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549
UCHWA£A Nr XXXVIII/270/06
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 27 paŸdziernika 2006 r.
w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelnoœci samorz¹dowych jednostek organizacyjnych Gminy z tytu³u nale¿noœci pieniê¿nych do których nie stosuje
siê przepisów ordynacji podatkowej oraz udzielenia
innych ulg w sp³acie tych nale¿noœci, a tak¿e do
wskazanie organów do tego uprawnionych.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorz¹dzie gminnym / tekst jednolity z
2001 r Dz.U. Nr 142, poz 1591 ze zmianami / oraz art. 43
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych / Dz.U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104 ze zmianami/
uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Wierzytelnoœci jednostek organizacyjnych Gminy Sztutowo z tytu³u nale¿noœci pieniê¿nych do których nie stosuje siê przepisów – Ordynacja podatkowa mog¹ byæ
odpowiednio – umarzane w ca³oœci lub w czêœci oraz
rozk³adane na raty, je¿eli w toku postêpowania wyjaœniaj¹cego okolicznoœci wyka¿¹,¿e:
1. d³u¿nik znajduje siê w trudnej sytuacji materialnej,
a umorzenie dotyczy wy³¹cznie odsetek od nale¿noœci g³ównej,
2. wierzytelnoœæ nie zosta³a zaspokojona w toku zakoñczonego postêpowania likwidacyjnego lub upad³oœciowego, lub s¹d odrzuci³ wniosek o og³oszenie
upad³oœci w zwi¹zku z brakiem œrodków wystarczaj¹cych na pokrycie kosztów postêpowania upad³oœciowego.
3. nie mo¿na ustaliæ d³u¿nika, d³u¿nik zmar³ lub zosta³
wykreœlony z w³aœciwego rejestru osób prawnych nie
pozostawiaj¹c ¿adnego maj¹tku lub w przypadku
osób fizycznych pozostawi³ ruchomoœci nie podlegaj¹ce egzekucji na podstawie odrêbnych przepisów i nie mo¿na ustaliæ jego nastêpców prawnych.
4. zachodzi uzasadnione przypuszczenie,¿e w postêpowaniu maj¹cym na celu przymusowe zaspokojenie
wierzytelnoœci nie uzyska kwoty wy¿szej od kosztów
postêpowania.
5. wszczêcie egzekucji okaza³o siê niemo¿liwe albo by³oby bezcelowe wobec stwierdzenia ¿e kwota uzyskana z egzekucji nie pokrywa³aby kosztów
egzekucyjnych.
6. egzekucja okaza³a siê bezskuteczna.
§2
Wierzytelnoœci o których mowa w § 1 mog¹ byæ umarzane, rozk³adane na raty lub odraczane na zasadach
okreœlonych w poni¿szej uchwale.
§3
1. Do rozk³adania na raty, odraczania terminu p³atnoœci
wierzytelnoœci wszystkich jednostek organizacyjnych
Gminy jest uprawniony Wójt Gminy je¿eli wartoœæ
wierzytelnoœci nie przekracza kwoty 15 krotnoœci
przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w go-

spodarce narodowej w roku poprzedzaj¹cym wydanie decyzji – og³oszonego w Dzienniku Urzêdowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski„ do celów
naliczenia odpisów na Zak³adowy Fundusz Œwiadczeñ Socjalnych.
2. Do umarzania wierzytelnoœci wszystkich jednostek
organizacyjnych Gminy jest uprawniony Wójt Gminy je¿eli wartoœæ wierzytelnoœci nie przekracza
7 krotnoœci przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia wymienionego w punkcie 1.
3. W przypadku gdy kwota przekracza wysokoœæ okreœlon¹ w pkt. 1 i 2 decyzjê podejmuje Wójt Gminy po
uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Gminy Sztutowo.
4. Wójt Gminy mo¿e upowa¿niæ do udzielania ulg w
sp³acie wierzytelnoœci Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych je¿eli kwota wierzytelnoœci
nie przekracza 2.000 z³.
§4
Umorzenie wierzytelnoœci okreœlonych w § 1 ust. 1,
2, 4, 5 i 6 mo¿e nast¹piæ na wniosek d³u¿nika, a w przypadkach okreœlonych w § 1 ust. 2, 3,4,5 i 6 równie¿ z
urzêdu.
§5
1. W przypadkach uzasadnionych wa¿nymi wzglêdami spo³ecznymi lub
gospodarczymi osoby i organy wymienione w § 1 na
wniosek d³u¿nika mog¹ jednorazowo odraczaæ termin
zap³aty ca³oœci lub czêœci wierzytelnoœci, lub roz³o¿yæ
p³atnoœæ ca³oœci lub czêœci wierzytelnoœci na raty na
okres nie d³u¿szy ni¿ 12 miesiêcy, a w przypadku
gdy wierzytelnoœæ powsta³a z tytu³u najmu lokali
mieszkalnych na okres do 15 miesiêcy licz¹c od dnia
oœwiadczenia woli lub wydania decyzji.
2. Od wierzytelnoœci które powsta³y od dnia z³o¿enia
wniosku o ulgê rozk³adane s¹ na tak¹ sam¹ iloœæ rat,
jak nale¿noœæ g³ówna, nie podlegaj¹ oprocentowaniu
i p³atne s¹ w tych samych terminach.
3. Odsetki które powsta³y od dnia z³o¿enia wniosku o
ulgê rozk³adane s¹ na tak¹ sam¹ iloœæ rat, jak nale¿noœæ g³ówna, nie podlegaj¹ oprocentowaniu i p³atne s¹ w tych samych terminach.
4. Naliczenie kwoty oprocentowania, o których mowa
w ust. 2 nastêpuje wg wzoru:
X= A x B x W X c C: (365 x 100)
gdzie:
X– kwota naliczonego oprocentowania od nale¿noœci g³ównej
A– nale¿noœæ odroczona lub kwota raty
B– liczba dni od z³o¿enia wniosku, nie wczeœniej ni¿
od dnia wymagalnoœci
wierzytelnoœci do terminu p³atnoœci odroczonej nale¿noœci lub raty
W– wspó³czynnik obni¿enia oprocentowania okreœlony w ust. 2
C– stopa odsetek ustawowych z dnia z³o¿enia wniosku o ulgê wyra¿on¹ w
procentach.
365 – liczba dni w roku.
5. Decyzja / oœwiadczenie woli / powinna zawieraæ postanowienie o natychmiastowej wymagalnoœci wierzy-
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telnoœci wraz z odsetkami ustawowymi, je¿eli d³€¿nik
nie sp³aci w terminie albo w pe³nej wysokoœci wierzytelnoœci, której termin p³atnoœci odroczono albo
nie sp³aci w pe³nej wysokoœci ustalonych rat.

ficznych (Dz. U. z 2003 Nr 166,poz. 1612)art. 18 ust. 2
pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591z
póŸn. zm.) Rada Gminy Szemud uchwala co nastêpuje:

§6

§1

1. Umorzenie wierzytelnoœci a tak¿e udzielenie ulg w
ich sp³aceniu, o których mowa w § 1 nastêpuje w odniesieniu:
1) do wierzytelnoœci o charakterze administracyjnym
w drodze decyzji administracyjnej.
2) do wierzytelnoœci wynikaj¹cych ze stosunków cywilnoprawnych w drodze umowy lub oœwiadczenia woli.
2. W sytuacjach okreœlonych w § 1 ust. 2, 3, 4, 5 i 6
umorzenie wierzytelnoœci o charakterze administracyjnym jak i wierzytelnoœci wynikaj¹cych ze stosunków cywilnoprawnych mo¿e nast¹piæ w drodze
jednostronnego oœwiadczenia woli, sk³adanego w
celu dokonania odpisu w ksiêgach rachunkowych.

