznego sprz¹tania i usuwania odchodów pozostawionych przez te zwierzêta w miejscach publicznych, w szczególnoœci na klatkach schodowych
lub innych pomieszczeniach wspólnego u¿ytku, jak
równie¿ chodnikach, ulicach, placach zabaw i na terenach zieleni,
2) wyposa¿enia psów w obro¿ê z oznaczeniem umo¿liwiaj¹cym identyfikacjê w³aœciciela,
3) wyprowadzania psów wy³¹cznie na smyczy, a psów
agresywnych oraz ras uznawanych za agresywne
dodatkowo w kagañcu; obowi¹zek dotyczy równie¿
prowadzenia psów w pomieszczeniach wspólnego
u¿ytku, takich jak: korytarze, klatki schodowe, znajduj¹cych siê w budynkach wielolokalowych,
3) okazywania na ¿¹danie osób uprawnionych dowodu wniesienia podatku od posiadania psa oraz dokumentu dokonania obowi¹zkowego szczepienia,
4) dba³oœci o to, by zwierzêta nie zak³óca³y spokoju innym mieszkañcom.
§ 27
Zabrania siê wyprowadzania psów na tereny s³u¿¹ce
do zabaw dzieci, urz¹dzonych terenów zieleni, piaskownic, boisk, terenów przy przedszkolach i szko³ach.
§ 28
Zabrania siê:
1) pozostawiania zwierz¹t domowych bez dozoru, je-

Rozdzia³ IX
Wyznaczanie obszarów podlegaj¹cych obowi¹zkowi
deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
§ 30
1. Obowi¹zkowej deratyzacji podlegaj¹ obszary skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jedno
i wielorodzinnego, tereny przemys³owe zak³adów
pracy, przetwórstwa rolno spo¿ywczego, placówki
zbiorowego ¿ywienia, w tym szko³y i przedszkola.
2. Deratyzacjê przeprowadza siê co roku, w kwietniu i
we wrzeœniu.
Rozdzia³ X
Przepisy koñcowe.
§ 31
Z dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr VIII/55/03 Rady Gminy Kwidzyn z dnia
30 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia szczegó³owych
zasad utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie gminy
Kwidzyn (Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 136, poz. 2419).
§ 32.
Uchwa³a w wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
Józef Œwiok³o
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UCHWA£A Nr II/9/06
Rady Miasta Helu
z dnia 5 grudnia 2006 r.
w sprawie ustalenia wysokoœci stawek za dzier¿awê
gruntu po³o¿onego na terenie miasta Helu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055,
Nr 181, poz. 1337) Rada Miasta Helu uchwala, co nastêpuje:
§1
Op³atê za dzier¿awê gruntów po³o¿onych na terenie
miasta Helu ustala siê wg stawek podanych w § 2 przy
uwzglêdnieniu dalszych postanowieñ niniejszej uchwa³y.
§2
1. Miesiêczne stawki za 1 m2 powierzchni, wynosz¹ za
tereny u¿ytkowane na cele:
1) gara¿e
0,92 z³ + 0,20 z³ (VAT) = 1,12 z³
2) gastronomiczne
a) w m–cach I,II,III,IV,V,X,XI,XII
1,45 z³ + 0,31 z³ (VAT) = 1,76 z³
b) w m–cach VI,VII,VIII,IX
25,80 z³ + 5,67 z³ (VAT) = 31,47 z³
3) pola namiotowe
2,09 z³ + 0,46 z³ (VAT) = 2,55 z³
4) parkingi
4,74 z³ + 1,04 z³ (VAT) = 5,78 z³
5) us³ugi
1,55 z³ + 0,34 z³ (VAT) = 1,89 z³
6) inne nie wym. w pkt. 1– 5
2,16 z³ + 0,47 z³ (VAT) = 2,63 z³
2. Roczne stawki za 1 m2 powierzchni p³atne jednorazowo w ci¹gu roku do dnia 31 marca wynosz¹ za tereny u¿ytkowane na cele:
1) upraw warzywniczych
1,02 z³ + 0,22 z³ (VAT) = 1,24 z³
2) tereny zagospodarowane na zieleñce przyleg³e
do budynków
2,46 z³ + 0,54 z³ (VAT) = 3,00 z³
3. Stawka miesiêczna za ruchome punkty sezonowe –
za 1 punkt do 4 m2 powierzchni wnoszona jednorazowo za ca³y okres trwania dzier¿awy, najpóŸniej w
dniu podpisania umowy wynosi:
1106,56 z³ + 243,44 z³ (VAT) = 1350,00 z³
4. Stawka miesiêczna za dzier¿awê terenu zajêtego
pod punkt us³ugowy zwi¹zany z wykonywaniem tatua¿u artystycznego o powierzchni do 1 m 2 wynosi:
526,23 z³ + 115,77 z³ (VAT) = 642,00 z³

5. Stawka miesiêczna za dzier¿awê terenu zajêtego
przez towar, wystawiany przed sklepem lub lokalem,
zwi¹zany z charakterem prowadzonej dzia³alnoœci, o
powierzchni do 2 m 2, wynosi:
266,39 z³ + 58,61 z³ (VAT) = 325,00 z³
6. Stawka miesiêczna za dzier¿awê terenu zajêtego
przez zabawki mechaniczne, gry zrêcznoœciowe,
sprzeda¿ gad¿etów z automatów, za 1 sztukê, wynosi:
106,56 z³ + 23,44 z³ (VAT) = 130,00 z³
7. Stawka miesiêczna od jednego stolika (maksymalnie 4 osobowego) dotycz¹cego gastronomii, wynosi:
44,26 z³ + 9,74 z³ (VAT) = 54,00 z³
8. Op³aty, o których mowa w ustêpach 3,4,5,6,7 pobiera siê w miesi¹cach czerwiec, lipiec, sierpieñ.
§3
Dzier¿awcy, którzy prowadz¹ ca³oroczn¹ dzia³alnoœæ
handlow¹ p³aciæ bêd¹ miesiêczn¹ stawkê za 1 m 2 powierzchni gruntu w wysokoœci:
7,87 z³ + 1,73 z³ (VAT) = 9,60 z³
§4
Traci moc uchwa³a Rady Miasta Helu Nr XXXI/227/
2005 z dnia 25 listopada 2005 roku.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia uchwa³y w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ od dnia 1 stycznia 2007 roku.
§6
Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicach informacyjnych.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Helu
Edward Mrozik
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UCHWA£A Nr XXXVI/268/06
Rady Gminy Kaliska
z dnia 4 paŸdziernika 2006 r.
w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania œcieków”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) oraz
art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzeniu
œcieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747, z 2002 r. Nr 113, poz. 984
z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005
Nr 85, poz. 729), Rada Gminy Kaliska uchwala:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 37

Poz. 544

— 2333 —

REGULAMIN
DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA ŒCIEKÓW
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin niniejszy okreœla prawa i obowi¹zki przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo – kanalizacyjnego, zwanego dalej Dostawc¹ oraz odbiorców us³ug
wodoci¹gowo–kanalizacyjnych œwiadczonych przez
Dostawcê, zwanych dalej Odbiorcami, wynikaj¹ce z
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzeniu œcieków
(Dz. U. Nr 72, poz. 747, z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
z 2004 r. Nr 96, poz. 559 i Nr 173, poz. 1808 oraz z
2005 r. Nr 85, poz. 729) zwan¹ dalej Ustaw¹ oraz
wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.
2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodê rozumie siê
dzia³alnoœæ Dostawcy polegaj¹ca na ujmowaniu,
uzdatnianiu i dostarczaniu wody.
3. Przez zbiorowe odprowadzanie œcieków rozumie siê
dzia³alnoœæ Dostawcy polegaj¹ca na odprowadzeniu i oczyszczaniu œcieków.
4. Pod pojêciem przedsiêbiorstwa wodoci¹gowo–kanalizacyjnego rozumie siê przedsiêbiorstwo w znaczeniu okreœlonym w art. 2 pkt 4 Ustawy
§2
Odbiorc¹ us³ug, w znaczeniu niniejszego regulaminu,
jest ka¿dy kto korzysta z us³ug wodoci¹gowo– kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodê i
zbiorowego odprowadzania œcieków na podstawie pisemnej umowy zawartej z Dostawc¹.
Rozdzia³ II
Zawieranie umów
§3
1. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzanie œcieków nastêpuje na pisemny wniosek
osoby, której nieruchomoœæ zosta³a przy³¹czona do
sieci.
2. Umowa mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada
tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoœci, do której ma byæ dostarczona woda lub z której maj¹ byæ odprowadzone œcieki, albo z osob¹, która korzysta z
nieruchomoœci o nieuregulowanym stanie prawnym.
3. Je¿eli nieruchomoœæ zabudowana jest budynkiem
wielorodzinnym lub budynkami wielolokalowymi,
umowa zawierana jest z ich w³aœcicielem lub zarz¹dc¹.
4. Na wniosek w³aœciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 3 Dostawca zawiera umowê tak¿e z osob¹ korzystaj¹c¹ z lokalu
wskazan¹ we wniosku, je¿eli s¹ spe³nione nastêpuj¹ce warunki:
1) instalacja wodoci¹gowa w budynku jest wyposa¿ona w wodomierze, zainstalowane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi warunkami technicznymi, przy
wszystkich punktach czerpalnych,

2) mo¿liwy jest odczyt wskazañ wodomierzy w terminie uzgodnionym przez Dostawcê z w³aœcicielem
lub zarz¹dc¹,
3) w³aœciciel lub zarz¹dca rozlicza ró¿nicê wskazañ
miêdzy wodomierzem g³ównym a sum¹ wskazañ
wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,
4) w³aœciciel lub zarz¹dca na podstawie umowy reguluje nale¿noœci wynikaj¹ce z ró¿nicy wskazañ miêdzy wodomierzem g³ównym a sum¹ wskazañ
wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,
5) w³aœciciel lub zarz¹dca okreœla warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy punktach
czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajduj¹cych siê poza lokalami,
6) zosta³ uzgodniony z w³aœcicielem lub zarz¹dc¹
sposób przerwania dostarczania wody do lokalu
bez zak³ócania dostaw wody do pozosta³ych lokali; w szczególnoœci przez mo¿liwoœæ przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie siê
za³o¿enie plomb na zamkniêtych zaworach odcinaj¹cych dostarczanie wody do lokalu,
7) zosta³ uzgodniony z w³aœcicielem lub zarz¹dc¹
sposób przerywania dostarczania wody z punktów czerpalnych znajduj¹cych siê poza lokalami,
bez zak³ócania dostaw wody do lokali.
5. Dostawca mo¿e wyraziæ zgodê na zawarcie umowy
z osob¹ korzystaj¹c¹ z lokalu, w budynkach, o których
mowa w ust. 3, w przypadku gdy nie s¹ spe³nione
warunki, o których mowa w ust. 4.
§4
1. Umowa mo¿e byæ zawarta na czas nieokreœlony lub
okreœlony,
2. Umowa winna okreœlaæ mo¿liwoœæ jej rozwi¹zania w
przypadkach okreœlonych przepisami Kodeksu cywilnego oraz art. 8 ustawy.
3. Umowa winna dopuszczaæ jej rozwi¹zanie przez Odbiorcê za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek
stron.
4. W przypadku przeniesienia w³asnoœci nieruchomoœci
w drodze umowy sprzeda¿y, zamiany, darowizny lub
innej umowy zobowi¹zuj¹cej do przeniesienia w³asnoœci umowa zawarta z Dostawc¹ wygasa. Do czasu pisemnego wskazania przez Odbiorcê nowego
nabywcy, obowi¹zek zap³aty nale¿noœci za dostarczon¹ wodê oraz odprowadzenie œcieków ci¹¿y na
dotychczasowym Odbiorcy.
5. W razie œmierci Odbiorcy w jego prawa i obowi¹zki
wchodz¹ jego nastêpcy prawni.
6. Rozwi¹zanie lub wygaœniêcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Dostawcê œrodków technicznych
uniemo¿liwiaj¹cych dalsze korzystanie z us³ug.
§5
Umowa, o której mowa w § 4, zawiera w szczególnoœci postanowienia dotycz¹ce:
1) iloœci i jakoœci œwiadczonych us³ug wodoci¹gowych
lub kanalizacyjnych oraz warunków ich œwiadczenia,
2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeñ,
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3) praw i obowi¹zków stron umowy,
4) warunków usuwania awarii przy³¹czy wodoci¹gowych lub przy³¹czy kanalizacyjnych bêd¹cych w posiadaniu Odbiorcy us³ug,
5) procedur i warunków kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
6) ustaleñ zawartych w zezwoleniu, o którym mowa w
art. 18 ustawy,
7) okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoœci stron za niedotrzymanie warunków umowy, w
tym warunków wypowiedzenia.
§6
W umowach dotycz¹cych odprowadzania œcieków Dostawca dodatkowo uwzglêdnia postanowienia wynikaj¹ce z przepisów wykonawczych wydanych przez
w³aœciwych ministrów na podstawie art. 11 ustawy okreœlaj¹cych sposób realizacji obowi¹zków dostawców œcieków przemys³owych oraz warunki wprowadzania œcieków
do urz¹dzeñ kanalizacyjnych, w tym dopuszczalne wartoœci wskaŸników zanieczyszczeñ w œciekach przemys³owych wprowadzanych do urz¹dzeñ kanalizacyjnych oraz
sposób sprawowania kontroli iloœci i jakoœci œcieków.
Rozdzia³ III
Obowi¹zki Dostawcy
§7
1. Dostawca ma obowi¹zek zapewniæ zdolnoœæ posiadanych urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej
iloœci i pod odpowiednim ciœnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania œcieków w sposób ci¹g³y i niezawodny, a tak¿e zapewniæ nale¿yt¹ jakoœæ
dostarczanej wody i odprowadzanych œcieków.
2. Dostawca obowi¹zany jest do prowadzenia regularnej wewnêtrznej kontroli jakoœci wody.
3. Wymagane ciœnienie wody okreœlaj¹ przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie.
5. Wymóg zapewnienia dostaw pod odpowiednim ciœnieniem, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wy³¹cznie dostaw wody z sieci.
6. Woda przeznaczona do spo¿ycia przez ludzi powinna odpowiadaæ jakoœciowo wymaganiom okreœlonym przez ministra zdrowia.
§8
1. Dostawca zobowi¹zany jest do zapewnienia prawid³owej eksploatacji sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej.
2. Dostawca zobowi¹zany jest do informowania o jakoœci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi.
§9
1. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obni¿eniu jej jakoœci Dostawca powinien poinformowaæ Odbiorców
w sposób zwyczajowo przyjêty co najmniej na dwa dni
przed planowanym terminem.
2. W razie d³u¿szym ni¿ 12 godzin przerwy w dostawie
wody Dostawca powinien zapewniæ zastêpczy punkt