1. Przeprowadziæ ponownie lokalne konsultacje mieszkañców ograniczaj¹c konsultacje do obszaru miejscowoœci Karczemki, obejmuj¹cej wg grupy
inicjatywnej przeprowadzenia konsultacji spo³ecznych w czêœæ wsi Dobrzewino obrêb ulic lub ich czêœci: Œwierkowa, Spacerowa, Górna, Królewska,
Kwiatowa, £¹kowa, Granitowa, Bociania, Tuchomska, Przyleœna, Gdañska i Jeziorna.
2. Obszar objêty konsultacjami ilustruje szkic przed³o¿ony przez grupê inicjatywn¹ stanowi¹cy za³¹cznik
Nr 11) do niniejszej Uchwa³y.

§7
Zbiorcz¹ informacjê o wysokoœci wszystkich umorzonych wierzytelnoœci oraz innych udzielonych ulg Wójt
Gminy przedstawia Radzie Gminy corocznie wraz z informacj¹ o wykonaniu bud¿etu.
§8
Traci moc Uchwa³a Nr XVI/100/2004 Rady Gminy Sztutowo z dnia 24 marca 2004r w sprawie okreœlenia szczegó³owych zasad i trybu umarzania wierzytelnoœci
gminnych i gminnych jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w sp³aceniu tych nale¿noœci,
a tak¿e organów do tego uprawnionych.

§2
1. Przedmiotem konsultacji jest wypowiedŸ zainteresowanych mieszkañców czy:
Czy chce Pani/Pan zmiany rodzaju miejscowoœci
Karczemki, czêœci wsi Dobrzewino na wieœ Karczemki w obrêbie geodezyjnym Dobrzewino jak na za³¹czonym szkicu – w ramach jednego so³ectwa..
2. Wzór karty wypowiedzi stanowi za³¹cznik Nr 2 1) do
niniejszej Uchwa³y.
§3
Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkañców
miejscowoœci Karczemki co do celowoœci wydzielenia
ze wsi Dobrzewino wsi Karczemki i ujawnienia tej nazwy we wszelkich dokumentach dotycz¹cych tego obszaru i mieszkañców.
§4

§9

Koszty zmiany nazwy nie obci¹¿aj¹ Gminy Szemud.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Sztutowo.
§ 10
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Kryspin Osielski

§5
1. Konsultacje zostan¹ przeprowadzone w formie g³osowania przewidzianego § 3 pkt 2 a Uchwa³y Rady
Gminy Szemud z dnia 06.09.2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkañcami Gminy Szemud poprzez oddanie g³osu w
siedzibie obwodowej Komisji do spraw przeprowadzenia konsultacji lokalnych w dniu 24.09.2006 r.(niedziela) w godzinach od 9.00 do 17.00
2. Siedzibê Komisji ustala siê w Szkole Podstawowej
w Karczemkach.

550
UCHWA£A Nr LIII/437/2006
Rady Gminy Szemud
z dnia 6 wrzeœnia 2006 r.
w sprawie: ponowienia lokalnych konsultacji z mieszkañcami Gminy w sprawie zmiany rodzaju miejscowoœci Karczemki z czêœci wsi Dobrzewino na wieœ
Karczemki
Na podstawie Uchwa³y Nr XXVI/178/04 Rady Gminy
Szemud z dnia 28.10.2004 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzenia konsultacji z mieszkañcami Gminy
Szemud,art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o
urzêdowych nazwach miejscowoœci i obiektów fizjogra-

§6
1. Powo³uje siê obwodow¹ Komisjê do spraw przeprowadzenia konsultacji lokalnych w miejscowoœci Karczemki we wsi Dobrzewino w sk³adzie: Romuald
Janca, Marcin Machaliñski, Bogdan Hewelt.
2. Grupa inicjatywna w terminie do dnia 15.09.2006 r.
wska¿e Komisji mê¿a zaufania.
§7
Ustala siê nastêpuj¹cy kalendarz czynnoœci:
1. Sprawdzenie list osób uprawnionych do wziêcia
udzia³u w konsultacjach do 20.09.2006 r.
1)

Za³¹cznika nie publikuje siê
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2. Przekazanie list mieszkañców uprawnionych do
udzia³u w konsultacjach obwodowej Komisji do spraw
przeprowadzenia konsultacji we wsi Dobrzewino w
terminie do dnia 22.09.2006 r.
3. Przeprowadzenie konsultacji w dniu 24.09.2006 r. w
godzinach od 9.00 do 17.00
4. Ustalenie wyników konsultacji do 24.09.2006 r. i sporz¹dzenie protoko³u
5. Przekazanie wyników konsultacji do Rady Gminy i
rozwi¹zanie Komisji z dniem 25.09.2006 r.
§8
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Szemud.
§9

cz¹c¹ zamiaru wykonania prac przy zabytku oraz
program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,”
§2
Dokonuje siê zmiany w treœci za³¹cznika nr 1 do
uchwa³y w taki sposób, ¿e w czêœci XI za³¹cznika w
brzmieniu: „Wykaz za³¹czników wymaganych przy sk³adaniu wniosku:” pkt 4 otrzymuje nowe brzmienie o treœci:
„ 4) Decyzja w³aœciwego organu ochrony zabytków zezwalaj¹ca na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych lub opinia w³aœciwego organu ochrony zabytków
dotycz¹ca zamiaru wykonania prac***.”
§3
Pozosta³a treœæ uchwa³y nie ulega zmianie.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie od daty publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego Uchwa³y
Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XXVI/178/04
Rady Gminy Szemud z dnia 28.10.2004 r.

§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Eugeniusz Walkusz

551
UCHWA£A Nr LV/458/2006
Rady Gminy Szemud
z dnia 12 paŸdziernika 2006 r.
w sprawie zmiany uchwa³y nr L/418/2006 Rady Gminy
Szemud z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie okreœlenia
zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz.U. nr 162, poz. 1568 z poŸn. zmianami) w zwi¹zku
z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
nr 142, poz. 1591 z póŸn. zmianami) i art. 176 ust. 3
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. nr 249, poz. 2104 z uprz. zmianami) Rada Gminy Szemud uchwala, co nastêpuje:
§1
Dokonuje siê zmiany w treœci § 5 ust. 1 pkt 5 uchwa³y w taki sposób, ¿e otrzymuje on nowe brzmienie o treœci:
„5) – decyzjê w³aœciwego organu ochrony zabytków zezwalaj¹c¹ na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku oraz projekt i pozwolenie na
budowê, gdy wniosek dotyczy prac lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym i wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowê, lub
— opiniê w³aœciwego organu ochrony zabytków dotycz¹c¹ zamiaru wykonania prac lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym, je¿eli charakter
tych prac lub robót nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowê, lub
— opiniê w³aœciwego organu ochrony zabytków doty-