poboru wody i poinformowaæ Odbiorców o jego lokalizacji.
§ 10
1. Dostawca zobowi¹zany jest do zainstalowania i utrzymania u Odbiorcy wodomierza g³ównego za wyj¹tkiem wodomierzy do czasowego wykorzystania oraz
wodomierzy sprzê¿onych dla celów ppo¿.
2. Zawór za wodomierzem g³ównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jak
równie¿ miejscem rozdzia³u sieci i instalacji wewnêtrznej.
3. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza g³ównego ponosi Dostawca, a urz¹dzenia pomiarowego – Odbiorca us³ug.
Rozdzia³ IV
Prawa Dostawcy
§ 11
Dostawca ma prawo odmówiæ przy³¹czenia do sieci,
je¿eli przy³¹cze zosta³o wykonane bez uzyskania zgody Dostawcy b¹dŸ niezgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi.
§ 12
Dostawca ma prawo odmówiæ zawarcia umowy na dostawê wody lub odprowadzenie œcieków, gdy wnioskodawca nie spe³ni warunków okreœlonych w art. 6 ustawy.
§ 13
1. Dostawca mo¿e odci¹æ dostawê wody lub zamkn¹æ
przy³¹cze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach okreœlonych w art. 8 ustawy.
2. Dostawca o zamiarze odciêcia wody lub zamkniêcia
przy³¹cza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostêpnienia zastêpczych punktów poboru
wody zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego oraz odbiorcê us³ug co najmniej na 20 dni przed
planowanym terminem odciêcia dostaw wody lub zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego.
3. Dostawca, który odci¹³ dostawê wody w zwi¹zku z
nie uiszczeniem przez Odbiorcê us³ug op³at za pe³ne dwa okresy obrachunkowe, jest obowi¹zany do
równoczesnego udostêpnienia zastêpczego punktu
poboru wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi i poinformowania o mo¿liwoœciach korzystania z
tego punktu.
§ 14
Dostawca mo¿e odmówiæ ponownego zawarcia umowy na dostawê wody lub odprowadzania œcieków, je¿eli nie zosta³y usuniête przeszkody bêd¹ce przyczyn¹
zaniechania œwiadczenia us³ug.
§ 15
Uprawnieni przedstawiciele Dostawcy, po okazaniu
pisemnego upowa¿nienia, maj¹ prawo wstêpu na teren
nieruchomoœci lub do obiektu budowlanego nale¿¹cych
do osób, o których mowa w § 3 ust. 2–5 w celu:
1) zainstalowania lub demonta¿u wodomierza g³ównego,
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2) przeprowadzenia kontroli urz¹dzenia pomiarowego,
wodomierza g³ównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazañ oraz dokonania badañ i pomiarów,
3) przeprowadzenia przegl¹dów i napraw urz¹dzeñ posiadanych przez Dostawcê.
4) sprawdzenia iloœci i jakoœci œcieków wprowadzanych
do sieci,
5) odciêcia przy³¹cza wodoci¹gowego lub przy³¹cza kanalizacyjnego lub za³o¿enia plomb na zamkniêtych
zaworach odcinaj¹cych dostarczanie wody do lokalu,
6) usuniêcia awarii przy³¹cza wodoci¹gowego lub przy³¹cza kanalizacyjnego, je¿eli umowa, o której mowa
w § 5, tak stanowi.
Rozdzia³ V
Prawa i obowi¹zki odbiorców us³ug
§ 16
Zamierzaj¹cy korzystaæ z us³ug zaopatrzenia w wodê lub odprowadzenia œcieków winien wyst¹piæ z wnioskiem do dostawcy o zawarcie umowy.
§ 17
Odbiorca winien zapewniæ niezawodne dzia³anie wodomierzy i urz¹dzeñ pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami
mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur, a tak¿e prawid³owe utrzymanie studzienek czy te¿ pomieszczenia, w którym s¹ zamontowane a tak¿e przed
dostêpem do nich osób nieuprawnionych.
§ 18
Odbiorca us³ug zobowi¹zany jest do natychmiastowego powiadomienia Dostawcy o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza g³ównego lub
urz¹dzenia pomiarowego w tym o zerwaniu plomby.

§ 23
Odbiorca jest zobowi¹zany do terminowego regulowania nale¿noœci za dostawê wody i odprowadzanie
œcieków.
§ 24
Odbiorca zobowi¹zany jest do powiadomienia Dostawcy o zmianach w³asnoœciowych nieruchomoœci lub
o zmianie charakteru jej u¿ytkowania.
§ 25
Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarowaæ
wod¹ i u¿ywaæ j¹ zgodnie z przeznaczeniem.
§ 26
Odbiorcy us³ug zobowi¹zani s¹ do korzystania z zaopatrzenia w wodê i odprowadzania œcieków w sposób
zgodny z przepisami ustawy i nie powoduj¹cy pogorszenia lub utrudnienia us³ug œwiadczonych przez Dostawcê,
a w szczególnoœci do:
1) u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób eliminuj¹cy mo¿liwoœæ wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci
wodoci¹gowej na skutek cofniêcia siê wody z instalacji wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody z instalacji
centralnego ogrzewania,
2) u¿ytkowania sieci kanalizacyjnej w sposób nie powoduj¹cy zak³ócenia jej funkcjonowania,
3) poinformowania dostawcy o w³asnych ujêciach wody, w celu prawid³owego ustalenia op³at za odprowadzanie œcieków,
4) wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej oraz
korzystania z przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie w
celach okreœlonych w warunkach przy³¹czenia do
sieci.
Rozdzia³ VI
Warunki przy³¹czenia do sieci

§ 19

§ 27

Odbiorca winien powiadomiæ Dostawcê o wszelkich
zmianach technicznych w instalacji wewnêtrznej, które
mog¹ mieæ wp³yw na dzia³alnoœæ sieci.

Przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej
nastêpuje na podstawie umowy o przy³¹czeniu i po spe³nieniu technicznych warunków przy³¹czenia, okreœlonych przez Dostawcê, zwanych dalej „warunkami
przy³¹czenia ”.

§ 20
Dostarczaj¹cy œcieki zobowi¹zany jest do natychmiastowego powiadomienia Dostawcy o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakoœci œcieków odbiegaj¹cych od
warunków umowy.
§ 21
Dostarczaj¹cy œcieki powinni przestrzegaæ zakazu
wprowadzania œcieków bytowych i œcieków przemys³owych do urz¹dzeñ kanalizacyjnych przeznaczonych do
odprowadzania wód opadowych, a tak¿e wprowadzania
œcieków opadowych i wód drena¿owych do kanalizacji
sanitarnej.
§ 22
Dostawcy œcieków przemys³owych wprowadzanych
do urz¹dzeñ kanalizacyjnych obowi¹zani s¹ przestrzegaæ postanowieñ art. 10 ustawy.

§ 28
Warunki techniczne dotycz¹ce instalacji wodoci¹gowych zimnej i ciep³ej wody oraz kanalizacji œciekowej i
deszczowej okreœlone s¹ odpowiednio w § § 113–122
rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz. 690 z póŸn. zm.) oraz Polskie Normy.
§ 29
1. Z wnioskiem o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i
kanalizacyjnej mo¿e wystêpowaæ osoba, która ma
byæ przy³¹czona do sieci, posiadaj¹ca tytu³ prawny do
korzystania z nieruchomoœci o uregulowanym stanie prawnym.
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2. Osoba, o której mowa w ust. 1, sk³ada do dostawcy
wniosek o okreœlenie warunków przy³¹czenia.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, ustala
Dostawca.
§ 30
1. Wniosek o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej powinien w szczególnoœci zawieraæ:
1) oznaczenie wnioskodawcy
2) okreœlenie:
a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
b) charakterystyki zu¿ycia wody i jej przeznaczenia,
c) rodzaju i iloœci, a w przypadku przemys³owych
odbiorców us³ug równie¿ jakoœæ odprowadzanych œcieków,
d) przeznaczenia wody,
3) informacje okreœlaj¹ce charakterystykê techniczn¹ obiektu, do którego bêdzie dostarczana woda,
w szczególnoœci:
a) powierzchniê u¿ytkow¹ i rodzaj lokali (mieszkalne, u¿ytkowe, inne) w budynkach zasilanych
w wodê,
b) wyposa¿enie lokali i obiektów w urz¹dzenia zu¿ywaj¹ce wodê i odprowadzaj¹ce œcieki.
4) proponowany termin rozpoczêcia poboru wody.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie do sieci, powinna za³¹czyæ:
1) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoœci, której dotyczy wniosek,
2) mapê sytuacyjn¹, okreœlaj¹c¹ usytuowanie nieruchomoœci, o której mowa w ust. 1, wzglêdem istniej¹cych sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz
innych obiektów i urz¹dzeñ uzbrojenia terenu.
§ 31
1. Dostawca okreœla warunki przy³¹czenia i przekazuje wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przy³¹czenie, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia
z³o¿enia wniosku o którym mowa w § 31.
2. Warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne dwa lata od dnia ich
okreœlenia.
3. Warunki przy³¹czenia powinny okreœlaæ w szczególnoœci:
1) miejsce i sposób przy³¹czenia sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy,
2) przep³yw obliczeniowy wody lub urz¹dzenia sanitarne i techniczne, w których zu¿ywana jest woda
i odprowadzane s¹ œcieki,
3) wymagania dotycz¹ce:
a) miejsca zainstalowania wodomierza g³ównego,
b) miejsca zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego,
c) jakoœci odprowadzanych œcieków,
4) termin wa¿noœci warunków przy³¹czenia.

3) sposób koordynacji prac wykonawczych przez
strony oraz kontroli dotrzymywania wymagañ okreœlonych w warunkach przy³¹czenia,
4) terminy:
a) zakoñczenie budowy przy³¹cza oraz terminy
przeprowadzenia niezbêdnych prób i odbiorów
czêœciowych,
b) przeprowadzenie prób koñcowych i koñcowego odbioru przy³¹cza,
c) przewidywanego rozpoczêcia zaopatrzenia w
wodê i odprowadzania œcieków,
5) odpowiedzialnoœæ stron za niedotrzymanie warunków umowy o przy³¹czenie,
6) inne ustalenia, w uzasadnionych przypadkach.
§ 33
1. Umowa o przy³¹czenie stanowi podstawê do rozpoczêcia realizacji prac projektowych i budowlano–monta¿owych.
2. Okreœlone w umowie o przy³¹czenie próby i odbiory
czêœciowe oraz koñcowe s¹ dokonywane przy udziale uprawnionych przedstawicieli stron.
3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, s¹
potwierdzone przez strony w sporz¹dzonych protoko³ach.
Rozdzia³ VII
Sposób rozliczeñ
§ 34
1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzenie œcieków s¹ prowadzone przez
Dostawcê z odbiorcami us³ug na podstawie okreœlonych w taryfach cen i stawek op³at oraz iloœci dostarczonej wody i odprowadzonych œcieków.
2. Je¿eli Odbiorc¹ us³ug jest wy³¹cznie w³aœciciel lub
zarz¹dca budynku wielolokalowego, jest on zobowi¹zany do rozliczenia kosztów tych us³ug.
3. W³aœciciel lub zarz¹dca budynku wielolokalowego
dokonuje wyboru metody rozliczenia kosztów ró¿nicy wskazañ, o której mowa w § 3 ust. 4 pkt 3. Nale¿noœciami wynikaj¹cymi przyjêtej metody rozliczenia
obci¹¿a osobê korzystaj¹c¹ z lokalu w tym budynku.
§ 35
1. Iloœæ dostarczanej wody ustala siê na podstawie odczytu wodomierza g³ównego.
2. W przypadku zawarcia umów z u¿ytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych, iloœæ dostarczonej
wody ustala siê na podstawie zainstalowanych tam
wodomierzy, z uwzglêdnieniem ró¿nicy wynikaj¹cej
pomiêdzy odczytem na wodomierzu g³ównym a sum¹ odczytów z wodomierzy w lokalach.

§ 32

§ 36

1. Umowa o przy³¹czenie w szczególnoœci okreœla:
1) strony zawieraj¹ce umowê,
2) zakres prac projektowych i budowlano–monta¿owych oraz prac zwi¹zanych z przeprowadzeniem
prób i odbiorców koñcowych, wykonanych przez
strony,

W przypadku braku wodomierza, iloœæ pobranej wody
ustala siê na podstawie przeciêtnych norm zu¿ycia okreœlonych zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.
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§ 37

§ 45

W przypadku awarii wodomierza, iloœæ pobranej wody
ustala siê na podstawie œredniego zu¿ycia wody w analogicznym okresie roku ubieg³ego lub œredniego zu¿ycia z ostatnich 6 miesiêcy przed awari¹.

Z dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr XXXIV/256/06 Rady Gminy Kaliska z dnia
28.06.2006 roku.

§ 38

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

1. Iloœæ odprowadzonych œcieków ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych.
2. W razie braku urz¹dzeñ pomiarowych iloœæ odprowadzonych œcieków ustala siê jako równ¹ iloœci wody pobranej lub okreœlonej w umowie, z
uwzglêdnieniem poboru wody z innych Ÿróde³.
3. Iloœæ dowo¿onych œcieków okreœla siê na podstawie
dokonanego zrzutu w wyznaczonym punkcie.

§ 47

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kaliska.
Zbigniew Szarafin
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§ 39
1. Strony okreœlaj¹ w umowie okres obrachunkowy,
sposób uiszczania op³at oraz skutki niedotrzymania
terminu zap³aty.
2. Wniesienie przez odbiorcê reklamacji nie wstrzymuje obowi¹zku uregulowania nale¿noœci.
§ 40
1. Odbiorca us³ug dokonuje zap³aty za dostarczon¹ wodê i odprowadzone œcieki w terminie okreœlonym w
fakturze, który nie mo¿e byæ krótszy ni¿ 14 dni od
daty jej dostarczenia.
2. Zg³oszenie przez Odbiorcê us³ug zastrze¿eñ co do
wysokoœci nale¿noœci okreœlonej w fakturze nie
wstrzymuje jej zap³aty.
3. W przypadku nadp³aty zalicza siê j¹ na poczet przysz³ych nale¿noœci lub na ¿¹danie Odbiorcy us³ug,
zwraca siê j¹ w terminie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku.
§ 41
1. Przy rozliczeniach z Odbiorcami, Dostawca zobowi¹zany jest stosowaæ taryfê zatwierdzon¹ uchwa³¹
Rady Gminy.
2. Tryb opracowywania taryf, ich zatwierdzania oraz
og³oszenia okreœla art. 24 ustawy.
§ 42
Taryfa wymaga og³oszenia w miejscowej prasie lub w
sposób zwyczajowo przyjêty, w terminie co najmniej 7
dni przed wejœciem jej w ¿ycie.
§ 43
1. Taryfa obowi¹zuje przez 1 rok.
2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie wody i odprowadzanie œcieków.
§ 44
W sprawach nie objêtych regulaminem obowi¹zuj¹
przepisy prawa, a w szczególnoœci ustawa z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i
zbiorowym odprowadzeniu œcieków (Dz.U. Nr 72,
poz. 747 z póŸn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi
wydanymi na jej podstawie.