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Eugeniusz Walkusz

552
UCHWA£A Nr LVI/467/2006
Rady Gminy Szemud
z dnia 25 paŸdziernika 2006 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwa³y Nr XLIV/
375/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 27 lutego
2006 roku w sprawie: zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu okreœlaj¹cego wysokoœæ
oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wys³ugê lat, oraz innych sk³adników wynagrodzenia jak za godziny ponadwymiarowe i godziny doraŸnych zastêpstw a tak¿e wysokoœci i szczegó³owych zasad przyznawania i wyp³acania dodatku
mieszkaniowego, wiejskiego i nagród.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 30, ust. 6, art. 33 ust. 1,
art. 49, art. 54 ust. 7 w zwi¹zku z art. 22 ust. 3, art. 34 i
art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (t j. Dz.U. z 2006 roku Nr 97 poz. 674 z póŸniejszymi zmianami) zwanej dalej „Kart¹ Nauczyciela”, w
zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz przepisami
rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokoœci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracê w
dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181
z póŸn.zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606
z póŸn. zm.), po zasiêgniêciu opinii zwi¹zków zawodowych,
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§1

§2

Wprowadza siê zmiany w Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i placówkach
oœwiatowych prowadzonych przez Gminê Szemud stanowi¹cym za³¹cznik do Uchwa³y Nr XLIV/375/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 27 lutego 2006 r.

Rozdzia³ III Regulaminu „Dodatek Funkcyjny” § 6 otrzymuje brzmienie:
1. Ustala siê wysokoœæ dodatku funkcyjnego pobieranego wynagrodzenia zasadniczego w granicach okreœlonych w poni¿szej tabeli:

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Funkcja kierownicza
Dyrektor SP do 14 oddziałów
Dyrektor SP powyżej 14 oddziałów
Dyrektor GIM do 7 oddziałów
Dyrektor GIM powyżej 7 oddziałów
Wicedyrektor szkoły
Kierownik filii
Kierownik świetlicy

Miesięczna

wysokość dodatku funkcyjnego
do 40 %
do 50 %
do 40 %
do 50 %
do 25 %
do 15 %
do 15 %

§3

§3

Pozosta³e paragrafy uchwa³y i Regulaminu nie ulegaj¹ zmianie.

Przyjmuje siê Regulamin dysponowania œrodkami finansowymi na pomoc zdrowotn¹ dla nauczycieli.

§4

§4

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od
dnia 01 wrzeœnia 2006 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z FUNDUSZU ZDROWOTNEGO PRZEZNACZONEGO NA POMOC ZDROWOTN¥ DLA NAUCZYCIELI.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Eugeniusz Walkusz
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UCHWA£A Nr LVI/468/2006
Rady Gminy Szemud
z dnia 25 paŸdziernika 2006 r.
w sprawie ustalenia wysokoœci œrodków na pomoc
zdrowotn¹ dla nauczycieli korzystaj¹cych z opieki
zdrowotnej i nauczycieli emerytów i rencistów oraz
regulaminu dysponowania œrodkami finansowymi na
pomoc zdrowotn¹.
Na podstawie art. 1 ust. 1, pkt. 1–2 i art. 72 ust. 1
i ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
z póŸniejszymi zmianami) oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
Rada Gminy Szemud uchwala co nastêpuje:
§1
W bud¿ecie gminy Szemud tworzy siê fundusz zdrowotny w wysokoœci 0,3% planowanego funduszu p³ac
nauczycieli z przeznaczeniem na pomoc zdrowotn¹ dla
nauczycieli korzystaj¹cych z opieki zdrowotnej.
§2
Œrodkami przeznaczonymi na pomoc zdrowotn¹ dla
nauczycieli dysponuje organ prowadz¹cy proporcjonalnie do planowanego funduszu p³ac nauczycieli danej
szko³y i w oparciu o stanowisko Komisji o której mowa w
§ 3 ust. 3 Regulaminu Korzystania z Funduszu Zdrowotnego.

§ 4.1
Pomoc zdrowotn¹ stosuje siê do nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 26 wrzeœnia 1982 roku – Karta Nauczyciela, zatrudnionych co
najmniej w po³owie obowi¹zuj¹cego wymiaru godzin zajêæ dydaktyczno – wychowawczych oraz dla nauczycieli emerytów i rencistów, zwanych dalej nauczycielami.
§ 4.2
Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zapomogi
pieniê¿nej.
§ 4.3
1. Dyrektor szko³y powo³uje Komisjê do rozpatrywania
podañ nauczycieli o przyznanie zapomogi pieniê¿nej na pomoc zdrowotn¹.
2. W sk³ad Komisji wchodz¹: jako przewodnicz¹cy –
Dyrektor szko³y lub placówki oœwiatowej b¹dŸ osoba
przez niego wyznaczona oraz jako cz³onkowie:
trzech nauczycieli danej placówki oraz przedstawiciele zwi¹zków zawodowych dzia³aj¹cych w szkole lub
placówce oœwiatowej.
3. Komisja wyra¿a stanowisko o przyznaniu lub odmowie przyznania zapomogi w wyniku g³osowania zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
§ 4.4
1. Nauczyciel sk³ada podanie do dyrektora szko³y o
przyznanie zapomogi pieniê¿nej na pomoc zdrowotn¹ poparte zaœwiadczeniem lekarskim oraz dokumentacj¹ potwierdzaj¹c¹ wysokoœæ kosztów leczenia
(rachunki, faktury, zaœwiadczenie lekarskie o koniecznoœci stosowania specjalistycznej diety itp.)
2. W przypadku nauczyciela emerytowanego (rencisty)
o wysokoœci zapomogi, o której mowa w art. 1 decyduje wg zasad okreœlonych w Regulaminie Komisja,
przy uwzglêdnieniu zasad korzystania z funduszu
socjalnego.
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§ 4.5
Komisja podczas rozpatrywania podañ nauczycieli o
zapomogê na pomoc zdrowotn¹ bierze pod uwagê nie tylko wysokoœæ kosztów poniesionych przez nauczyciela w
zwi¹zku z prowadzonym leczeniem, ale równie¿ ca³okszta³t okolicznoœci wp³ywaj¹cych na sytuacjê materialn¹ (choroba przewlek³a, koniecznoœæ leczenia w domu,
zalecenie stosowania specjalistycznej diety, zapewnienie dodatkowej opieki dla chorego, zakup lekarstw itp.).
§ 4.6
1. Komisja rozpatruje podania nauczycieli o przyznanie zapomogi pieniê¿nej w miarê potrzeb nie rzadziej ni¿ dwa razy w roku.
2. Komisja sporz¹dza protokó³ z posiedzenia do³¹czaj¹c do niego podanie wraz z dokumentacj¹.
3. Podania oraz do³¹czona dokumentacja przechowywane s¹ w szkole lub placówce przez okres piêciu lat.
§ 4.7
1. Dyrektor szko³y lub placówki na podstawie przedstawionego protoko³u wystêpuje do organu prowadz¹cego o wyp³atê przyznanego œwiadczenia.
2. Wyp³ata œwiadczenia nastêpuje w terminie 14 dni od
daty dostarczenia wniosku organowi prowadz¹cemu.
3. O negatywnym stanowisku Komisji Dyrektor Szko³y
powiadamia na piœmie wnioskuj¹cego o przyznanie
zapomogi, który ma prawo odwo³ania siê bezpoœrednio do organu prowadz¹cego w terminie 14 dni od
daty otrzymania powiadomienia.
4. Organ prowadz¹cy rozpatruje odwo³anie w terminie
14 dni i jego stanowisko jest ostateczne.
§ 4.8
1. Z podaniem o przyznanie zapomogi mo¿e wyst¹piæ
nauczyciel albo jego opiekun, je¿eli ten nauczyciel
nie jest zdolny osobiœcie do podejmowania czynnoœci w tym zakresie.
2. Z inicjatyw¹ przyznania zapomogi mog¹ wyst¹piæ
równie¿ ogniwa zwi¹zków zawodowych, rady pedagogiczne oraz dyrektor szko³y – placówki.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 wrzeœnia 2006 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Eugeniusz Walkusz
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UCHWA£A Nr LXII/823/06
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 27 wrzeœnia 2006 r.
w sprawie: zmiany uchwa³y Nr XII/102/03 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta S³upska,
zmienionej Uchwa³¹ Nr XXIX/327/04 Rady Miejskiej w

S³upsku z dnia 29 wrzeœnia 2004r, Uchwa³¹
Nr XXX/353/04 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia
27 paŸdziernika 2004 r, Uchwa³¹ Nr XLIV/548/05 Rady
Miejskiej w S³upsku z dnia 27 lipca 2005r, Uchwa³¹
Nr XLVIII/602/05 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia
16 paŸdziernika 2005 r.
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z
2004 r. Nr 281, poz. 2783 i 2786) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717,
Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128) Rada Miejska w S³upsku uchwala, co nastêpuje:
§1
W uchwale Nr XII/102/03 Rady Miejskiej w S³upsku z
dnia 28 maja 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta S³upska, zmienionej Uchwa³¹ Nr XXIX/327/04
Rady Miejskiej w S³upsku z dnia 29 wrzeœnia 2004r,
Uchwa³¹ Nr XXX/353/04 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia
27 paŸdziernika 2004r, Uchwa³¹ Nr XLIV/548/05 Rady
Miejskiej w S³upsku z dnia 27 lipca 2005r, Uchwa³¹
Nr XLVIII/602/05 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia
16 paŸdziernika 2005r wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) § 12 ust. 6 otrzymuje brzmienie;
„posiada sta³e Ÿród³o dochodów, a œredni miesiêczny dochód na jednego cz³onka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych
z³o¿enie wniosku nie przekracza n/w progów brutto
pomniejszonych o koszty uzyskania przychodu i
sk³adki ZUS;
a) gospodarstwo jednoosobowe od 746,82 z³ do
1.300,00 z³
b) gospodarstwo 2–4 osobowe od 600,00 z³ do
1.100,00 z³ na jednego cz³onka gospodarstwa domowego
c) gospodarstwo 5–cio i wiêcej osobowe od 400,00 z³
do 900,00 z³ na jednego cz³onka gospodarstwa
domowego.
Zakaz przekroczenia progu dochodu okreœlonego w
§ 12 ust. 6 nie dotyczy najemców, w których gospodarstwie domowym znajduje siê osoba niepe³nosprawna z dysfunkcj¹ narz¹du ruchu poruszaj¹c¹
siê na wózku inwalidzkim. Wymienieni najemcy s¹
jednak obowi¹zani osi¹gn¹æ dolny próg dochodu
okreœlonego w § 12 ust. 6.”
2) § 13 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie;
„najemcom lokali o najwy¿szych dochodach, o których mowa w § 12 ust. 6”
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta S³upska.
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§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w S³upsku
Anna Bogucka – Skowroñska
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UCHWA£A Nr LXII/826/06
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 27 wrzeœnia 2006 r.
w sprawie nadania nazwy rondu w S³upsku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717;
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128) Rada Miejska w
S³upsku uchwala, co nastêpuje:
§1
Rondu u zbiegu ulic Wolnoœci i Miko³aja Kopernika w
S³upsku nadaje siê nazwê „Rondo ku czci Inwalidów Wojennych RP”.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta S³upska.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w S³upsku
Anna Bogucka–Skowroñska
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UCHWA£A Nr LXII /832/06
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 27 wrzeœnia 2006 r.
w sprawie: okreœlenia liczby przeznaczonych do wydania w 2007 roku nowych licencji na wykonywanie
transportu drogowego taksówkami
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23
poz. 220; Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717,
Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457;
z 2006 r. Nr 17 poz. 128) i art. 6 ust. 6 ustawy z dnia
6 wrzeœnia 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088, Nr 273
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poz. 2703; z 2005 r. Nr 141 poz. 1184, Nr 155 poz. 1297,
Nr 163 poz. 1362, Nr 172 poz. 1440, Nr 175 poz. 1462,
Nr 180 poz. 1494 i 1497) Rada Miejska w S³upsku uchwala, co nastêpuje:
§1
Ustala siê na 2007 rok limit wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami w
liczbie 100.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta S³upska.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miejskiego w S³upsku.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w S³upsku
Anna Bogucka–Skowroñska
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UCHWA£A Nr LXIII/862/06
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 25 paŸdziernika 2006 r.
w sprawie zmiany Statutu Miasta S³upska.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717;
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116,poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) Rada Miejska w
S³upsku uchwala, co nastêpuje:
§1
W Statucie Miasta S³upska, stanowi¹cym za³¹cznik
do uchwa³y Nr II/6/02 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia
27 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta
S³upska (Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego
z 2003 r. Nr 7, poz. 68) w za³¹czniku Nr 6 w rozdziale I
Jednostki Bud¿etowe punkt 23. otrzymuje brzmienie:
„23. Gimnazjum Nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w
S³upsku ul. Jana III Sobieskiego 3.”
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta S³upska.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w S³upsku
Anna Bogucka–Skowroñska
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UCHWA£A Nr LXIII/863/06
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 25 paŸdziernika 2006 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie miasta S³upska
Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 wrzeœnia
1996 roku o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach
(Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) Rada Miejska w S³upsku uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê regulamin utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie miasta S³upska, który stanowi za³¹cznik
do uchwa³y.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta S³upska.
§3
Uchwa³a wchodzi z ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia uchwa³y w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§4
Traci moc uchwa³a Nr LVII/748/06 Rady Miejskiej w
S³upsku z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie miasta
S³upska
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w S³upsku
Anna Bogucka – Skowroñska
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr LXIII/863/06
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 25 paŸdziernika 2006 r.
REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOŒCI I PORZ¥DKU
NA TERENIE MIASTA S£UPSKA