UCHWA£A Nr XXXVIII/331/2006
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 19 paŸdziernika 2006 r.
w sprawie okreœlenia szczegó³owych zasad i trybu
umarzania wierzytelnoœci jednostek organizacyjnych
Powiatu Nowodworskiego oraz udzielania innych ulg
w sp³acie, do których nie stosuje siê przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów
do tego uprawnionych.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z póŸn. zm) i art. 43 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z
2005 r., Nr 249, poz. 2104 z póŸn. zmianami) uchwala siê:
§1
Uchwa³a okreœla szczegó³owe zasady i tryb umarzania wierzytelnoœci jednostek organizacyjnych Powiatu
Nowodworskiego oraz udzielania innych ulg w sp³acie, do
których nie stosuje siê przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r.
Nr 8, poz. 60 z póŸn.zm.). Szczegó³owe zasady i tryb
umarzania w/w nale¿noœci zawiera za³¹cznik Nr 1 do
uchwa³y.
§2
Egzekucja nale¿noœci pieniê¿nych, o których mówi
§ 1, z wyj¹tkiem nale¿noœci o charakterze cywilnoprawnym, nastêpuje w trybie i na zasadach okreœlonych w
przepisach o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji.
§3
Udzielenie pomocy publicznej przedsiêbiorcom w trybie niniejszej uchwa³y nie mo¿e naruszaæ ustawy z dnia
19 wrzeœnia 2003 r. o warunkach dopuszczalnoœci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiêbiorców
(Dz. U. Nr 149, poz. 1850 z póŸn. zm.) oraz ustawy z
dnia 30 kwietnia 2004 r. o postêpowaniu w sprawach dotycz¹cych pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291
z póŸn. zm.).
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
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§5
Traci moc uchwa³a Rady Powiatu Nowodworskiego
Nr XXV/211/2005 z dnia 03 czerwca 2005 roku w sprawie szczegó³owych zasad i trybu umarzania wierzytelnoœci jednostek organizacyjnych Powiatu nowodworskiego oraz udzielania innych ulg w sp³acie, do których nie stosuje siê przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu Nowodworskiego
Eugeniusz Wyrzykowski
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXVIII/331/2006
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 19 paŸdziernika 2006 r.
Szczegó³owe zasady i tryb umarzania wierzytelnoœci
jednostek organizacyjnych Powiatu Nowodworskiego
oraz udzielania innych ulg w sp³acie, go których nie
stosuje siê przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa
oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
1. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
— Ordynacji podatkowej – rozumie siê przez to ustawê z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z póŸn. zm.),
— Wartoœci wierzytelnoœci – rozumie siê przez to nale¿noœæ g³ówn¹ przypadaj¹c¹ od jednego d³u¿nika wraz z odsetkami i nale¿noœciami ubocznymi,
a je¿eli nale¿noœæ g³ówna zosta³a zap³acona, rozumie przez to odsetki i nale¿noœci uboczne.
— Innych ulgach – rozumie siê przez to przewidziane w przepisach prawa zwolnienia, odliczenia, obni¿ki albo zmniejszenia, których zastosowanie
powoduje obni¿enie nale¿noœci g³ównej.
— Jednostkach organizacyjnych – s¹ to powiatowe
jednostki bud¿etowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr. 249 poz. 2104 z
póŸn.zm.).
— Decyzji – nale¿y rozumieæ wyra¿one na piœmie
oœwiadczenie woli w przedmiocie umorzenia wierzytelnoœci jednostki organizacyjnej Powiatu z tytu³u nale¿noœci pieniê¿nej lub udzielenia innej ulgi
w sp³acaniu tych nale¿noœci.
2. Nale¿noœci pieniê¿ne mog¹ byæ umarzane w ca³oœci lub czêœci, w przypadku ich ca³kowitej nieœci¹galnoœci, która nastêpuje, w szczególnoœci, je¿eli
wyst¹pi jedna z nastêpuj¹cych przes³anek:
a) d³u¿nik – osoba fizyczna zmar³, nie pozostawiaj¹c ¿adnego maj¹tku lub pozostawi³ ruchomoœci
nie podlegaj¹ce egzekucji na podstawie przepisów odrêbnych albo pozostawi³ przedmioty codziennego u¿ytku domowego, a nadto nie
pozostawi³ spadkobierców,
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b) d³u¿nik – osoba prawna zosta³ wykreœlony z w³aœciwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku maj¹tku, z którego mo¿na by
egzekwowaæ nale¿noœæ, a odpowiedzialnoœæ z tytu³u nale¿noœci nie przechodzi z mocy prawa na
osoby trzecie,
c) S¹d oddali³ wniosek o og³oszenie upad³oœci d³u¿nika albo umorzy³ postêpowanie upad³oœciowe z
przyczyn, o których mowa w art. 13 oraz 361 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upad³oœciowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60 poz. 535 z póŸn.
zm.).
d) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpowaniu egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
nale¿noœci albo postêpowanie egzekucyjne okaza³o siê nieskuteczne.
3. Umorzenie wierzytelnoœci w przypadkach, o których
mowa w pkt 2 ppkt c, d mo¿e nast¹piæ na wniosek
d³u¿nika, którego wzór stanowi za³¹cznik nr 2 do
Uchwa³y Nr XXXVIII/331/2006 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 paŸdziernika 2006 r., mo¿na
odroczyæ termin sp³aty ca³oœci lub czêœci nale¿noœci, a w przypadkach, o których mowa w pkt 2 ppkt
a,b, c, d równie¿ z urzêdu.
4. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami gospodarczymi lub spo³ecznymi, na wniosek d³u¿nika, mo¿na odroczyæ termin sp³aty ca³oœci lub czêœci
nale¿noœci albo roz³o¿yæ p³atnoœæ ca³oœci lub czêœci
nale¿noœci na raty, bior¹c pod uwagê mo¿liwoœci
p³atnicze d³u¿nika oraz uzasadniony interes Powiatu lub jego jednostki organizacyjnej.
5. Umorzenie wierzytelnoœci, o których mowa w pkt 3,
a tak¿e udzielanie innych ulg w ich sp³acie nastêpuje:
a) w odniesieniu do wierzytelnoœci o charakterze administracyjnym w drodze decyzji,
b) w odniesieniu do wierzytelnoœci wynikaj¹cych ze
stosunków cywilno–prawnych drodze porozumienia,
c) w odniesieniu do sytuacji przewidzianej w pkt 2,
ppkt a – w drodze jednostronnego oœwiadczenia
woli.
6. Decyzja lub porozumienie o umorzeniu wierzytelnoœci oraz udzieleniu innych ulg w sp³acie musz¹ byæ
poprzedzone postêpowaniem wyjaœniaj¹cym wszczêtym na wniosek lub z urzêdu, które wyka¿e przynajmniej jedn¹ z przes³anek umorzenia wymienionych
w pkt 2.
7. Je¿eli umorzenie lub udzielenie innych ulg w sp³acie dotyczy czêœci wierzytelnoœci, w decyzji lub porozumieniu okreœla siê termin zap³aty pozosta³ej
czêœci wierzytelnoœci.
8. W przypadku odroczenia albo roz³o¿enia p³atnoœci
na raty i niedotrzymania terminu zap³aty pozosta³ej
czêœci wierzytelnoœci przez d³u¿nika, decyzja podlega uchyleniu, porozumienie podlega rozwi¹zaniu,
a pozosta³a do zap³aty nale¿noœæ staje siê w ca³oœci wymagalna.
9. Je¿eli wartoœæ nale¿noœci g³ównej nie przekracza
dwukrotnoœci kwoty przeciêtnego miesiêcznego wy-
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nagrodzenia w roku poprzedzaj¹cym umorzenie, odroczenie lub roz³o¿enie na raty, og³oszonego przez
Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej „ Monitor Polski” do celów naliczania odpisu na zak³adowy
fundusz œwiadczeñ socjalnych, do umarzania oraz
udzielania innych ulg uprawnieni s¹ kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Nowodworskiego.
Umorzenie wierzytelnoœci oraz udzielenie innych ulg
w sp³acie nie mo¿e byæ podstaw¹ do dokonywania
zmian w bud¿etach jednostek organizacyjnych Powiatu Nowodworskiego.
10. Je¿eli wartoœæ nale¿noœci g³ównej jest wy¿sza ni¿
kwota, o której mowa w pkt 9, do umarzania oraz
udzielania innych ulg w sp³acie w³aœciwy jest Zarz¹d
Powiatu.
11. W³aœciwi do umarzania oraz stosowania innych ulg
w sp³acie s¹ uprawnieni równie¿ do umarzania, odraczania lub rozk³adania na raty sp³at odsetek od
tych nale¿noœci oraz innych nale¿noœci ubocznych
(koszty egzekucyjne, windykacji, kancelaryjne, itp.)
bez wzglêdu na ich wysokoœæ.
12. W przypadku, gdy koszt trzykrotnego wys³ania wezwania do zap³aty przenosi wartoœæ dochodzonej nale¿noœci g³ównej odstêpuje siê z urzêdu od

prowadzenia egzekucji, a dochodzona kwota nale¿noœci g³ównej wraz z nale¿noœciami ubocznymi decyzj¹ kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu
ulega umorzeniu.
13. Odstêpuje siê od naliczania odsetek do wysokoœci
10,– z³. od zaleg³oœci z tytu³u nale¿noœci g³ównej, a
naliczone dotychczas do w/wymienionej wysokoœci
– wyksiêgowuje siê.
14. Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu przekazuj¹ Zarz¹dowi Powiatu sprawozdania dotycz¹ce
zakresu umorzonych wierzytelnoœci oraz odroczenia terminu sp³aty wierzytelnoœci albo roz³o¿enia p³atnoœci na raty w terminach sk³adania pó³rocznych
sprawozdañ finansowych zgodnie z za³¹cznikiem nr
3 do Uchwa³y Nr XXXVIII/331/2006 Rady Powiatu
Nowodworskiego z dnia 19 paŸdziernika 2006 r.
15. Zarz¹d Powiatu sporz¹dza zbiorcz¹ informacjê dotycz¹c¹ zakresu umarzanych wierzytelnoœci oraz odroczonych terminów sp³at wierzytelnoœci albo
roz³o¿enia na raty wed³ug stanu na 31 grudnia ka¿dego roku i przedstawia Radzie Powiatu przy rocznym sprawozdaniu z wykonania bud¿etu Powiatu
zgodnie z za³¹cznikiem nr 4 do Uchwa³y Nr XXXVIII/
331/2006 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia
19 paŸdziernika 2006 r.
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVIII/331/2006
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 19 czerwca 2006 r.

.........................................
( imię i nazwisko )
.............................................
( adres )

WNIOSEK
o umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty należności: w całości / w części, odsetek oraz innych
kosztów naliczonych z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat*
za..........................................................................................
....................................................................................................................................................
w kwocie ........................................................................................................zł.
* niepotrzebne skreślić
UZASADNIENIE
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
I. Oświadczenie o stanie o stanie majątkowym ( dotyczy wszystkich osób pełnoletnich ) :
Ja .............................................................................urodzona/y .........................................
( imię i nazwisko )
oświadczam, że na mój stan majątkowy*) składają się:
A/ Nieruchomości:
2
- Dom ( wielkość w m ) ...................................................................................................
...............................................................................................................................................
2
- lokal mieszkalny ( wielkość w m ) .................................................................................
...............................................................................................................................................
2
- działki, place ( powierzchnia w m ) ...............................................................................
................................................................................................................................................
- gospodarstwo rolne ( rodzaj, liczba hektarów, w tym przeliczeniowych )
...............................................................................................................................................
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- inne .................................................................................................................................
B/ Ruchomości:
- samochody ( typ, rocznik, data nabycia, wartość szacunkowa) .....................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
- maszyny ( rodzaj, wartość szacunkowa .....................................................................................
..............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
- inne ruchomości ( rodzaj, wartość szacunkowa ) .............................................................
.................................................................................................................................................
C/ Posiadane zasoby:
- pieniężne ( oszczędności, papiery wartościowe, itp. – wysokość nominalna )
................................................................................................................................................
- przedmioty wartościowe ( wartość szacunkowa ).........................................................
D/ Inne informacje dotyczące sytuacji finansowej :
Dochód otrzymywany w okresie powstania zadłużenia oraz z ostatnich 12 m-cy ( w
rozbiciu na lata ) z tytułu:
1/ wykonywanej pracy ( po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu, składek na
ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe ) – potwierdzony zaświadczeniem wydanym
przez pracodawcę oraz złożonym rocznym rozliczeniem z tytułu podatku dochodowego:
20... r. - ........................................................................................................................
20... r. - ........................................................................................................................
20... r. - ........................................................................................................................
20... r. - ........................................................................................................................
2/ prowadzonej działalności gospodarczej ( potwierdzony PIT-em rocznym lub
zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego ):
20... r. - ........................................................................................................................
20... r. - ........................................................................................................................
20... r. - ........................................................................................................................
20... r. - ........................................................................................................................
3/ wypłacanych świadczeń rentowych, emerytalnych i innych – potwierdzony rocznym
rozliczeniem podatku i ostatnią decyzją o wysokości świadczeń:
20... r. - ........................................................................................................................
20... r. - ........................................................................................................................
20... r. - ........................................................................................................................
20... r. - ........................................................................................................................
4/ zasiłków ( stałe, rodzinne, pielęgnacyjne ) dodatki do zasiłków, dodatki kombatanckie,
świadczenia pielęgnacyjne, ryczałty i inne świadczenia pieniężne – potwierdzone przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej ....................................................
20... r. - ........................................................................................................................
20... r. - ........................................................................................................................
20... r. - ........................................................................................................................
20... r. - ........................................................................................................................
....................................
pieczątka i podpis
5/ wypłacone dodatki mieszkaniowe:
20... r. - ........................................................................................................................
20... r. - ........................................................................................................................
20... r. - ........................................................................................................................
20... r. - ........................................................................................................................
......................................
pieczątka i podpis
6/ liczba osób pozostających na utrzymaniu ( nie posiadających dochodu)...........................
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Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych oraz ich przetwarzanie przez
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133, poz. 883 z 1997 r. ).
Świadoma/y odpowiedzialności z art. 233 § 1 kodeksu karnego o odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.
...................................
( miejscowość i data )

................................................
( podpis )
.....................................................................................................
( dowód osob., seria i nr, data wydania )

*) należy uwzględnić majątek objęty wspólnością ustawową oraz majątek odrębny
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/331/2006
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 19 października 2006 r.

Sprawozdanie
z dokonanych umorzeń wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych oraz
udzielonych innych ulg, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

...........................
jednostka budżetowa
Kwota

l.p

Treść

1

3.

2
Umorzenie
Podstawa
prawna
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXVIII/331/2006
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 19 czerwca 2006 r.
SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ WIERZYTELNOŚCI
GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ UDZIELONYCH ULG W SPŁACIE, DO
KTÓRYCH NIE SYOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY – ORDYNACJA PODATKOWA

L.p.

Wyszczególnienie

Liczba
dłużników

Kwota
wierzytelności

Kwota umorzenia

2.

3.

4.
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1.
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Odroczenie bez
rozłożenie na raty

3.

Odroczenie z
odroczeniem na raty

4.

Rozłożenia na raty

Liczba rat
6.
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§3

UCHWA£A Nr II/19/2006
z dnia 6 grudnia 2006 r.
Rady Gminy Studzienice

Uchyla siê w ca³oœci Uchwa³ê nr XXXVII/241/2006 z
dnia 30 sierpnia 2006 roku Rady Gminy Studzienice w
sprawie Regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku
na terenie Gminy Studzienice

w sprawie Regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Studzienice

§4

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 6 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z
2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach tj. tekst jednolity (Dz. U. z 2005 r.
Nr 236, poz. 2008, Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495, Dz.
U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042), w zwi¹zku z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r.
Nr 175, poz. 1458), oraz opinii Powiatowego Inspektora
Sanitarnego, Rada Gminy Studzienice uchwala co nastêpuje:
§1
Ustala siê regulamin utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Studzienice, stanowi¹cy za³¹cznik
do niniejszej uchwa³y.
§2
Z dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej Uchwa³y traci moc
obowi¹zuj¹ca Uchwa³a nr IV/22/97 z dnia 16 lipca
1997 roku Rady Gminy Studzienice w sprawie utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Gminy Studzienice.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5
Uchwa³a w wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Aleksander Siluta
Za³¹cznik
do Uchwa³y nr II/19/2006
Rady Gminy Studzienice
z dnia 6 grudnia 2006 r.
Regulamin
utrzymania czystoœci i porz¹dku
na terenie Gminy Studzienice
Rozdzia³ 1
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin okreœla szczegó³owe zasady utrzymania
czystoœci i porz¹dku na terenie nieruchomoœci znajduj¹cych siê w Gminie Studzienice.
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Rozdzia³ 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenach nieruchomoœci
§2
1. W³aœciciele nieruchomoœci zobowi¹zani s¹ do utrzymywania czystoœci i porz¹dku oraz nale¿ytego stanu
sanitarno–higienicznego nieruchomoœci.
2. Powstaj¹ce na terenie nieruchomoœci odpady komunalne, w tym powstaj¹ce w gospodarstwach domowych, przed ich zgromadzeniem w pojemnikach na
odpady na terenie nieruchomoœci, nale¿y poddaæ segregacji maj¹cej na celu oddzielne gromadzenie odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów komunalnych nadaj¹cych siê do odzysku i ich optymalne przygotowanie do transportu do
miejsc dalszego odzysku lub unieszkodliwiania.
3. Wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych
nadaj¹ce siê do odzysku i dalszego wykorzystania/
makulatura, odpady plastikowe, szk³o/ nale¿y umieszczaæ odrêbnie w przeznaczonych do tego celu i oznakowanych specjalnie pojemników do segregacyjnej
zbiórki odpadów komunalnych, rozmieszczonych na
terenie gminy Studzienice lub do specjalnych worków dostarczanych w³aœcicielom nieruchomoœci.
4. Zabrania siê umieszczania wymieszanych odpadów
komunalnych w pojemnikach do segregacyjnej zbiórki surowców wtórnych oraz odpadów innych ni¿ rodzaj frakcji opisanej na pojemniku.
5. Odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji nale¿y
gromadziæ odrêbnie w pojemnikach do tego przeznaczonych.
W³aœciciele nieruchomoœci lub lokali posiadaj¹cych
dzia³ki przydomowe czy ogrody, odpady kuchenne
powinni poddawaæ procesowi kompostowania z zagospodarowaniem we w³asnym zakresie.
6. Odpady roœlinne powstaj¹ce na terenie nieruchomoœci w wyniku pielêgnacji zieleni/usuniête chwasty,
wygrabione liœcie, skoszona trawa, wyciête ga³êzie
drzew, przyciête krzewy/ podlegaj¹ obowi¹zkowemu kompostowaniu przez w³aœcicieli nieruchomoœci.
W przypadku braku mo¿liwoœci kompostowania na
miejscu podlegaj¹ obowi¹zkowi wywozu na zorganizowny kompostownik lub wysypisko odpadów.
7. Odpady niebezpieczne powstaj¹ce w odpadach komunalnych gospodarstw domowych/baterie i akumulatory, lakiery, farby, œwietlówki/nale¿y wydzielaæ
z powstaj¹cych odpadów komunalnych. Odpady te
nale¿y zwracaæ do punktów ich zbiórki lub wrzucaæ
do oznakowanych pojemników przeznaczonych na
te odpady rozmieszczonych na terenie Gminy Studzienice.
8. Odpady wielkogabarytowe/ meble, wymienione
drzwi/nale¿y gromadziæ odrêbnie od pozosta³ych odpadów komunalnych wy³¹cznie w miejscu do tego
przeznaczonym z okresowym wywozem na wysypisko.

9. Odpady z remontów nieruchomoœci nale¿y gromadziæ odrêbnie od pozosta³ych odpadów komunalnych
w kontenerach przeznaczonych do gruzu z remontu.
§3
1. W³aœciciele nieruchomoœci zobowi¹zani s¹ do uprz¹tniêcia b³ota, œniegu, lodu i innych zanieczyszczeñ z
chodników po³o¿onych wzd³u¿ nieruchomoœci i bezpoœrednio przy jej granicy.
2. Obowi¹zek oczyszczania chodnika ze œniegu ni lodu
winien byæ zrealizowany poprzez odgarniêcie œniegu w miejsce nie powoduj¹ce zak³óceñ w ruchu pieszych lub pojazdów i podjêcie dzia³añ maj¹cych na
celu likwidacjê œliskoœci chodnika.
3. Zakazuje siê zgarniania œniegu, lodu lub innych zanieczyszczeñ z chodnika na jezdniê lub zieleñ przyuliczn¹.
4. W³aœciciele nieruchomoœci zobowi¹zani s¹ do systematycznego sprz¹tania terenu nieruchomoœci, a w
szczególnoœci dojœæ do budynków, punktów gromadzenia odpadów.
5. B³oto, œnieg, lód i inne zanieczyszczenia uprz¹tniête z przystanków komunikacyjnych oraz dróg publicznych nale¿y gromadziæ poza terenem przystanku
komunikacyjnego w sposób nie utrudniaj¹cy zatrzymywania siê pojazdów oraz wsiadania i wysiadania
pasa¿erów.
6. Zobowi¹zuje siê w³aœcicieli nieruchomoœci do usuwania sopli lodowych z dachów budynków, które mog¹ stanowiæ zagro¿enie dla osób znajduj¹cych siê
w ich pobli¿u.
§4
1. W³aœciciele nieruchomoœci mog¹ myæ pojazdy czyst¹
wod¹ na swoim terenie pod warunkiem, ¿e powstaj¹ce œcieki nie bêd¹ odprowadzane do kanalizacji
gminnej.
2. Naprawy samochodów powinny byæ przeprowadzane w specjalistycznych warsztatach.
3. W³aœciciel samochodu mo¿e dokonywaæ doraŸnych
napraw zwi¹zanych z bie¿¹c¹ eksploatacj¹ pojazdu
w obrêbie nieruchomoœci pod warunkiem, ¿e czynnoœci te nie bêd¹ powodowaæ zanieczyszczenia wód i
gleby oraz uci¹¿liwoœci dla s¹siadów.
Rozdzia³ 3
Rodzaj i minimalna pojemnoœæ urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomoœci oraz na drogach publicznych.
Warunki rozmieszczania tych urz¹dzeñ i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym.
§5
1. Do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomoœci przeznacza siê pojemniki, worki, kosze na
œmieci.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 37

Poz. 546

— 2344 —

§6

§ 12

1. Do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie
nieruchomoœci s³u¿¹ znormalizowane pojemniki o
pojemnoœci od 110 litrów do 1100 litrów.
2. Do gromadzenia odpadów komunalnych na drogach
publicznych s³u¿¹ kosze uliczne pojemnoœci od
30 do 50 litrów.

W³aœciciele nieruchomoœci nie pod³¹czonych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej s¹ zobowi¹zani zawrzeæ
umowê z firma wywozow¹.

§7
Ustala siê minimaln¹ pojemnoœæ urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:
1) 30 l dla koszy ulicznych
2) 110 l dla pojemników w indywidualnych gospodarstwach domowych
3) 1100 l dla wspólnot co najmniej 5 lokalach mieszkalnych i jednostek prawnych
§8
O rodzaju ustawionych na terenie nieruchomoœci pojemników decyduje w³aœciciel nieruchomoœci w porozumieniu z jednostk¹ wywozow¹.
§9
1. W³aœciciel nieruchomoœci ma obowi¹zek utrzymania
pojemników na odpady komunalne we w³aœciwym
stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym, a w
szczególnoœci utrzymania ich w czystoœci oraz, co
najmniej raz na kwarta³ dezynfekowania.
2. Pojemniki i worki na odpady komunalne nale¿y ustawiæ w miejscach ³atwo dostêpnych dla ich u¿ytkowników i pracowników jednostki wywozowej w sposób
nie powoduj¹cy uci¹¿liwoœci dla mieszkañców i osób
trzecich.
3. Pojemniki i worki powinny byæ ustawione w granicy
nieruchomoœci lub bezpoœrednio przy ogrodzeniu w
miejscu specjalnie do tego wydzielonym, z wyj¹tkiem chodników lub innych miejsc przeznaczonych
do ruchu pojazdów samochodowych oraz pieszych,
na równej powierzchni, w miarê mo¿liwoœci utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem siê wody
i b³ota.
§ 10
Usuwanie odpadów komunalnych mieszanych z nieruchomoœci nastêpuje na podstawie umowy zawartej z
przedsiêbiorstwem wywozowym.
§ 11
1. W³aœciciel nieruchomoœci, wzd³u¿ których biegnie
gminna sieæ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, zobowi¹zuje siê do pod³¹czenia wewnêtrznych urz¹dzeñ kanalizacyjnych do sieci.
2. W³aœciciele nieruchomoœci nie objêtych systemem
sieci kanalizacji sanitarnej zobowi¹zani s¹ do wyposa¿enia ich w szczelny, odpowiednio zabezpieczony
zbiornik bezodp³ywowy nieczystoœci ciek³ych lub w
przydomow¹ oczyszczalniê œcieków bytowych, spe³niaj¹ce wymagania okreœlone w przepisach odrêbnych.

§ 13
Organizatorzy imprez zobowi¹zani s¹ do zapewnienia wystarczaj¹cej liczby koszy, pojemników lub kontenerów do gromadzenia odpadów oraz przenoœnych
szaletów, a tak¿e niezw³ocznego uprz¹tniêcia wszelkich
odpadów powsta³ych w wyniku imprez.
Rozdzia³ 4
Czêstotliwoœæ i sposób pozbywania siê odpadów komunalnych i nieczystoœci ciek³ych z terenu nieruchomoœci oraz terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego.
§ 14
Ustala siê nastêpuj¹c¹ czêstotliwoœæ usuwania odpadów komunalnych i nieczystoœci ciek³ych z terenów nieruchomoœci:
1) z pojemników segregacyjnej zbiórki surowców wtórnych, z koszy w miejscach publicznych oraz zbiorników bezodp³ywowych, w regularnych odstêpach
czasu uniemo¿liwiaj¹cych rozk³ad nagromadzonych
odpadów i ich przepe³nianie,
2) z pojemników na odpady komunalne:
a) dla budynków jednorodzinnych, nie rzadziej ni¿
raz na miesi¹c,
b) dla budynków u¿ytecznoœci publicznej i budynków
mieszkalnych wielorodzinnych, nie rzadziej ni¿ raz
na miesi¹c,
c) dla obiektów gastronomii i targowisk nie rzadziej
ni¿ raz na miesi¹c,
3) z pojemników na odpady wielkogabarytowe, w sposób uniemo¿liwiaj¹cy ich przepe³nienie.
4) z worków na œmieci, w sposób uniemo¿liwiaj¹cy ich
przepe³nienie.
§ 15
Liczba pojemników na odpady i ich pojemnoœæ oraz
pojemnoœæ zbiornika bezodp³ywowego na nieczystoœci
ciek³e musz¹ byæ dostosowane przez w³aœciciela nieruchomoœci, a ich eksploatacja i opró¿nianie musi byæ prowadzone w sposób gwarantuj¹cy, ¿e nie nast¹pi rozk³ad
biologiczny zgromadzonych odpadów komunalnych,
przepe³nienie pojemników lub wp³yw nieczystoœci ciek³ych z zbiornika bezodp³ywowego.
Rozdzia³ 5
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji dopuszczonych do sk³adowania
na sk³adowiskach odpadów.
§ 16
Ustala siê maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji dopuszczonych do sk³a-
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dowania na sk³adowiskach odpadów: 38 kg/mieszkañca/
rok tj. 130 t/rok z terenu Gminy Studzienice.
Rozdzia³ 6
Inne wymagania w zakresie utrzymania czystoœci i
porz¹dku na terenie nieruchomoœci wynikaj¹ce z
gminnego planu gospodarki odpadami.

do niezw³ocznego usuwania spowodowanych przez
nich zanieczyszczeñ na klatkach schodowych i innych pomieszczeniach s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego, a tak¿e na terenach u¿ytku publicznego takich
jak chodniki, parki, skwery, ulice, place zabaw dla
dzieci z szczególnym uwzglêdnieniem piaskownic.
2. Zakazuje siê wprowadzenia psów i innych zwierz¹t
domowych na tereny placów zabaw dla dzieci.

§ 17
W³aœciciele nieruchomoœci wytwarzaj¹cy odpady ulegaj¹ce biodegradacji powinni je unieszkodliwiæ poprzez
ich kompostowanie na przydomowych kompostownikach.
Rozdzia³ 7
Obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe,
maj¹cych na celu ochronê przed zagro¿eniem lub
uci¹¿liwoœci¹ dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do wspólnego u¿ytkowania.
§ 18
1. W³aœciciele lub opiekunowie psów i innych zwierz¹t
domowych s¹ zobowi¹zani do sprawowania w³aœciwej opieki nad tymi zwierzêtami, w tym w szczególnoœci nie pozostawiania ich bez dozoru, je¿eli zwierzê
nie znajduje siê w pomieszczeniu zamkniêtym lub
na terenie ogrodzonym w sposób uniemo¿liwiaj¹cym samodzielne wydostanie siê z niego.
2. W³aœciciele lub opiekunowie zwierz¹t domowych s¹
zobowi¹zani do utrzymywania tych zwierz¹t w sposób nie stwarzaj¹cy uci¹¿liwoœci / ha³as lub odory/
dla osób znajduj¹cych siê s¹siednich lokalach lub
nieruchomoœciach.
3. W³aœciciel nieruchomoœci ma obowi¹zek oznakowania tabliczk¹ ostrzegawcz¹ bramy lub furtki wejœciowej na teren ogrodzonej posesji na której
utrzymywane jest zwierzê mog¹ce stanowiæ zagro¿enie dla zdrowia lub ¿ycia ludzkiego.
§ 19
1. Na terenie u¿ytku publicznego psy mog¹ byæ wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast psy ras uznawanych za agresywne oraz inne psy mog¹ce stanowiæ
zagro¿enie dla ludzi, mog¹ byæ wyprowadzane tylko na smyczy i w kagañcu.
2. W przypadku zastosowania odpowiedniego oznakowania nieruchomoœci przez w³aœciciela nieruchomoœci zakazuje siê wprowadzania psów lub innych
zwierz¹t do obiektów u¿ytecznoœci publicznej, placówek handlowych lub gastronomicznych.
§ 20
W³aœciciel psa zobowi¹zany jest do trwa³ego umocowania do obro¿y psa znaczka identyfikacyjnego, uzyskanego w momencie szczepienia psa, potwierdzaj¹cego
poddanie psa szczepieniu przeciw wœciekliŸnie.
§ 21
1. W³aœciciele lub opiekunowie psów s¹ zobowi¹zani

Rozdzia³ 8
Wymagania utrzymania zwierz¹t gospodarskich na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej, w tym tak¿e zakazu ich utrzymywania na okreœlonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomoœciach.
§ 22
1. Zakazuje siê prowadzenia wypasu zwierz¹t gospodarskich na terenach publicznych.
2. W³aœciciele zwierz¹t gospodarskich zobowi¹zani s¹
do uprz¹tniêcia zanieczyszczeñ z chodników dróg i
placów publicznych spowodowane przez zwierzêta
podczas przepêdów.
Rozdzia³ 9
Obszary obowi¹zkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 23
1. W³aœciciele nieruchomoœci takich jak budynki wielorodzinne, u¿ytku publicznego i obs³ugi ludnoœci,
obiekty handlowe i gastronomiczne, zak³ady przemys³owe i gospodarstwa rolne zobowi¹zani s¹ do
przeprowadzenia deratyzacji dwa razy w roku.
2. Ustala siê terminy przeprowadzania deratyzacji:
1) w terminie wiosennym od dnia 1 kwietna do dnia
30 kwietnia,
2) w terminie jesiennym od dnia 1 wrzeœnia do dnia
30 wrzeœnia.
Rozdzia³ 10
Górne stawki op³at ponoszone przez w³aœcicieli nieruchomoœci za us³ugi odbierania odpadów komunalnych i opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych
§ 24
1. W³aœciciele nieruchomoœci za odbieranie odpadów
komunalnych i opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych obowi¹zani s¹ do udokumentowania, w formie
umowy do korzystania z tych us³ug wykonanych przez
przedsiêbiorców posiadaj¹cych zezwolenie na prowadzenie takiej dzia³alnoœci, poprzez okazanie takiej umowy i dowodów p³acenia za te us³ugi.
2. W przypadku nie zawarcia umów przez w³aœcicieli
nieruchomoœci na us³ugi okreœlone w ust. 1 obowi¹zek ten przejmuje gmina.
3. Ustala siê górne stawki op³at ponoszonych przez
w³aœcicieli nieruchomoœci za us³ugi:
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— odbiór odpadów komunalnych poj. 110 l – 8 z³ brutto raz na m–c
— odbiór odpadów komunalnych poj. 1100 l – 80 z³ brutto raz w m–cu
— opró¿nienie i transport zbiorników bezodp³ywowych
– 15 z³ brutto/m3.