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 rozmieszczania 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 nieczystoœci ciek³ych z terenu nieruchomoœci oraz z terenów przeznaczonych do u¿ytku
publicznego;
4. maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji dopuszczonych do sk³adowania na sk³adowiskach odpadów;
5. obowi¹zków osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe, maj¹cych na celu ochronê przed zagro¿eniem
lub uci¹¿liwoœci¹ dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego
u¿ytku;
6. wymagañ utrzymywania zwierz¹t gospodarskich na
terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej, w tym
tak¿e zakazu ich utrzymywania na okreœlonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomoœciach;
7. wyznaczania obszarów podlegaj¹cych obowi¹zkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
ROZDZIA£ II
Selektywne zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych.
§2
Prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych dotyczy papieru i tektury, szk³a,
tworzyw sztucznych oraz innych odpadów powstaj¹cych
w gospodarstwach domowych, odpadów roœlinnych, odpadów niebezpiecznych takich, jak zu¿yte baterie i przeterminowane leki, odpadów wielkogabarytowych i
odpadów z remontów.
§3

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin okreœla szczegó³owe zasady utrzymania
czystoœci i porz¹dku na terenie miasta S³upska dotycz¹ce:
1. wymagañ w zakresie utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie nieruchomoœci obejmuj¹cych:
a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstaj¹cych w gospodarstwach
domowych, odpadów niebezpiecznych, odpadów
wielkogabarytowych i odpadów z remontów;
b) uprz¹tanie b³ota, œniegu, lodu i innych zanieczyszczeñ z czêœci nieruchomoœci s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego;

1. W³aœciciele nieruchomoœci s¹ obowi¹zani do wyposa¿ania nieruchomoœci w pojemniki i worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2. W³aœciciele nieruchomoœci mog¹ wyposa¿yæ nieruchomoœæ w urz¹dzenia do selektywnego zbierania
odpadów przy pomocy podmiotu prowadz¹cego dzia³alnoœæ w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
3. Podmiot prowadz¹cy dzia³alnoœæ w zakresie odbierania odpadów komunalnych jest obowi¹zany do selektywnego odbierania odpadów zebranych
selektywnie.
§4
1. Odpady papieru i tektury nale¿y zbieraæ do pojemników kolorze niebieskim.
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2. Szk³o nale¿y zbieraæ do pojemników w kolorze zielonym.
3. Tworzywa sztuczne nale¿y zbieraæ do pojemników
w kolorze ¿ó³tym.
4. Odpady roœlinne powstaj¹ce w wyniku pielêgnacji
zieleni nale¿y zbieraæ do worków i przekazywaæ podmiotowi prowadz¹cemu dzia³alnoœæ w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Od obowi¹zku wywozu
odpadów roœlinnych zwolnione s¹ osoby fizyczne dokonuj¹ce kompostowania odpadów roœlinnych we
w³asnym zakresie i na w³asne potrzeby, w sposób
nie powoduj¹cy uci¹¿liwoœci dla otoczenia.
5. Do gromadzenia przeterminowanych leków przeznaczone s¹ pojemniki ustawione w aptekach.
6. Do gromadzenia zu¿ytych baterii przeznaczone s¹
pojemniki w szko³ach, placówkach handlowych i
obiektach u¿ytecznoœci publicznej.
7. Odpady wielkogabarytowe nale¿y zbieraæ w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomoœci, s³u¿¹cym
do zbierania odpadów komunalnych, w sposób nie
utrudniaj¹cy korzystania z nieruchomoœci przez osoby trzecie i umo¿liwiaj¹cy ³atwy dostêp dla podmiotu prowadz¹cego dzia³alnoœæ w zakresie odbierania
odpadów komunalnych.
8. Odpady z remontów nale¿y zbieraæ w pojemnikach
lub workach dostarczonych przez podmiot prowadz¹cy dzia³alnoœæ w zakresie odbierania odpadów
komunalnych, w wyznaczonym miejscu na terenie
nieruchomoœci, s³u¿¹cym do zbierania odpadów komunalnych.
§5
Na terenach zabudowy jednorodzinnej, je¿eli uzasadnia to mniejsza iloœæ powstaj¹cych odpadów jednego rodzaju, dopuszcza siê selektywne zbieranie odpadów
komunalnych do worków.

§8
Obowi¹zek utrzymania czystoœci i porz¹dku na ulicach nale¿y do Zarz¹du Dróg Miejskich. Do obowi¹zków Zarz¹du Dróg Miejskich nale¿y tak¿e:
1. zbieranie i pozbywanie siê odpadów zgromadzonych
w urz¹dzeniach do tego przeznaczonych i utrzymanie tych urz¹dzeñ w odpowiednim stanie sanitarnym,
porz¹dkowym i technicznym;
2. pozbycie siê b³ota, œniegu, lodu i innych zanieczyszczeñ uprz¹tniêtych z chodników przez w³aœcicieli nieruchomoœci przyleg³ych do drogi publicznej;
3. uprz¹tniêcie i pozbycie siê b³ota, œniegu, lodu i innych zanieczyszczeñ z chodników, je¿eli Zarz¹d Dróg
Miejskich pobiera op³aty z tytu³u postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku.
§9
Obowi¹zek utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenach innych ni¿ wymienione w § 6–8 nale¿¹ do Miasta.
Do obowi¹zków Miasta nale¿y tak¿e uprz¹tniêcie i pozbycie siê b³ota, œniegu, lodu i innych zanieczyszczeñ z
chodników po³o¿onych w strefie p³atnego parkowania
pojazdów samochodowych.
§ 10
1. B³oto, œnieg i lód uprz¹tniête z chodników po³o¿onych wzd³u¿ nieruchomoœci nale¿y gromadziæ na
skraju chodnika od strony jezdni, w sposób niezagra¿aj¹cy bezpieczeñstwu przechodniów i pojazdów
oraz nieutrudniaj¹cy ruchu z zachowaniem mo¿liwoœci odp³ywu wody do kanalizacji, w sposób niezagra¿aj¹cy istniej¹cej zieleni.
2. B³oto, œnieg i lód uprz¹tniêty z przystanków komunikacyjnych oraz ulic nale¿y gromadziæ przy krawêdzi jezdni poza terenem przystanku komunikacyjnego
w sposób nieutrudniaj¹cy ruch oraz zatrzymywanie
siê pojazdów, wysiadanie i wsiadanie pasa¿erów.

ROZDZIA£ III
Wymagania w zakresie uprz¹tania b³ota, œniegu, lodu
i innych zanieczyszczeñ z czêœci nieruchomoœci s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego.
§6
W³aœciciele nieruchomoœci zapewniaj¹ uprz¹tniêcie
b³ota, œniegu, lodu i innych zanieczyszczeñ z chodników
po³o¿onych wzd³u¿ nieruchomoœci, przy czym za taki
chodnik uznaje siê wydzielon¹ czêœæ drogi publicznej
s³u¿¹c¹ dla ruchu pieszego po³o¿on¹ bezpoœrednio przy
granicy nieruchomoœci; w³aœciciel nieruchomoœci nie jest
obowi¹zany do uprz¹tniêcia chodnika, na którym jest
dopuszczony p³atny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.
§7
Uprz¹tniêcie i pozbycie siê b³ota, œniegu, lodu i innych
zanieczyszczeñ z przystanków komunikacyjnych nale¿y
do obowi¹zków przedsiêbiorców u¿ytkuj¹cych tereny
s³u¿¹ce komunikacji publicznej.