547
UCHWA£A Nr 66/IX/2006
Rady Gminy Tr¹bki Wielkie
z dnia 29 wrzeœnia 2006 r.
w sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Domachowo w gminie Tr¹bki Wielkie.
Na podstawie art. 14– 17, oraz art. 20 ust. 1, w zgodnoœci z art. 29, 30, 34, 36, 37 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jed. Dz. U. Nr 80 poz 717 z 2003 r. z póŸniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jed. t. Dz. U.
Z 1996 r. nr 13 poz. 74 nr 58, z póŸniejszymi zmianami)
na wniosek Wójta Rada Gminy Tr¹bki Wielkie, po sprawdzeniu zgodnoœci ze Studium uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Zgodnie z uchwa³¹ o przyst¹pieniu do sporz¹dzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Domachowo (Uchwa³a nr
86/VI/2004 z dnia 29.06.2004), uchwala siê Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Domachowo, w obrêbie Warcz
w gminie Tr¹bki Wielkie, obejmuj¹cy obszar o powierzchni 14,35 ha, o granicach wyznaczonych zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do Uchwa³y.
2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego sk³ada siê z:
1) Czêœci tekstowej – ustaleñ planu;
2) Czêœci graficznej – jednego rysunku w skali 1:1000
– stanowi¹cego za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.
3) Z rozstrzygniêcia dotycz¹cego z³o¿onych uwag –
za³¹cznik tekstowy nr 2;
4) Z rozstrzygniêcia dotycz¹cego infrastruktury objêtego zadaniami w³asnymi – za³¹cznik tekstowy
nr 3.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 9
podstawowych stref funkcjonalnych rozgraniczonych
liniami rozgraniczaj¹cymi symbolami kolorami, oznaczonych symbolami (01–09 z odpowiednimi oznaczeniami funkcjonalnymi):
01 MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
wolnostoj¹ca
02 ZU/US – tereny zieleni urz¹dzonej wraz z us³ugami sportu i rekreacji
03 MW – zabudowa wielorodzinna
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04 ZD – tereny ogrodnicze (pracownicze ogródki
dzia³kowe)
05 ZU – zieleñ urz¹dzona
06 ZU/UK – zieleñ urz¹dzona wraz z miejscem sakralnym (kapliczka przydro¿na)
07 U – us³ugi
08 MN/U – zabudowa mieszkaniowa i us³ugi
09 E – infrastruktura energetyczna (stacja transformatorowa)
2. Wydzielonych zosta³o równie¿ 13 terenów pod drogi, oznaczonych odpowiednio symbolami: KD – drogi publiczne i KDW – drogi wewnêtrzne, oraz KX –
ci¹g pieszo–rowerowy, maj¹ce przeznaczenie wed³ug klasyfikacji:
01 KD – droga publiczna, dojazdowa
02 KDW – droga wewnêtrzna o szerokoœci 8,0 m
03 KDW – droga wewnêtrzna osiedlowa o szerokoœci 8,0 m
04, 05, 12, 13 KDW – droga wewnêtrzna o szerokoœci 6,0 m zakoñczona placem nawrotowym
06 KDW – droga wewnêtrzna o szerokoœci 8,0 m zakoñczona placem nawrotowym
07, 08, 09, 10, 11 KX – ci¹g pieszo–rowerowy o szerokoœci 3,0 m
3. Uœciœlenie warunków zagospodarowania oraz okreœlenie dopuszczalnego sposobu kszta³towania zabudowy dla poszczególnych wydzielonych jednostek
urbanistycznych zawarte zosta³y w § 4. Zakres funkcji
dopuszczonych w danej jednostce jest ograniczony
regulacjami zawartymi w w zapisach szczegó³owych..
3. Wyjaœnienie pojêæ u¿ytych pojêæ:
1) budynek g³ówny – budynek o dominuj¹cej formie
i funkcji znajduj¹cy siê zwykle od frontu dzia³ki;
2) budynek gospodarczy – budynek zwi¹zany z obs³ug¹ funkcji podstawowej, uzupe³niaj¹cej lub pomieszczenia techniczne oraz gara¿ na samochód
osobowy. Standard zabudowy budynków gospodarczych nie mo¿e odbiegaæ od standardów zastosowanych w budynkach g³ównych;
3) funkcja obowi¹zuj¹ca – funkcja dominuj¹ca na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczaj¹cymi jako funkcja docelowego zagospodarowania
terenu;
4) funkcja tymczasowa – funkcja, któr¹ mo¿na wprowadziæ na teren do czasu realizacji funkcji obowi¹zuj¹cych. Funkcja tymczasowa nie dotyczy
funkcji istniej¹cych na danym terenie przed wprowadzeniem ustaleñ planu;
5) wskaŸnik intensywnoœci zabudowy – jest to wskaŸnik wyra¿aj¹cy stosunek (w procentach), powierzchni zabudowy wszystkich budynków
zlokalizowanych na dzia³ce, do powierzchni dzia³ki budowlanej;
6) powierzchnia utwardzona – trwa³e utwardzenia terenu w postaci placów, parkingów, dojazdów i œcie¿ek itp. przedstawionych w procentach w stosunku
do powierzchni ca³ej dzia³ki budowlanej;
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7) obowi¹zuj¹ca linia zabudowy – oznacza koniecznoœæ zlokalizowania minimum 70% frontu budynku w tej linii, z mo¿liwoœci¹ cofniêcia pozosta³ej
czêœci pierzei, przy czym nie dotyczy to takich elementów budynku jak: balkon, okap, wykusze;
8) nieprzekraczalna linia zabudowy – oznacza maksymalne lecz nie obowi¹zuj¹ce ustawienie budynku z mo¿liwoœci¹ wycofania budynku w g³¹b dzia³ki;
nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy takich elementów budynku jak: balkon, okap, wykusze;
9) rehabilitacja – zespó³ dzia³añ zmierzaj¹cych do
przywrócenia lub nadania istniej¹cej zabudowie
cech i funkcji charakterystycznych dla pozytywnych przyk³adów zabudowy znajduj¹cej siê w jej
bezpoœrednim s¹siedztwie;
10) teren ogólnodostêpny – teren, na który jest zagwarantowany bezp³atny dostêp dla ka¿dego
mieszkañca; teren mo¿e pozostawaæ w³asnoœci¹
prywatn¹.
§3
USTALENIA OGÓLNE
1. WARUNKI OCHRONY ŒRODOWISKA KULTUROWEGO.
1) Teren opracowania przylega do historycznej drogi
z za³o¿eniem alejowym, które podlega ochronie:
a) nale¿y w miarê mo¿liwoœci zachowaæ istniej¹ce
zadrzewienia alei. Dopuszcza siê zabiegi sanitarne, wskazane jest uzupe³nianie ubytków w
alei gatunkami to¿samymi z warunkami siedliskowymi;
b) nale¿y zminimalizowaæ iloœæ przejazdów pomiêdzy drzewami w alei; w celu ochrony nie dopuszcza siê indywidualnych wjazdów na dzia³ki
budowlane, które nale¿y obs³u¿yæ z dróg zbiorczych;
2) teren planu w czêœci przylega do historycznej zabudowy folwarcznej wymagaj¹cej rewaloryzacji,
nale¿y zachowaæ lub przywróciæ pierwotna bry³ê
obiektów objêtych ochron¹ pochodz¹cych sprzed
II wojny œwiatowej;:
2. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY ŒRODOWISKA PRZYRODNICZEGO.
1) Na obszarze przedmiotowego obrêbu nie znajduj¹ siê obiekty objête ochron¹ prawn¹ takie jak: rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe oraz u¿ytki
ekologiczne;
2) nale¿y obj¹æ ochron¹ istniej¹ce zadrzewienia przydro¿ne – nie dotyczy drogi wojewódzkiej nr 226 –
jako charakterystyczne cechy zieleni komponowanej (alei) wzd³u¿ dróg historycznych, jednoczeœnie nale¿y d¹¿yæ do odtwarzania uk³adów
alejowych w przypadku ich braku w dalszej odleg³oœci od krawêdzi dróg;
3) nale¿y zachowaæ w miarê mo¿liwoœci istniej¹ce
zakrzewienia i zadrzewienia œródpolne lub miedzowe oraz oczka wodne i tereny podmok³e;
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4) zachowaniu podlegaj¹ istniej¹ce rowy melioracyjne i cieki wodne z zakazem wprowadzania zabudowy, ogrodzeñ i zadrzewieñ w odleg³oœci 5,0 m z
ka¿dej strony cieku wodnego;
5) wszystkie uci¹¿liwoœci zwi¹zane z prowadzon¹
dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ musz¹ zawieraæ siê w
granicach w³asnoœci nieruchomoœci.
3. USTALENIA DOTYCZ¥CE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ.
1) Zaopatrzenie w wodê.
a) istniej¹ce zainwestowane tereny s¹ zaopatrzone w sieæ wodoci¹gowe;
b) nowe sieci wodoci¹gowe i pod³¹czenia nale¿y
wykonaæ na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci; wskazane jest lokalizowanie ich
w liniach rozgraniczaj¹cych dróg gminnych lub
w wydzielonych pasach dla infrastruktury technicznej;
c) W razie potrzeby dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury wodoci¹gowej poza liniami rozgraniczaj¹cymi dróg, za zgod¹ w³aœciciela gruntu;
2) Zaopatrzenie w energiê.
a) Na terenie opracowania istnieje sieæ energetyczna œredniego napiêcia SN i niskiego napiêcia NN oraz 1 transformator SN/NN;
b) dla sieci œredniego napiêcia ustala siê strefê
ochronn¹ o szerokoœci 15,0 m (po 7,5 m z ka¿dej strony) dla budynków mieszkalnych lub us³ugowych; dopuszcza siê przebudowê sieci w
postaci kabla podziemnego – w tym wypadku
przestaj¹ obowi¹zywaæ strefy ochronne;
c) istniej¹ce zainwestowane tereny s¹ zaopatrzone w sieæ energetyczn¹ w wystarczaj¹cym zakresie;
d) nowe sieci energetyczne i pod³¹czenia nale¿y
wykonaæ na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci; wskazane lokalizowanie jest ich
w liniach rozgraniczaj¹cych dróg gminnych lub
w wydzielonych pasach dla infrastruktury technicznej;
e) w miarê mo¿liwoœci nowe sieci nale¿y lokalizowaæ w liniach rozgraniczaj¹cych dróg gminnych
i prywatnych;
f) w razie potrzeby budowê nowych stacji transformatorowych nale¿y przewidzieæ w liniach rozgraniczaj¹cych dróg publicznych lub wewnêtrznych
– nie dotyczy drogi wojewódzkiej nr 226;
g) dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury poza liniami rozgraniczaj¹cymi dróg i wydzielenie dzia³ek o odpowiedniej wielkoœci przeznaczonych
na te cele;
3) Odprowadzanie odpadów;
a) odpady sta³e z terenu opracowania s¹ wywo¿one przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne
na wysypisko œmieci na warunkach ustalonych
przez zarz¹dzaj¹cego wysypiskiem;
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b) odpady z gospodarstw domowych winny byæ po
segregacji wywo¿one przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo;
c) odpady produkcyjne musz¹ byæ zagospodarowane na warunkach okreœlonych szczegó³owo
w kartach terenu;
d) nale¿y w pobli¿u dróg publicznych zlokalizowaæ
miejsca na pojemniki do segregacji odpadów,
w tym odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych, okresowo wywo¿one przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo;
4) Odprowadzenie œcieków.
a) dla terenu opracowania nale¿y przewidzieæ docelowo zbiorcz¹ sieæ kanalizacji sanitarnej, poprowadzon¹ w miarê mo¿liwoœci w liniach
rozgraniczaj¹cych dróg lub terenach publicznych lub strefach wydzielonych pod infrastrukturê;
b) dla œcieków technologicznych przy pod³¹czeniu do zbiorczej kanalizacji sanitarnej:
— nale¿y przewidzieæ podczyszczanie œcieków
technologicznych w granicach nieruchomoœci do wymagañ odpowiadaj¹cych oczyszczalni œcieków;
— nale¿y przewidzieæ na terenie nieruchomoœci punkt kontroli œcieków technologicznych;
c) warunki pod³¹czenia do sieci okreœla zarz¹dca
sieci, wskazane lokalizowanie jest ich w liniach
rozgraniczaj¹cych dróg gminnych lub w wydzielonych pasach dla infrastruktury technicznej;
d) do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê szczelne zbiorniki bezodp³ywowe na nastêpuj¹cych warunkach:
— okresowo opró¿niane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo;
— po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej obiekty nale¿y pod³¹czyæ do sieci, a
zbiorniki bezwzglêdnie zasypaæ;
— nie dopuszcza siê istnienia sieci kanalizacji
sanitarnej i zbiorników bezodp³ywowych obok
siebie.
e) wody opadowe z dróg, parkingów i placów nawrotowych, po odpowiednim podczyszczeniu
powinny byæ odprowadzane docelowo do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczaj¹cej dróg publicznych i wewnêtrznych
lub terenów publicznych;
f) wody opadowe z dachów i powierzchni biologicznie czynnych na terenach prywatnych musz¹ byæ zagospodarowane w granicach
w³asnoœci gruntu.
5) Zaopatrzenie w gaz i ciep³o.
a) na terenie opracowywanego planu miejscowego nie istnieje obecnie sieæ gazowa; istnieje natomiast kot³ownia ogrzewaj¹ca istniej¹ca
zabudowê wielorodzinn¹ wymagaj¹ca modernizacji;
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b) dla pozosta³ych terenów niezainwestowanych
dopuszcza siê indywidualne lub zbiorcze systemy ogrzewania oparte na paliwach niskoemisyjnych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
6) Zaopatrzenie w inne sieci.
a) dopuszcza siê lokalizacjê i rozbudowê sieci telefonicznej w postaci kabla podziemnego w liniach rozgraniczaj¹cych dróg na warunkach
okreœlonych przez zarz¹dzaj¹cego drogami;
b) dopuszcza siê lokalizacjê i rozbudowê sieci telewizji kablowej w postaci kabla podziemnego w
liniach rozgraniczaj¹cych dróg na warunkach
okreœlonych przez zarz¹dzaj¹cego drogami;
c) dopuszcza siê indywidualne sieci telewizyjne w
odbiorze satelitarnym, z wy³¹czeniem budynków wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków;
d) nie dopuszcza siê na terenie planu lokalizacji
stacji bazowych telefonii komórkowej.
4. USTALENIA INNE.
1) Podzia³y geodezyjne:
a) dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek geodezyjnych
bêd¹cych jedn¹ nieruchomoœci¹;
b) dopuszcza siê wydzielenie wiêkszych dzia³ek
ni¿ na rysunku planu przy zachowaniu obowi¹zuj¹cego uk³adu dro¿nego;
c) dopuszcza siê na terenie zabudowanym wydzielenie mniejszej dzia³ki ni¿ przewiduje uchwa³a, na poprawê warunków mieszkaniowych lub
na poszerzenie drogi, zgodnie z przepisami
szczegó³owymi;
d) dopuszcza siê wydzielenie w ka¿dej karcie terenu dzia³ek niezbêdnych pod przeprowadzenie infrastruktury technicznej;
e) dopuszcza siê istniej¹cy podzia³ geodezyjny,
nie spe³niaj¹cy standardów wielkoœci dzia³ek
przewidywanych uchwa³¹, zatwierdzony przed
wejœciem w ¿ycie planu miejscowego.
2) Uk³ad komunikacyjny:
a) nadrzêdny uk³ad komunikacyjny stanowi droga
wojewódzka nr 226 wszelkie inwestycje zwi¹zane z drogami uk³adu nadrzêdnego (tj. budowa nowych obiektów w bezpoœrednim
s¹siedztwie dróg wymagaj¹cych zjazdów, budowa infrastruktury w tym nawierzchni chodników i œcie¿ek rowerowych, nowych pod³¹czeñ do
dróg uk³adu nadrzêdnego) musz¹ byæ uzgodnione z odpowiednim zarz¹dc¹ drogi;
— dopuszcza siê zlokalizowanie nowego zjazdu
z drogi wojewódzkiej w miejscu zaznaczonym na za³¹czniku graficznym do uchwa³y,
na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê
drogi;
b) uk³ad podstawowy stanowi droga powiatowa;
budowa nowych zjazdów, urz¹dzeñ infrastruktury, nawierzchni itp. na warunkach ustalonych
przez zarz¹dcê drogi;
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c) stan prawny dróg wewnêtrznych, wydzielanych
na terenie planu, powinien zapewniaæ mo¿liwoœæ obs³ugi komunikacyjnej wszystkich terenów do nich przyleg³ych; w momencie sprzeda¿y
wydzielonych dzia³ek w akcie notarialnym nale¿y zabezpieczyæ mo¿liwoœæ korzystania z drogi jak i mo¿liwoœæ nieodp³atnego przeprowadzenia infrastruktury;
d) w liniach rozgraniczaj¹cych ulic nale¿y przewidzieæ lokalizacjê hydrantów przeciwpo¿arowych;
e) w ramach obszaru jednostki dopuszcza siê wydzielenie drogi wewnêtrznej jako dojazdu do nie
wiêcej ni¿ 3 dzia³ek, minimalna szerokoœæ ci¹gu pieszo–jezdnego – 5,0 m.
3) Ustalenia ogólne dotycz¹ce architektury i u¿ytych
materia³ów:
a) na obszarze planu zakazuje siê stosowania sidingu na elewacjach;
b) na obszarze planu zakazuje siê stosowania stropodachów, dachów niesymetrycznych, wielop³aszczyznowych;
preferowane
dachy
dwuspadowe, proste o nachyleniu 30–45 stopni nawi¹zuj¹ce do tradycyjnej zabudowy;
c) istniej¹ce zabudowania osiedla dla pracowników pgr nale¿y podaæ rehabilitacji szczegó³owo opisanej w karcie terenu;
d) nie dopuszcza siê wprowadzania na dachy innej
kolorystyki ni¿ w odcieniach br¹zu, czerwieni,
dopuszcza siê odcienie grafitu i szaroœci;
e) nale¿y ujednolicaæ wysokoœæ i u¿ycie materia³u na ogrodzenia od frontu dzia³ki; preferowane ogrodzenia o wysokoœci 0,60 – 1,5 m; z
materia³ów tradycyjnych: drewno, ceg³a, kamieñ;
f) zaleca siê równie¿ ¿ywop³oty;
g) zakaz stosowania prefabrykowanych elementów betonowych i siatki od strony frontowej dzia³ki, z wy³¹czeniem siatki podszytej ¿ywop³otem;
h) wskazane wprowadzanie i uzupe³nianie istniej¹cych nasadzeñ drzew wzd³u¿ dróg.
§4
Szczegó³owe zapisy do poszczególnych jednostek
urbanistycznych
NUMER JEDN. URBANISTYCZNEJ I SYMBOL
01 MN
1) FUNKCJE OBOWI¥ZUJ¥CE: zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna, wolnostoj¹ca;
2) FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
3) WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostoj¹ca,