ROZDZIA£ IV
Wymagania w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami samochodowymi
§ 11
1. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza
myjniami i warsztatami naprawczymi mo¿e odbywaæ
siê na terenie nieruchomoœci nie s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego wy³¹cznie w miejscach wyznaczonych przez w³aœciciela pod warunkiem, ¿e nie
spowoduje to zanieczyszczenia lub groŸby zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uci¹¿liwoœci dla s¹siadów
2. Miejsca przeznaczone do mycia i naprawy pojazdów
musz¹ mieæ zabezpieczone odprowadzanie powsta³ych œcieków do zbiorników bezodp³ywowych lub kanalizacji po uprzednim ich przejœciu przez ³apacz
oleju i odstojnik.
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ROZDZIA£ V
Wymagania w zakresie rodzaju i minimalnej pojemnoœci urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomoœci oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych
urz¹dzeñ i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym, przy uwzglêdnieniu œredniej iloœci odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych b¹dŸ w innych Ÿród³ach oraz liczby osób korzystaj¹cych z tych
urz¹dzeñ
§ 12
1. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomoœci nale¿y u¿ywaæ nastêpuj¹cych urz¹dzeñ
o minimalnej pojemnoœci:
1) na obszarze zabudowy wielorodzinnej – kontenery 1.100 l;
2) na obszarze zabudowy jednorodzinnej – pojemniki 110 l.
§ 13
1. Pojemniki i kontenery do zbierania odpadów komunalnych w zabudowie mieszkaniowej powinny byæ
rozmieszczone w iloœci wynikaj¹cej z tygodniowej
normy 65 l odpadów komunalnych wytwarzanych w
gospodarstwie domowym przez 1 mieszkañca i czêstotliwoœci pozbywania siê odpadów komunalnych, z
zastrze¿eniem ust. 2–3.
2. Ka¿da nieruchomoœæ w zabudowie jednorodzinnej
powinna byæ wyposa¿ona co najmniej w 1 pojemnik
o pojemnoœci 110 l.
3. Ka¿da nieruchomoœæ w zabudowie wielorodzinnej
powinna mieæ zabezpieczony co najmniej 1 kontener o pojemnoœci 1100 l.
4. Kontenery i pojemniki do zbierania odpadów komunalnych na terenie obiektów przemys³owych, handlowych, us³ugowych i u¿ytecznoœci publicznej
powinny byæ rozmieszczone w iloœci wynikaj¹cej z
czêstotliwoœci pozbywania siê odpadów komunalnych, uzgodnionej z podmiotem oraz nastêpuj¹cych
norm tygodniowych wytwarzania odpadów:
1) dla szkó³ wszelkiego typu – 3 l na ka¿dego ucznia
(studenta) i pracownika;
2) dla ¿³obków i przedszkoli – 3 l na ka¿de dziecko i
pracownika;
3) dla lokali handlowych – 5 l na ka¿dy 1 m 2 powierzchni ca³kowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na lokal;
4) dla stacjonarnych punktów handlowych zlokalizowanych poza budynkami, typu kiosk – 30 l na ka¿dego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden
pojemnik 60 l na ka¿dy punkt;
5) dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne;
6) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co
najmniej jeden pojemnik 110 l;
7) dla zak³adów przemys³owych, us³ugowych i produkcyjnych – pojemnik 110 l na ka¿dych 10 pracowników;
8) dla szpitali, internatów, koszar, hoteli, pensjonatów
itp. – 20 l na jedno ³ó¿ko;

9) dla ogródków dzia³kowych – 40 l na ka¿d¹ dzia³kê
w okresie od 1 marca do 3 paŸdziernika i 10 l poza tym okresem;
10) dla targowisk, hal targowych, gie³d – 110 l na ka¿dy punkt handlowy i dodatkowo pojemnik 110 l
przy ka¿dym wejœciu na taki teren.
5. Do zbierania okresowo zwiêkszonej iloœci odpadów
komunalnych, oprócz pojemników lub kontenerów
mog¹ byæ u¿ywane odpowiednie worki.
§ 14
1. Do zbierania odpadów komunalnych na ulicach i publicznych terenach zieleni nale¿y u¿ywaæ koszy ulicznych o minimalnej pojemnoœci 30 l.
2. Do zbierania psich odchodów na ulicach i publicznych terenach zieleni nale¿y u¿ywaæ koszy ulicznych
o minimalnej pojemnoœci 10 l.
§ 15
Do selektywnego zbierania odpadów komunalnych
nale¿y u¿ywaæ pojemników o minimalnej pojemnoœci
30 l i worków o minimalnej pojemnoœci 30 l.
§ 16
Kosze uliczne powinny byæ rozmieszczone wed³ug
nastêpuj¹cych zasad:
1. odleg³oœæ pomiêdzy koszami rozstawionymi na ulicach i publicznych terenach zieleni nie mo¿e przekraczaæ 150 m;
2. na przystankach komunikacji kosze nale¿y lokalizowaæ pod wiat¹, a jeœli jej nie ma – to w bezpoœrednim
s¹siedztwie oznaczenia przystanku;
3. na peronach odleg³oœæ pomiêdzy koszami nie mo¿e
przekraczaæ 50 m.
§ 17
Do selektywnego zbierania odpadów komunalnych
nale¿y zapewniæ pojemniki i worki w iloœci uwzglêdniaj¹cej potrzeby i mo¿liwoœci ich dostarczenia.
§ 18
1. Pojemniki i kontenery przeznaczone do zbierania
odpadów komunalnych musz¹ byæ szczelne oraz wyposa¿one w zamkniêcia.
2. Pojemniki i kontenery do zbierania odpadów nale¿y
poddawaæ dezynfekcji co najmniej 3 razy w okresie
od czerwca do wrzeœnia.
ROZDZIA£ VI
Wymagania w zakresie czêstotliwoœci i sposobu pozbywania siê odpadów komunalnych i nieczystoœci
ciek³ych z terenu nieruchomoœci oraz z terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego.
§ 19
1. Odpady komunalne nale¿y usuwaæ z terenu nieruchomoœci w terminach ustalonych z podmiotem prowadz¹cym dzia³alnoœæ w zakresie odbierania
odpadów komunalnych, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Odpady komunalne z terenu nieruchomoœci nie mog¹ byæ usuwane rzadziej ni¿:
1) w przypadku odpadów nieselekcjonowanych:
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a) z terenów objêtych zabudow¹ jednorodzinn¹ –
1 raz w tygodniu;
b) z terenów objêtych zabudow¹ wielorodzinn¹ –
2 razy w tygodniu;
2) w przypadku odpadów zbieranych selektywnie – 1
raz w miesi¹cu;
3) odpady wielkogabarytowe oraz odpady z remontów nale¿y usuwaæ z terenu nieruchomoœci niezw³ocznie.
3. Kosze uliczne nale¿y opró¿niaæ z czêstotliwoœci¹ zapewniaj¹c¹ niedopuszczenie do ich przepe³nienia.
§ 20
Pojemniki, kontenery na odpady oraz worki z odpadami nale¿y ustawiaæ w miejscu dostêpnym dla pracowników podmiotu prowadz¹cego dzia³alnoœæ w zakresie
odbierania odpadów komunalnych bez koniecznoœci
otwierania wejœcia na teren nieruchomoœci. Je¿eli nie
ma takiej mo¿liwoœci w³aœciciel nieruchomoœci jest zobowi¹zany umo¿liwiæ wjazd na teren nieruchomoœci albo wystawiæ pojemniki, kontenery lub worki przed wejœcie
na teren nieruchomoœci na chodnik lub wyj¹tkowo ulicê
z zachowaniem zasad bezpieczeñstwa ruchu.
§ 21
1. Nieczystoœci ciek³e z nieruchomoœci nale¿y odbieraæ przy u¿yciu pojazdu asenizacyjnego.
2. Nieczystoœci ciek³e z terenów nieruchomoœci nale¿y opró¿niaæ z czêstotliwoœci¹ zapewniaj¹c¹ niedopuszczenie do przepe³nienia zbiorników bezodp³ywowych.
§ 22
Szczelny zbiornik bezodp³ywowy nieczystoœci ciek³ych
lub oczyszczalnia przydomowa musz¹ byæ zlokalizowane w sposób umo¿liwiaj¹cy dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego w celu ich opró¿nienia.
ROZDZIA£ VII
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji dopuszczonych do sk³adowania
na sk³adowisku odpadów.
§ 23
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji dopuszczonych do sk³adowania na
sk³adowisku odpadów wynosi w poszczególnych okresach:
1. do 31.12.2010 roku – nie wiêcej ni¿ 9.143 Mg;
2. od 01.01.2011 do 31.12.2013 roku – nie wiêcej ni¿
6.095 Mg;
3. od 01.01.2014 do 31.12 2020 roku – nie wiêcej
4.266 Mg.
ROZDZIA£ VIII
Obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe
maj¹ce na celu ochronê przed zagro¿eniem lub uci¹¿liwoœci¹ dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego u¿ytku.
§ 24
1. W³aœciciel b¹dŸ opiekun zwierzêcia domowego jest