b) dopuszcza siê budowê budynku gospodarczego
w postaci wolnostoj¹cej lub w zespole z budynkiem mieszkalnym;
c) dopuszcza siê istniej¹cy podzia³ dzia³ek;
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d) dopuszcza siê podzia³ na nowe dzia³ki nie mniejsze ni¿ 1000 m2;
4) WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY:
a) dopuszczalna wysokoœæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi – maksymalnie 9,0 m;
b) dopuszczalna wysokoœæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu wolnostoj¹cego budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0 m;
c) dopuszczalna maksymalna wysokoœæ poziomu posadzki parteru: 0,6 m;
d) dopuszcza siê podpiwniczenie budynku;
e) dopuszczalna iloœæ kondygnacji dla wszystkich
budynków: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze u¿ytkowe;
f) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne, dwu lub wielospadowe, wskazana lokalizacja zabudowy kalenic¹ równolegle do
krawêdzi drogi;
g) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne dla zabudowy gospodarczej;
h) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: 300 – 450;
i) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: 300 – 450;
j) rodzaj pokrycia dachu: wskazane ten sam rodzaj
pokrycia dachu dla ca³ego terenu. Zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów
dachówkopodobnych w odcieniach zbli¿onych do
czerwieni, br¹zu, szaroœci lub grafitu;
k) wskaŸniki intensywnoœci zabudowy – maksymalnie 30% pokrycia dzia³ki zabudow¹;
l) dopuszczalne pokrycie nawierzchniami utwardzonymi – 10%;
m) nieprzekraczalna linia zabudowy (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym nr 2 do uchwa³y)w odleg³oœci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drogami, z
mo¿liwoœci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
n) nieprzekraczalna linia zabudowy (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym nr 2 do uchwa³y)w odleg³oœci 20,0 m od krawêdzi drogi wojewódzkiej, z
mo¿liwoœci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
o) obowi¹zuj¹ca linia zabudowy (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym nr 2 do uchwa³y) w odleg³oœci
6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ powiatow¹;
p) nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowej zabudowy w odleg³oœci 12,0 od terenów leœnych (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym nr 2 do uchwa³y);
z mo¿liwoœci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
5) ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej, na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci;
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b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego,
na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci;
c) odprowadzenie œcieków sanitarnych: docelowo do
kanalizacji zbiorczej w liniach rozgraniczaj¹cych
dróg, na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê
sieci i drogi. Dopuszcza siê lokalne rozwi¹zania gospodarki œciekowej w oparciu o szczelne zbiorniki
bezodp³ywowe, które po wykonaniu kanalizacji
zbiorczej musz¹ byæ bezwzglêdnie zlikwidowane, a
obiekty pod³¹czone do sieci;
d) odprowadzenie wód opadowych – z nawierzchni
nieutwardzonych i dachów – powierzchniowo do
gruntu; z placów nawrotowych, parkingów i dróg
utwardzonych – po podczyszczeniu nale¿y zagospodarowaæ w granicach w³asnoœci dzia³ki;
e) zaopatrzenie w gaz – nie ustala siê;
f) zaopatrzenie w ciep³o – zbiorowe lub indywidualne sposoby w oparciu o paliwa niskoemisyjne, preferowany gaz ziemny, do czasu powstania sieci
dopuszcza siê stosowanie paliw typu drewno, trociny, olej opa³owy, gaz p³ynny itp.;
g) odprowadzenie odpadów sta³ych po segregacji wg
grup asortymentowych powinny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
6) ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga komunikacyjna w oparciu o drogê gminn¹
i drogi wewnêtrzne – dopuszcza siê jeden wjazd na
jedna dzia³kê (za³. graficzny nr 1 do Uchwa³y);
b) nie dopuszcza siê bezpoœrednich zjazdów z drogi powiatowej (Czerniewo–Domachowo) oprócz
wydzielonych dwóch wjazdów zbiorczych zgodnie z za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y;
c) miejsca parkingowe wynikaj¹ce z programu inwestycji nale¿y przewidzieæ w ramach w³asnoœci nieruchomoœci lub w wydzielonych obszarach dla
parkingów publicznych; minimalny wskaŸnik miejsc
parkingowych: 1 mp/1 mieszkanie;
d) dopuszcza siê czasowe miejsca postojowe w liniach rozgraniczaj¹cych dróg gminnych i wewnêtrznych;
7) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) Patrz: ustalenia ogólne § 3;
b) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 50% powierzchni
jako biologicznie czynnej;
c) wszystkie uci¹¿liwoœci zwi¹zane z prowadzon¹
dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ musz¹ zawieraæ siê w
granicach w³asnoœci nieruchomoœci;
d) wzd³u¿ granic nieruchomoœci nale¿y wprowadziæ
zieleñ komponowan¹;
8) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
Nie ustala siê.
9) OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI:
Nie ustala siê.
10) USTALENIA DOTYCZ¥CE TERENÓW REKREACYJNYCH I S£U¯¥CYCH DO REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH:
Nie ustala siê.
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11) USTALENIA DOTYCZ¥CE WYMAGAÑ DOTYCZ¥CYCH KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
a) teren bezpoœrednio przylega do przestrzeni publicznej placu i ulic – jakoœæ rozwi¹zañ ogrodzeñ,
tablic informacyjnych i reklam nale¿y dostosowaæ
do ogólnych zasad ustalonych w rozdziale pt. ustalenia ogólne § 3 punkt 4;
b) nale¿y ujednolicaæ wysokoœæ i u¿ycie materia³u
na ogrodzenia od frontu dzia³ki; preferowane ogrodzenia o wysokoœci 0,60 – 1,5 m; z materia³ów tradycyjnych: drewno, ceg³a, kamieñ;
c) zaleca siê stosowanie ¿ywop³otów;
d) zakaz stosowania prefabrykowanych elementów
betonowych i siatki od strony frontowej dzia³ki;
e) wskazane wprowadzanie i uzupe³nianie istniej¹cych nasadzeñ drzew wzd³u¿ dróg;
12) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ£OWYMI:
Nie ustala siê.
13) STAWKA PROCENTOWA – Ustala siê stawkê procentow¹ 0%.
NUMER JEDN. URBANISTYCZNEJ I SYMBOL:
02 ZU/US;
1) FUNKCJE OBOWI¥ZUJ¥CE: zieleñ urz¹dzona wraz
z terenami sportowymi i rekreacyjnymi;
2) FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
3) WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) nale¿y zagospodarowaæ jako publiczne tereny rekreacji w postaci terenów zieleni wysokiej i niskiej,
placów zabaw, miejsc wypoczynku;
b) dopuszcza siê wprowadzenie urz¹dzeñ niekubaturowych sportowych (boiska, place, œcie¿ki zdrowia itp.), terenów rekreacyjnych w tym placów
zabaw dla dzieci;
c) dopuszcza siê wprowadzenie ma³ej architektury
tj. altany, fontanny, ³awki, pergole, podesty itp.
wskazanie zastosowania materia³ów pochodzenia naturalnego: kamieñ, drewno, wiklina itp.;
d) dopuszcza siê wydzielenie na ca³ym terenie œcie¿ek spacerowych i rowerowych o nawierzchni
utwardzonej;
e) wskazane zastosowanie wyposa¿enia terenu tj.
lamp oœwietleniowych, œmietników, murków i p³otów w podobnej stylistyce dla ca³ego obszaru;
f) dopuszcza siê na terenie lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej wraz z ich strefami ochronnymi;
g) nale¿y zachowaæ istniej¹ce cieki, oczka i rowy melioracyjne;
h) dopuszcza siê regulacjê brzegów cieku i oczek
wodnych z zastosowaniem materia³ów naturalnych;
4) WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY:
a) maksymalna powierzchnia nawierzchni utwardzonych – 20%;
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5) ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej, na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci;
b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego,
na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci;
c) odprowadzenie œcieków sanitarnych: nie ustala
siê;
d) odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo do gruntu;
e) zaopatrzenie w gaz – nie ustala siê;
f) zaopatrzenie w ciep³o – nie ustala siê;
g) odprowadzenie odpadów sta³ych po segregacji wg
grup asortymentowych powinny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo;
6) ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga komunikacyjna w oparciu o drogi gminne
lokalne i drogi wewnêtrzne;
b) dopuszcza siê lokalizacjê miejsc parkingowych
wzd³u¿ dróg dojazdowych – do 10 mp;
7) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) Patrz: ustalenia ogólne § 3;
b) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 80% powierzchni
jako biologicznie czynnej;
8) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
Nie ustala siê.
9) OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI:
Nie ustala siê.
10) USTALENIA DOTYCZ¥CE TERENÓW REKREACYJNYCH I S£U¯¥CYCH DO REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH:
teren funkcjonuje jako teren publiczny, nale¿y zagospodarowaæ go na boiska i inne urz¹dzenia sportowe oraz tereny rekreacyjne i place do zebrañ i zabaw;
11) USTALENIA DOTYCZ¥CE WYMAGAÑ DOTYCZ¥CYCH KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
a) teren bezpoœrednio przylega do przestrzeni publicznej placu i ulic – jakoœæ rozwi¹zañ ogrodzeñ,
tablic informacyjnych i reklam nale¿y dostosowaæ
do ogólnych zasad ustalonych w rozdziale pt. ustalenia ogólne § 3 punkt 4;
b) teren wolny od zabudowy nale¿y zagospodarowaæ na cele rekreacyjne: miejsca parkingowe, place zabaw, miejsca do wypoczynku itp. wraz z
zieleni¹ towarzysz¹c¹;
12) ZASADY- ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ£OWYMI:
Nie ustala siê.
13) STAWKA PROCENTOWA – Ustala siê stawkê procentow¹ 0%
NUMER JEDN. URBANISTYCZNEJ I SYMBOL: 03 MW
1) FUNKCJE OBOWI¥ZUJ¥CE: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, us³ugi.
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2) FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
3) WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna do 6 –rodzin;
b) dopuszcza siê wprowadzenie zabudowy szeregowej na terenie wolnym od zabudowy na dzia³kach
nie mniejszych ni¿ 400 m2;
c) dopuszcza siê adaptacjê istniej¹cej zabudowy i
jej adaptacjê na warunkach odpowiadaj¹cych zapisom uchwa³y;
d) dopuszcza siê wprowadzenie funkcji us³ugowej
na parterze budynku lub w budynku gospodarczym;
e) dopuszcza siê budowê budynku gospodarczego
w postaci wolnostoj¹cej lub wysokoœæ zespole wysokoœæ budynkiem mieszkalnym;
f) dopuszcza siê budowê gara¿u wielostanowiskowego jako samodzielnego budynku lub po³¹czonego z budynkiem mieszkalnym;
g) dopuszcza siê istniej¹cy podzia³ dzia³ek;
h) dopuszcza siê podzia³ na dzia³ki budowlanej nie
mniejsze ni¿ 1000 m 2 z odchyleniem do 10% i
400 m2 – dla zabudowy szeregowej;
i) dopuszcza siê ³¹czenie ze sob¹ dzia³ek s¹siednich przy zachowaniu podstawowego uk³adu dro¿nego;
j) dopuszcza siê wyznaczenie drogi wewnêtrznej i
podzia³ na nowe dzia³ki budowlane.
4) WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY:
a) dopuszczalna wysokoœæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków
wielorodzinnych – maksymalnie 11,0 m; dla zabudowy szeregowej – maksymalnie 9,0 m;
b) dopuszczalna wysokoœæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu wolnostoj¹cego budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0 m;
c) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
d) dopuszczalna maksymalna wysokoœæ poziomu posadzki parteru: 1,0 m;
e) dopuszczalna iloœæ kondygnacji dla wszystkich
budynków: maksymalnie 2 kondygnacje pe³ne +
poddasze u¿ytkowe;
f) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne, wskazana lokalizacja zabudowy kalenic¹ równolegle do krawêdzi drogi;
g) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne;
h) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: 200 – 450;
i) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: 120 – 450;
j) rodzaj pokrycia dachu: wskazane zastosowanie
tego samego rodzaju pokrycia dachu dla ca³ego
terenu. Zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w
odcieniach zbli¿onych do czerwieni lub br¹zu; dla
zabudowy gospodarczej dopuszcza siê stosowanie blachodachówki i papy bitumicznej w kolorach
br¹zu i czerwieni, grafitu lub szaroœci;
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k) wskaŸnik intensywnoœci zabudowy –ê maksymalnie 40% pokrycia dzia³ki zabudow¹
l) pokrycie dzia³ki nawierzchniami utwardzonymi –
do 10%;
m) obowi¹zuj¹ca linia zabudowy w odleg³oœci 6,0 m od
linii rozgraniczaj¹cej z drogami;
n) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oœci 6,0
m od linii rozgraniczaj¹cej z drogami, z mo¿liwoœci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
5) ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej, na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci;
b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego,
na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci;
c) odprowadzenie œcieków sanitarnych: docelowo do
kanalizacji zbiorczej w liniach rozgraniczaj¹cych
dróg, na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê
sieci i drogi;
d) odprowadzenie wód opadowych – z nawierzchni
nieutwardzonych i dachów – powierzchniowo do
gruntu; z placów nawrotowych, parkingów i dróg
utwardzonych – po podczyszczeniu nale¿y zagospodarowaæ w granicy w³asnoœci dzia³ki;
e) zaopatrzenie w gaz – nie ustala siê.
f) zaopatrzenie w ciep³o – indywidualne i zbiorcze
sposoby w oparciu o paliwa niskoemisyjne, ekologiczne;
g) odprowadzenie odpadów sta³ych po segregacji wg
grup asortymentowych powinny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo;
6) ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga komunikacyjna w oparciu o drogi gminne
lokalne i drogi wewnêtrzne, na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci i drogi;
b) miejsca parkingowe wynikaj¹ce z programu inwestycji nale¿y przewidzieæ w ramach w³asnoœci nieruchomoœci, jednoczeœnie min 1 mp/1 mieszkanie;
7) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) patrz: ustalenia ogólne § 3;
b) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 30% powierzchni
jako biologicznie czynnej,
c) zachowaniu, w ramach mo¿liwoœci, podlegaj¹ zadrzewienia i ¿ywop³oty;
d) wszystkie uci¹¿liwoœci zwi¹zane z prowadzon¹
dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ musz¹ zawieraæ siê w
granicach w³asnoœci nieruchomoœci;
8) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
Nie ustala siê.
9) OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI:
a) istniej¹ce obiekty nale¿y poddaæ przekszta³ceniom maj¹cym na celu:
— dostosowanie jakoœci bry³y i formy do tradycyjnej czêœci miejscowoœci z zastosowaniem wzorców regionalnych wystêpuj¹cych na tym terenie;
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— uporz¹dkowanie przestrzeni wokó³ budynków
wraz z zagospodarowaniem terenu na miejsca
postojowe i zieleñ urz¹dzon¹;
— usuniêcie obiektów substandardowych i nie spe³niaj¹cych wymogów technicznych.
10) USTALENIA DOTYCZ¥CE TERENÓW REKREACYJNYCH I S£U¯¥CYCH DO REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH:
Nie ustala siê.
11) USTALENIA DOTYCZ¥CE WYMAGAÑ DOTYCZ¥CYCH KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
a) teren bezpoœrednio przylega do przestrzeni publicznej dróg – jakoœæ rozwi¹zañ ogrodzeñ, tablic
informacyjnych i reklam nale¿y dostosowaæ do nastêpuj¹cych zasad:
— nale¿y ujednolicaæ wysokoœæ i u¿ycie materia³u na ogrodzenia od frontu dzia³ki; preferowane ogrodzenia o wysokoœci 0,60 – 1,5 m; z
materia³ów tradycyjnych: drewno, ceg³a, kamieñ;
— zaleca siê stosowanie ¿ywop³oty;
— zakaz stosowania prefabrykowanych elementów betonowych i siatki od strony frontowej dzia³ki;
— wskazane wprowadzanie i uzupe³nianie istniej¹cych nasadzeñ drzew wzd³u¿ dróg;