zobowi¹zany utrzymywaæ je w taki sposób, aby nie
stanowi³o ono zagro¿enia ani uci¹¿liwoœci dla ludzi.
2. W³aœciciel b¹dŸ opiekun zwierzêcia domowego jest
zobowi¹zany zapewniæ pe³ny nadzór nad zachowaniem zwierzêcia.
3. Utrzymywanie zwierz¹t domowych nie mo¿e powodowaæ dla innych osób uci¹¿liwoœci takich, jak ha³as, odór, zanieczyszczenia itp.
§ 25
W miejscach publicznych zwierzêta domowe, zw³aszcza psy, mog¹ przebywaæ wy³¹cznie pod nadzorem osoby doros³ej, która jest zdolna do kontroli zachowania siê
zwierzêcia przy przestrzeganiu nastêpuj¹cych zasad:
1. pies powinien byæ prowadzony na smyczy;
2. psa rasy uznawanej za agresywn¹ lub zagra¿aj¹cego otoczeniu nale¿y prowadziæ w kagañcu;
3. zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest jedynie na
terenie ma³o uczêszczanym przez ludzi i tylko w przypadku, gdy w³aœciciel lub opiekun psa ma mo¿liwoœæ
kontroli nad jego zachowaniem.
§ 26
Osoba, z która przebywa zwierzê w miejscu publicznym, zobowi¹zana jest do usuniêcia zanieczyszczeñ
spowodowanych przez zwierzê.
ROZDZIA£ IX
Wymagania dotycz¹ce utrzymywania zwierz¹t gospodarskich na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej, w tym zakaz ich utrzymywania na poszczególnych obszarach lub w poszczególnych nieruchomoœciach.
§ 27
1. Zakazuje siê utrzymywania zwierz¹t gospodarskich:
1) na terenach o zabudowie wielorodzinnej;
2) w centrum miasta;
3) w nieruchomoœciach o zabudowie jednorodzinnej
o powierzchni dzia³ki poni¿ej 500 m 2;
4) w nieruchomoœciach, na których usytuowane s¹
budynki u¿ytecznoœci publicznej.
2. Ulice stanowi¹ce centrum miasta okreœla za³¹cznik
do Regulaminu.
§ 28
Dopuszcza siê utrzymywanie zwierz¹t gospodarskich
w nieruchomoœciach o zabudowie jednorodzinnej o powierzchni dzia³ki co najmniej 500 m2, przy zachowaniu nastêpuj¹cych warunków:
1. uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowego Lekarza
Weterynarii;
2. wyra¿eniu zgody przez w³aœciciela nieruchomoœci;
3. uzyskaniu pisemnej zgody w³aœcicieli dzia³ek s¹siednich;
4. nie powodowaniu przez utrzymywane zwierzêta
uci¹¿liwoœci dla ludzi, w szczególnoœci odoru lub ha³asu.
§ 29
Wytwarzane podczas utrzymywania zwierz¹t gospodarskich odpady i nieczystoœci nale¿y gromadziæ i usu-
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waæ tak, aby nie powodowa³y zanieczyszczenia gleby,
wód powierzchniowych i podziemnych, ani powietrza.
§ 30
Liczba zwierz¹t gospodarskich utrzymywanych na terenie nieruchomoœci o zabudowie jednorodzinnej o powierzchni dzia³ki co najmniej 500 m 2, nie mo¿e byæ
wy¿sza ni¿:
1. trzoda chlewna – 1 sztuka;
2. byd³o – 1 sztuka;
3. kozy – 2 sztuki;
4. konie – 1 sztuka;
5. ptactwo domowe – 10 sztuk;
6. króliki – 10 sztuk;
7. inne zwierzêta futerkowe – 5 sztuk.
8. go³êbie – 10 sztuk w stadzie podstawowym;
9. pszczo³y– 3 ule;
ROZDZIA£ X
Obszary podlegaj¹ce obowi¹zkowej deratyzacji i terminy ich przeprowadzania.
§ 31
W³aœciciel nieruchomoœci zobowi¹zany jest do przeprowadzenia corocznej deratyzacji nieruchomoœci w terminach:
1. wiosennej – od 15 marca do 15 kwietnia;
2. jesiennej – od 15 paŸdziernika do 15 listopada.
Za³¹cznik
do Regulaminu utrzymania
czystoœci i porz¹dku
na terenie miasta S³upska
Ulice stanowi¹ce centrum miasta, na którym wprowadza siê ca³kowity zakaz utrzymywania zwierz¹t gospodarskich:
1. Armii Krajowej,
2. Bema,
3. Deotymy, D³uga, D³ugosza, Dominikañska,
4. Filmowa,
5. Garncarska, Grodzka, Gwardii Ludowej,
6. Jaracza, Jednoœci Narodowej, Jagie³³y, Jana Paw³a II,
7. Kasprowicza, Kiliñskiego, Ko³³¹taja, Konopnickiej,
Kopernika, Koœcielna, Kowalska, Krasiñskiego,
8. Lutos³awskiego,
9. £ukasiewicza,
10. Anny £ajming, Mickiewicza, Miko³ajska, Mostnika,
Murarska,
11. Niedzia³kowskiego, Nowobramska, Nullo,
12. Ogrodowa,
13. Paderewskiego, Partyzantów, Piekie³ko, Pl. Broniewskiego, Pl. D¹browskiego, Pl. Powstañców Warszawy, Plac Zwyciêstwa, P³owiecka, Pobo¿nego,
Podgórna, Polna, Prosta, Przechodnia,
14. Reymonta, Rynek Rybacki,
15. S¹dowa, Sienkiewicza, S³owackiego, S³owiañskiego, Solskiego, Stary Rynek, Starzyñskiego, Staszica, Stwosza, Sygietyñskiego, Szarych Szeregów,
Szkolna, Œwiêtope³ka,
16. Teatralna, Tuwima,
17. Wandy, Wileñska, Wojska Polskiego, Wolnoœci, Wyspiañskiego, Waryñskiego,