— nale¿y przewidzieæ miejsce na przeprowadzenie œcie¿ki pieszo – rowerowej z w³aœciwym
oznaczeniem;
12) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ£OWYMI:
Nie ustala siê.
13) STAWKA PROCENTOWA – Ustala siê stawkê procentow¹ 30%.
NUMER JEDN. URBANISTYCZNEJ I SYMBOL: 04 ZD
1) FUNKCJE OBOWI¥ZUJ¥CE: obszary rolnicze z zakazem zabudowy jako tereny pracowniczych ogródków dzia³kowych
2) FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê;
3) WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) dopuszcza siê ogrodnictwo;
b) dopuszcza siê istniej¹ce zainwestowanie terenu;
c) nie dopuszcza siê zabudowy gospodarczej;
d) nale¿y zachowaæ i pielêgnowaæ istniej¹ce zakrzewienia i zadrzewienia;
e) zachowaniu podlegaj¹ rowy melioracyjne, oczka
wodne i tereny podmok³e;
f) wskazane wprowadzenie ¿ywop³otów wzd³u¿ granic nieruchomoœci;
4) WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY:
a) Nie ustala siê;
5) ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Nie ustala siê.
6) ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
a) z dróg gminnych lub wewnêtrznych;
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7) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) zachowaniu podlegaj¹ zadrzewienia œródpolne i
miedzowe, oczka wodne i cieki wodne;
b) nale¿y zachowaæ rowy melioracyjne;
8) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
Nie ustala siê.
9) OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI:
a) wskazane dokonanie rehabilitacji istniej¹cego zainwestowania terenu i ujednolicenie form ma³ej architektury, ogrodzeñ i urz¹dzeñ terenu;
10) USTALENIA DOTYCZ¥CE TERENÓW REKREACYJNYCH I S£U¯¥CYCH DO REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH:
Nie ustala siê.
11) USTALENIA DOTYCZ¥CE WYMAGAÑ DOTYCZ¥CYCH KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
a) teren bezpoœrednio przylega do przestrzeni publicznej placu i ulic – jakoœæ rozwi¹zañ ogrodzeñ,
tablic informacyjnych i reklam nale¿y dostosowaæ
do ogólnych zasad ustalonych w rozdziale pt. ustalenia ogólne § 3 punkt 4;
b) nale¿y ujednolicaæ wysokoœæ i u¿ycie materia³u
na ogrodzenia od frontu dzia³ki; preferowane ogrodzenia o wysokoœci 0,60 – 1,5 m; z materia³ów tradycyjnych: drewno, ceg³a, kamieñ;
c) zaleca siê stosowanie ¿ywop³otów;
d) zakaz stosowania prefabrykowanych elementów
betonowych i siatki od strony frontowej dzia³ki;
e) wskazane wprowadzanie i uzupe³nianie istniej¹cych nasadzeñ drzew wzd³u¿ dróg;
f) nale¿y przewidzieæ miejsce na przeprowadzenie
œcie¿ki pieszo – rowerowej z w³aœciwym oznaczeniem;
12) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ£OWYMI:
Nie ustala siê.
13) STAWKA PROCENTOWA – Ustala siê stawkê procentow¹ 0%.
NUMER JEDN. URBANISTYCZNEJ I SYMBOL:
06 ZU/UK
1) FUNKCJE OBOWI¥ZUJ¥CE:
zieleñ urz¹dzona wraz z miejscem sakralnym (kapliczka przydro¿na)
2) FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
3) WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) nale¿y zagospodarowaæ jako publiczne tereny
zwi¹zane z kultem religijnym;
b) dopuszcza siê wprowadzenie ma³ej architektury
tj. altany, fontanny, ³awki, pergole, podesty itp.
Wskazanie zastosowania materia³ów pochodzenia naturalnego: kamieñ, drewno, wiklina itp.;
c) dopuszcza siê wydzielenie na ca³ym terenie œcie¿ek spacerowych i rowerowych o nawierzchni
utwardzonej;
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d) wskazane zastosowanie wyposa¿enia terenu tj.
lamp oœwietleniowych, œmietników murków i p³otów w podobnej stylistyce dla ca³ego obszaru;
4) WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY:
a) maksymalna powierzchnia nawierzchni utwardzonych – 20%;
5) ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej, na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci;
b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego,
na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci;
c) odprowadzenie œcieków sanitarnych: nie ustala
siê;
d) odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo do gruntu;
e) zaopatrzenie w gaz – nie ustala siê;
f) zaopatrzenie w ciep³o – nie ustala siê;
g) odprowadzenie odpadów sta³ych po segregacji wg
grup asortymentowych powinny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo;
6) ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga komunikacyjna w oparciu o drogi gminne
lokalne i drogi wewnêtrzne;
b) nie dopuszcza siê miejsc postojowych ani parkingów;
7) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) Patrz: ustalenia ogólne § 3;
b) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 80% powierzchni
jako biologicznie czynnej;
8) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
Nie ustala siê.
9) OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI:
Nie ustala siê.
10) USTALENIA DOTYCZ¥CE TERENÓW REKREACYJNYCH I S£U¯¥CYCH DO REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH:
teren funkcjonuje jako teren publiczny;
11) USTALENIA DOTYCZ¥CE WYMAGAÑ DOTYCZ¥CYCH KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
a) teren bezpoœrednio przylega do przestrzeni publicznej placu i ulic – jakoœæ rozwi¹zañ ogrodzeñ,
tablic informacyjnych i reklam nale¿y dostosowaæ
do ogólnych zasad ustalonych w rozdziale pt. ustalenia ogólne § 3 punkt 4;
b) teren wolny od zabudowy nale¿y zagospodarowaæ na cele rekreacyjne: miejsca parkingowe, place zabaw, miejsca do wypoczynku itp. wraz z
zieleni¹ towarzysz¹c¹;
12) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ£OWYMI:
Nie ustala siê.
13) STAWKA PROCENTOWA – Ustala siê stawkê procentow¹ 0%
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NUMER JEDN. URBANISTYCZNEJ I SYMBOL: 05 ZU
1) FUNKCJE OBOWI¥ZUJ¥CE: zieleñ urz¹dzona wraz
z terenami sportowymi i rekreacyjnymi;
2) FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
3) WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) nale¿y zagospodarowaæ jako publiczne tereny rekreacji w postaci terenów zieleni wysokiej i niskiej,
placów zabaw, miejsc wypoczynku;
b) dopuszcza siê wprowadzenie urz¹dzeñ niekubaturowych sportowych (boiska, place, œcie¿ki zdrowia itp.), terenów rekreacyjnych w tym placów
zabaw dla dzieci;
c) dopuszcza siê wprowadzenie ma³ej architektury
tj. altany, fontanny, ³awki, pergole, podesty itp.
wskazanie zastosowania materia³ów pochodzenia naturalnego: kamieñ, drewno, wiklina itp.;
d) dopuszcza siê wydzielenie na ca³ym terenie œcie¿ek spacerowych i rowerowych o nawierzchni
utwardzonej;
e) wskazane zastosowanie wyposa¿enia terenu tj.
lamp oœwietleniowych, œmietników, murków i p³otów w podobnej stylistyce dla ca³ego obszaru;
f) dopuszcza siê na terenie lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej wraz z ich strefami ochronnymi;
g) nale¿y zachowaæ istniej¹ce cieki, oczka i rowy melioracyjne;
h) dopuszcza siê regulacjê brzegów cieku i oczek
wodnych z zastosowaniem materia³ów naturalnych;
4) WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY:
a) maksymalna powierzchnia nawierzchni utwardzonych – 5%;
5) ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej, na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci;
b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego,
na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci;
c) odprowadzenie œcieków sanitarnych: nie ustala
siê;
d) odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo do gruntu;
e) zaopatrzenie w gaz – nie ustala siê;
f) zaopatrzenie w ciep³o – nie ustala siê;
g) odprowadzenie odpadów sta³ych po segregacji wg
grup asortymentowych powinny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo;
6) ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga komunikacyjna w oparciu o drogi gminne
lokalne i drogi wewnêtrzne;
b) dopuszcza siê lokalizacjê miejsc parkingowych
wzd³u¿ dróg dojazdowych – do 10 mp;
7) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) Patrz: ustalenia ogólne § 3;
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b) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 80% powierzchni
jako biologicznie czynnej;
8) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
Nie ustala siê.
9) OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI:
Nie ustala siê.
10) USTALENIA DOTYCZ¥CE TERENÓW REKREACYJNYCH I S£U¯¥CYCH DO REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH:
teren funkcjonuje jako teren publiczny, nale¿y zagospodarowaæ go na boiska i inne urz¹dzenia sportowe oraz tereny rekreacyjne i place do zebrañ i zabaw;
11) USTALENIA DOTYCZ¥CE WYMAGAÑ DOTYCZ¥CYCH KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
a) teren bezpoœrednio przylega do przestrzeni publicznej placu i ulic – jakoœæ rozwi¹zañ ogrodzeñ,
tablic informacyjnych i reklam nale¿y dostosowaæ
do ogólnych zasad ustalonych w rozdziale pt. ustalenia ogólne § 3 punkt 4;
b) teren wolny od zabudowy nale¿y zagospodarowaæ na cele rekreacyjne: miejsca parkingowe, place zabaw, miejsca do wypoczynku itp. wraz z
zieleni¹ towarzysz¹c¹;
12) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ£OWYMI:
Nie ustala siê.
13) STAWKA PROCENTOWA – Ustala siê stawkê procentow¹ 0%
NUMER JEDN. URBANISTYCZNEJ I SYMBOL:
07 U
1) FUNKCJE OBOWI¥ZUJ¥CE: tereny us³ug zwi¹zanych z obs³ug¹ ruchu turystycznego, hotele, pensjonaty, gastronomia itp.; us³ugi dla ludnoœci;
2) FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
3) WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) zabudowa us³ugowa w postaci zabudowy wolnostoj¹cej lub w zwartym kompleksie tworz¹ca zespó³ obiektów o jednorodnym stylu architektonicznym;
b) dopuszcza siê budowê budynku gospodarczego
w postaci wolnostoj¹cej lub w zespole z budynkiem us³ugowym;
c) dopuszcza siê zagospodarowanie terenu w postaci urz¹dzeñ ma³ej architektury i zieleni urz¹dzonej w postaci terenów towarzysz¹cych us³ugom;
d) dopuszcza siê wydzielenie nowych dzia³ek o minimalnej wielkoœci 2000 m 2;
4) WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY:
a) dopuszczalna wysokoœæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków mieszkalnych lub us³ugowych – maksymalnie 12,0 m;
b) dopuszczalna wysokoœæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu wolnostoj¹cego budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0 m;
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c) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
d) dopuszczalna maksymalna wysokoœæ poziomu posadzki parteru: 0,6 m;
e) dopuszczalna iloœæ kondygnacji dla wszystkich
budynków: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne + poddasze u¿ytkowe;
f) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome, o
symetrycznych k¹tach nachylenia g³ównych po³aci dachowych, dwuspadowe;
g) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów: 300 – 450;
h) rodzaj pokrycia dachu: zastosowaæ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca³ego terenu. Zalecane
zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w odcieniach zbli¿onych
do czerwieni, br¹zu lub grafitu;
i) wskaŸniki intensywnoœci zabudowy – maksymalnie 40% pokrycia dzia³ki zabudow¹;
j) pokrycie nawierzchniami utwardzonymi – do 10%,
k) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oœci 6,0
m od linii rozgraniczaj¹cej z drogami, z mo¿liwoœci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
l) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oœci 20,0
m od linii rozgraniczaj¹cej z drog¹ wojewódzk¹, z
mo¿liwoœci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
5) ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej, na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci;
b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego,
na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci;
c) odprowadzenie œcieków sanitarnych: do szczelnych, bezodp³ywowych zbiorników. Docelowo do
kanalizacji zbiorczej w liniach rozgraniczaj¹cych
dróg, na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê
sieci i drogi;
d) odprowadzenie wód opadowych – z nawierzchni
nieutwardzonych i dachów – powierzchniowo do
gruntu; z placów nawrotowych, parkingów i dróg
utwardzonych – po podczyszczeniu docelowo do
kanalizacji deszczowej lub zagospodarowaæ w
granicach w³asnoœci dzia³ki;
e) zaopatrzenie w gaz – nie ustala siê;
f) zaopatrzenie w ciep³o –indywidualne sposoby w
oparciu o paliwa niskoemisyjne, preferowany gaz
ziemny, do czasu powstania sieci dopuszcza siê
stosowanie paliw typu drewno, trociny, olej opa³owy, gaz p³ynny itp.;
g) odprowadzenie odpadów sta³ych po segregacji wg
grup asortymentowych powinny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
6) ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga komunikacyjna w oparciu o drogi dojazdowe, wewnêtrzne, gminne, dopuszcza siê dwa wjazdy na dzia³kê;
b) nie dopuszcza siê nowych zjazdów z drogi wojewódzkiej;
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c) miejsca parkingowe wynikaj¹ce z programu inwestycji nale¿y przewidzieæ w ramach w³asnoœci nieruchomoœci w tym: min 1 mp/1 pokój hotelowy lub
1 mp/1 stolik restauracyjny lub 1 mp/na 10 m 2 powierzchni u¿ytkowej;
7) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) patrz: ustalenia ogólne § 3;
b) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 50% powierzchni
jako biologicznie czynnej;
c) wzd³u¿ granic nieruchomoœci oraz na terenach rekreacyjnych nale¿y wprowadziæ zieleñ wysok¹ i
nisk¹;
d) wskazane uzupe³nienie ogrodzenia o ¿ywop³oty;
8) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
Nie ustala siê
9) OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI:
Nie ustala siê.
10) USTALENIA DOTYCZ¥CE TERENÓW REKREACYJNYCH I S£U¯¥CYCH DO REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH:
Nie ustala siê;
11) USTALENIA DOTYCZ¥CE WYMAGAÑ DOTYCZ¥CYCH KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
a) teren bezpoœrednio przylega do przestrzeni publicznej placu i ulic – jakoœæ rozwi¹zañ ogrodzeñ,
tablic informacyjnych i reklam nale¿y dostosowaæ
do ogólnych zasad ustalonych w rozdziale pt. ustalenia ogólne § 3 punkt 4;
b) teren wolny od zabudowy nale¿y zagospodarowaæ na cele rekreacyjne: miejsca parkingowe, place zabaw, miejsca do wypoczynku itp. wraz z
zieleni¹ towarzysz¹c¹;
12) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ£OWYMI:
Nie ustala siê.
13) STAWKA PROCENTOWA – Ustala siê stawkê procentow¹ 30%.
NUMER JEDN. URBANISTYCZNEJ I SYMBOL
08 MN/U
1) FUNKCJE OBOWI¥ZUJ¥CE: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub us³ugi;
2) FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
3) WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy wolnostoj¹cej
lub w zwartym kompleksie o jednolitej formie architektonicznej, w nawi¹zaniu do tradycyjnej zabudowy znajduj¹cej siê na tym terenie;
b) dopuszcza siê wprowadzenie zabudowy us³ugowej lub mieszkaniowej, bez okreœlania wzajemnych proporcji; wskazane lokalizowanie zabudowy
us³ugowej w parterach budynków lub w obiektach
zlokalizowanych w bezpoœrednim s¹siedztwie
dróg;
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c) dopuszcza siê zabudowê mieszkaniowa jednorodzinn¹;
d) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej zabudowy i
jej adaptacjê na warunkach zawartych w MPZP;
e) dopuszcza siê budowê budynku gospodarczego
w postaci wolnostoj¹cej lub zespolone z budynkiem mieszkalnym;
f) dopuszcza siê podzia³ na nowe dzia³ki nie mniejsze ni¿ 1000 m2;
g) dopuszcza siê ³¹czenie ze sob¹ dzia³ek s¹siednich przy zachowaniu podstawowego uk³adu dro¿nego;
4) WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY:
a) dopuszczalna wysokoœæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków mieszkalnych lub us³ugowych – maksymalnie 10,0 m;
b) dopuszczalna wysokoœæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu wolnostoj¹cego budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0 m;
c) dopuszczalna maksymalna wysokoœæ poziomu posadzki parteru: 0,60 m;
d) dopuszczalna iloœæ kondygnacji dla wszystkich
budynków: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze u¿ytkowe;
e) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome, o
symetrycznych k¹tach nachylenia g³ównych po³aci dachu, dwuspadowe lub wielospadowe z wyraŸnie zaznaczon¹ kalenic¹;
f) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: 300 – 450;
g) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: 200 – 450;
h) rodzaj pokrycia dachu: zastosowaæ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca³ego terenu. Zalecane
zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w odcieniach zbli¿onych
w kolorach br¹zu, czerwieni, szaroœci i grafitu;
i) wskaŸnik intensywnoœci zabudowy – maksymalnie 40% pokrycia dzia³ki zabudow¹;
j) pokrycie nawierzchniami utwardzonymi – do 10%;
k) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z istniej¹cymi obiektami (za³¹cznik nr 1 do uchwa³y) w
odleg³oœci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych z krawêdzi¹ drogi wewnêtrznej i drogi gminnej, z mo¿liwoœci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
5) ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej, na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci;
b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego,
na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci;
c) odprowadzenie œcieków sanitarnych: docelowo do
kanalizacji zbiorczej w liniach rozgraniczaj¹cych
dróg, na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê
sieci i drogi. Dopuszcza siê lokalne rozwi¹zania
gospodarki œciekowej w oparciu o lub szczelne
zbiorniki bezodp³ywowe, które po wykonaniu kana-
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lizacji zbiorczej musz¹ byæ bezwzglêdnie zlikwidowane, a obiekty pod³¹czone do sieci;
d) odprowadzenie wód opadowych – z nawierzchni
nieutwardzonych i dachów – powierzchniowo do
gruntu; z placów nawrotowych, parkingów i dróg
utwardzonych – po podczyszczeniu nale¿y zagospodarowaæ w granicach w³asnoœci dzia³ki;
e) zaopatrzenie w gaz – nie ustala siê;
f) zaopatrzenie w ciep³o – zbiorowe lub indywidualne sposoby w oparciu o paliwa niskoemisyjne, preferowany gaz ziemny, do czasu powstania sieci
dopuszcza siê stosowanie paliw typu drewno, trociny, olej opa³owy, gaz p³ynny itp.;
g) odprowadzenie odpadów sta³ych po segregacji wg
grup asortymentowych powinny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
6) ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga komunikacyjna w oparciu o drogi gminne
i drogi wewnêtrzne – dopuszcza siê jeden wjazd na
dzia³kê;
b) miejsca parkingowe wynikaj¹ce z programu inwestycji nale¿y przewidzieæ w ramach w³asnoœci nieruchomoœci, nie mniej ni¿ 1 mp/1 mieszkanie lub
i 1 mp/10 m2 powierzchni us³ugowej;
7) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) Patrz: ustalenia ogólne § 3;
b) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 50% powierzchni
jako biologicznie czynnej;
c) zachowaniu podlegaj¹ istniej¹ce zadrzewienia i
¿ywop³oty;
d) wszystkie uci¹¿liwoœci zwi¹zane z prowadzon¹
dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ musz¹ zawieraæ siê w
granicach w³asnoœci nieruchomoœci;
8) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
nie ustala siê
9) OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI:
nie ustala siê.
10) USTALENIA DOTYCZ¥CE TERENÓW REKREACYJNYCH I S£U¯¥CYCH DO REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH:
Nie ustala siê
11) USTALENIA DOTYCZ¥CE WYMAGAÑ DOTYCZ¥CYCH KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
a) teren bezpoœrednio przylega do przestrzeni publicznej ulic – jakoœæ rozwi¹zañ ogrodzeñ, tablic informacyjnych i reklam nale¿y dostosowaæ do
ogólnych zasad ustalonych w rozdziale pt. ustalenia ogólne § 3 punkt 4;
b) nale¿y ujednolicaæ wysokoœæ i u¿ycie materia³u
na ogrodzenia od frontu dzia³ki; preferowane ogrodzenia o wysokoœci 0,60 – 1,5 m; z materia³ów tradycyjnych: drewno, ceg³a, kamieñ;
c) zaleca siê stosowanie ¿ywop³otów;
d) zakaz stosowania prefabrykowanych elementów
betonowych i siatki od strony frontowej dzia³ki;
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e) wskazane wprowadzanie i uzupe³nianie istniej¹cych nasadzeñ drzew wzd³u¿ dróg;
f) nale¿y przewidzieæ miejsce na przeprowadzenie
œcie¿ki pieszo – rowerowej z w³aœciwym oznaczeniem;
12) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ£OWYMI:
Nie ustala siê.
13) STAWKA PROCENTOWA – Ustala siê stawkê procentow¹ 30%.
NUMER JEDN. URBANISTYCZNEJ I SYMBOL
09 E
1) FUNKCJE OBOWI¥ZUJ¥CE: teren infrastruktury
technicznej – trafostacja, urz¹dzenia energetyczne,
transformatory
2) FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
3) WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) dopuszcza siê zastosowanie rozwi¹zañ trafostacji w postaci nas³upowej lub umiejscowionej w samodzielnym budynku;
4) WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY:
a) dopuszczalna wysokoœæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków:
maksymalnie 4,0 m;
b) wysokoœæ budynku: maksymalnie 1 kondygnacja;
c) nachylenie dachu: maksymalnie 30°– 45°;
d) dopuszcza siê rodzaje dachów: dachy strome, wielospadowe o symetrycznych k¹tach nachylenia
po³aci dachowych;
e) rodzaj pokrycia dachu: zastosowaæ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca³ego terenu. Zalecane
zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w odcieniach zbli¿onych
w kolorach br¹zu, czerwieni, szaroœci i grafitu;
f) wskaŸnik intensywnoœci zabudowy – maksymalnie 100%;
g) dopuszcza siê budowê obiektów na granicy dzia³ki;
5) ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej, na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci;
b) zaopatrzenie w wodê – nie ustala siê;
c) odprowadzenie œcieków sanitarnych – nie ustala
siê;
d) odprowadzenie wód opadowych – z nawierzchni
nieutwardzonych i dachów – powierzchniowo do
gruntu; z placów nawrotowych, parkingów i dróg
utwardzonych – po podczyszczeniu nale¿y zagospodarowaæ w granicach w³asnoœci dzia³ki;
e) zaopatrzenie w gaz – nie ustala siê;
f) zaopatrzenie w ciep³o – nie ustala siê.;
g) odprowadzenie odpadów sta³ych – nie ustala siê.
6) ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga komunikacyjna w oparciu o drogi gminne, na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci i drogi;
b) nie przewiduje siê miejsc parkingowych.
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7) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) patrz: ustalenia ogólne § 3;
b) nale¿y wokó³ granic nieruchomoœci wprowadziæ
zieleñ wysok¹ lub ¿ywop³oty;
c) wszystkie uci¹¿liwoœci zwi¹zane z prowadzon¹
dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ musz¹ zawieraæ siê w
granicach w³asnoœci nieruchomoœci.
8) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
Nie ustala siê.
9) OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI:
Nie ustala siê
10) USTALENIA DOTYCZ¥CE TERENÓW REKREACYJNYCH I S£U¯¥CYCH DO REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH:
Nie ustala siê.
11) USTALENIA DOTYCZ¥CE WYMAGAÑ DOTYCZ¥CYCH KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
Nie ustala siê
12) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ£OWYMI:
Nie ustala siê.
13) STAWKA PROCENTOWA – 0%.
Drogi:
1. Drogi dojazdowe gminne
1) NUMER I NAZWA DROGI: 01 KD;
2) FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ.
Droga lokalna
3) FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA.
Nie ustala siê;
4) MINIMALNA SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH.
Docelowo 10,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych, minimalna szerokoœæ jezdni 6,0 m;
1) PARKINGI.
Dopuszcza siê miejsca postojowe w wydzielonych
miejscach ustalonych w drodze projektu technicznego dla drogi;
6) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3.;
7) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3.;
8) USTALENIA INNE:
a) zaleca siê w miarê mo¿liwoœci zachowanie istniej¹cych nasadzeñ zieleni wysokiej wzd³u¿ drogi i sukcesywne uzupe³nianie:
b) zaleca siê wprowadzenie nowych nasadzeñ zieleni wysokiej wzd³u¿ dróg;
c) patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3.
d) dopuszczalne wjazdy na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê drogi;
e) dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczaj¹cych drogi;
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f) wody opadowe nale¿y docelowo po podczyszczeniu odprowadziæ do kanalizacji deszczowej;
9) STAWKA PROCENTOWA
Ustala siê wysokoœæ stawki procentowe – 0%
2. Drogi wewnêtrzne o szer. 8,0 m:
1) NUMER I NAZWA DROGI: 02 KDW; 03 KDW
2) FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ.
Droga gminna
3) FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA:
Nie ustala siê
4) MINIMALNA SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH.
8,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych, minimalna szerokoœæ jezdni – 6,0 m;
5) PARKINGI.
Dopuszcza siê miejsca postojowe
6) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3.
7) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3.
8) USTALENIA INNE.
a) patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3;
b) dopuszczalne wjazdy – jeden wjazd na jedn¹
dzia³kê;
c) dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczaj¹cych drogi;
d) wody opadowe nale¿y docelowo po podczyszczeniu odprowadziæ do kanalizacji deszczowej;
9) STAWKA PROCENTOWA
Ustala siê wysokoœæ stawki procentowe – 0%.
3. Drogi wewnêtrzne z placem nawrotowym:
1) NUMER I NAZWA DROGI: 04, 05, 12, 13 KDW o
szer. 6 m, 06 KDW o szer.8 m
2) FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Droga wewnêtrzna z placem nawrotowym o minimalnym wymiarze 12,5 na 12,5
3) FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA.
Nie ustala siê.
4) MINIMALNA SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH.
6,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych, plac nawrotowy min 12,5 na 12,5
5) PARKINGI.
Nie dopuszcza siê
6) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3.
7) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3.
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8) USTALENIA INNE:
a) patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3.
b) dopuszczalne wjazdy – jeden wjazd na jedn¹
dzia³kê;
c) dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczaj¹cych drogi;
d) wody opadowe nale¿y docelowo po podczyszczeniu odprowadziæ do kanalizacji deszczowej;
9) STAWKA PROCENTOWA:
Ustala siê wysokoœæ stawki procentowe – 0%
4. Ci¹gi pieszo–rowerowe:
1) NUMER I NAZWA DROGI: 07, 08, 09, 10 KX
2) FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Ci¹g pieszo–rowerowy o szerokoœci min 3,0 m
3) FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA.
Nie ustala siê.
4) MINIMALNA SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH.
3,0 m
5) PARKINGI.
Nie dopuszcza siê
6) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3.
7) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3.
8) USTALENIA INNE:
e) patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3.
f) dopuszczalne wjazdy – jeden wjazd na jedn¹
dzia³kê;
g) dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczaj¹cych drogi;
h) wody opadowe nale¿y docelowo po podczyszczeniu odprowadziæ do kanalizacji deszczowej;
9) STAWKA PROCENTOWA:
Ustala siê wysokoœæ stawki procentowe – 0%
5. Ci¹gi pod infrastrukturê z mo¿liwoœci¹ wykorzystania
na komunikacjê piesz¹ i rowerow¹:
1) NUMER I NAZWA DROGI: 11 KX
2) FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Ci¹g o szerokoœci min 3,0 m
3) FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA.
Nie ustala siê.
4) MINIMALNA SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH.
3,0 m
5) PARKINGI.
Nie dopuszcza siê
6) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3.
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7) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
a) patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3.
b) dopuszczalne wjazdy – jeden wjazd na jedn¹
dzia³kê;
c) dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczaj¹cych drogi;
d) wody opadowe nale¿y docelowo po podczyszczeniu odprowadziæ do kanalizacji deszczowej;
9) STAWKA PROCENTOWA:
Ustala siê wysokoœæ stawki procentowe – 0%
§5
1. Integraln¹ czêœci¹ uchwa³y jest za³¹cznik graficzny
nr 1 w 1:1000.
2. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu na za³¹czniku
graficznym nr 1 s¹ nastêpuj¹ce oznaczenia: oznaczenia planu, funkcje terenów. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu na za³¹czniku graficznym nr 2 s¹
nastêpuj¹ce oznaczenia: ustalenia planu, funkcje terenu.
§6
Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania op³at z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci, o której mowa w
art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustalono szczegó³owo dla ka¿dej strefy i obszaru.
§7
Zobowi¹zuje siê Wójta gminy Tr¹bki Wielkie do:
1. niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na
okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Tr¹bki Wielkie;
2. umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okreœlonych w art. 30 ust. 1 wymienionej Ustawy o
Zagospodarowaniu Przestrzennym;
3. uwidocznienia tekstu i rysunku planu na stronie internetowej gminy Tr¹bki Wielkie.
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UCHWA£A Nr IV/23/07
Rady Gminy w Smêtowie Granicznym
z dnia 30 stycznia 2007 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr II/6/06 w sprawie okreœlenia
wysokoœci stawek podatku od œrodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku na 2007 rok.
Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 12 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych `
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844) i art. 18
ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn.
zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
25.10.2006 r. w sprawie wysokoœci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M.P.
Nr 75, poz. 758) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 10.10.2006 r. w sprawie stawek podatku od œrodków transportowych obowi¹zuj¹cych w 2007 r. (M.P.
Nr 72, poz. 721) Rada Gminy w Smêtowie Granicznym
uchwala, co nastêpuje:
§1
W Uchwale Nr II/6/06 Rady Gminy w Smêtowie Granicznym z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie i okreœlenia
wysokoœci stawek podatku od œrodków transportowych
i zwolnieñ w tym podatku na 2007 rok (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego Nr 139, poz. 2849) wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. Zwalnia siê z podatku
od œrodków transportowych autobusy wykorzystywane do przewozu dzieci szkolnych”.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia
2007 roku.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
w Smêtowie Granicznym
Jan Kulczyñski

§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 7 ust. 1, która wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
Gminy Tr¹bki Wielkie
Józef Sroka

1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro¿enia nastêpuj¹cych dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miêdzy pañstwami cz³onkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie
pobierania op³at za u¿ytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciê¿arowe (Dz. Urz. WE L 187 z
20.07.1999 r.).
Dane dotycz¹ce og³oszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolit¹ Polsk¹ cz³onkostwa w Unii Europejskiej – dotycz¹ og³oszenia tych aktów w Dzienniku Urzêdowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
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