18. Zamenhoffa, Zamkowa,
19. ¯eromskiego, ¯wirki i Wigury.

559
UCHWA£A Nr II/7/06
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 29 listopada 2006 r.
w sprawie zmiany Statutu Miasta S³upska.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717;
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116,poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) Rada Miejska w
S³upsku uchwala, co nastêpuje:
§1
W Statucie Miasta S³upska, stanowi¹cym za³¹cznik
do uchwa³y Nr II/6/02 Rady Miejskiejw S³upsku z dnia
27 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta S³upska (Dziennik Urzêdowy Województwa Pomorskiego z 2003 r. Nr 7, poz. 68) w za³¹czniku Nr 8
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w punktach I i VI wyrazy: „ 7 osób,” zastêpuje siê wyrazami: „minimum 5 osób”,
2) w punktach II – V wyrazy: „ 8 osób,” zastêpuje siê
wyrazami: „minimum 5 osób”.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta S³upska.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w S³upsku
Zbigniew Konwiñski
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UCHWA£A Nr XLV/516/2006
Rady Miejskiej W³adys³awowo
z dnia 13 wrzeœnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego O –3
Na podstawie art. 20 w zwi¹zku z art. 14 ust. 8,
art. 15, art. 16 ust. 1, art. 17, art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, ze zmianami z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141
poz. 1492), rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) i 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 póŸ-
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niejszymi zmianami) Rada Miejska W³adys³awowa
uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem O–3 po³o¿onym w miejscowoœci (obrêb) Ostrowo
ROZDZIA£ 1 – POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stwierdza siê zgodnoœæ „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” z ustaleniami „Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy W³adys³awowo”,
uchwalonego uchwa³¹ nr XLII/302/02 Rady Miejskiej
we W³adys³awowie z dnia 30 stycznia 2002 r.
2. Integralnymi czêœciami uchwa³y s¹:
1) rysunek planu w skali 1:1000 wraz z wyrysem ze
„Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miasta W³adys³awowo" – jako za³¹cznik nr 1.
2) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nale¿¹cych
do zadañ w³asnych gminy – jako za³¹cznik nr 2.
3) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu planu – jako za³¹cznik nr 3.
§2
Podstawowymi celami regulacji zawartych w planie s¹:
1. Ochrona interesu publicznego w skali lokalnej i ponadlokalnej poprzez:
— ochronê walorów przyrodniczych i krajobrazowych,
— kszta³towanie przestrzeni w sposób zapewniaj¹cy
wzajemne relacje pomiêdzy dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ a œrodowiskiem naturalnym, tworz¹ce ³ad
przestrzenny,
— racjonaln¹ gospodarkê gruntami wyposa¿onymi
w infrastrukturê techniczn¹.
§3
Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na – tereny oznaczone symbolem dwucyfrowym oraz ich przeznaczenie – g³ówn¹ funkcjê – oznaczone symbolami
literowymi:
UT – teren us³ug turystyki
ZL – teren lasu
ZNz – teren trwa³ych u¿ytków zielonych
WS – teren wód powierzchniowych
tereny dróg:
KDL – droga lokalna,
KDX – ci¹g pieszo – jezdny
§4
Na terenach wymienionych w § 3 ustala siê przeznaczenie podstawowe oraz – w uzasadnionych przypadkach – przeznaczenie dodatkowe, uwarunkowane
ustaleniami szczegó³owymi.
§5
Ilekroæ w tekœcie uchwa³y jest mowa o:
— uchwale – nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê,
— planie – nale¿y przez to rozumieæ miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego wymieniony w
§ 1 pkt. 2 niniejszej uchwa³y,
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— rysunku planu – nale¿y przez to rozumieæ graficzny
zapis planu przedstawiony na mapie sytuacyjno–wysokoœciowej w skali 1: 2000, stanowi¹cy za³¹cznik
nr 1 do uchwa³y,
— terenie – nale¿y przez to rozumieæ czêœæ obszaru
objêtego planem, wyznaczon¹ na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczon¹ symbolem literowym i numerem ustaleñ szczegó³owych,
— przepisach odrêbnych – nale¿y przez to rozumieæ
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
— nieprzekraczalnych liniach zabudowy – nale¿y przez
to rozumieæ linie, poza które nie mog¹ wykraczaæ
œciany zewnêtrzne budynków, a wykusze, schody,
podjazdy i balkony nie mog¹ byæ wysuniête poza t¹
liniê wiêcej ni¿ 0,5 m,
— dopuszczeniu – nale¿y przez to rozumieæ zgodnoœæ
z planem w szczególnych przypadkach wymagaj¹cych spe³nienia warunków wymienionych w ustaleniach szczegó³owych,
— intensywnoœci zabudowy – nale¿y przez to rozumieæ
stosunek powierzchni ca³kowitej wszystkich budynków
usytuowanych na dzia³ce do powierzchni dzia³ki,
— powierzchnia zabudowy – nale¿y przez to rozumieæ
powierzchniê wyznaczon¹ przez rzut pionowy zewnêtrznych krawêdzi budynku na powierzchniê terenu; do powierzchni zabudowy nie wlicza siê:
— powierzchni obiektów budowlanych ani ich czêœci
nie wystaj¹cych ponad powierzchniê terenu,
— powierzchni elementów drugorzêdnych, np. schodów zewnêtrznych, ramp zewnêtrznych, daszków,
markiz, wystêpów dachowych, oœwietlenia zewnêtrznego,
— iloœci kondygnacji – nale¿y przez to rozumieæ liczbê
kondygnacji naziemnych budynku
— mieszkaniu integralnie zwi¹zanym z prowadzon¹
dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ – nale¿y przez to rozumieæ mieszkanie w³aœciciela, stró¿a lub technologa
– jeœli dzia³alnoœæ ta wymaga sta³ego nadzoru,
— us³ugach nieuci¹¿liwych – nale¿y przez to rozumieæ
– us³ugi niepowoduj¹ce okresowego lub sta³ego pogarszania stanu œrodowiska i nie wymagaj¹ce obs³ugi ciê¿kim transportem,
— us³ugach turystyki – nale¿y przez to rozumieæ obiekty i urz¹dzenia stanowi¹ce bazê noclegow¹ i wypoczynkow¹, takie jak: oœrodki wypoczynkowe,
pensjonaty, hotele, motele, wynajem pokoi;
— stanie istniej¹cym – nale¿y przez to rozumieæ stan
na rok 2006
— reklamie wielkoformatowej – nale¿y przez to rozumieæ noœnik reklamowy, którego wymiary przekraczaj¹ powierzchniê 2,0 m 2
— modernizacji – nale¿y przez to rozumieæ dzia³ania
maj¹ce na celu poprawê jakoœci obiektów i urz¹dzeñ,
ich unowoczeœnienie,
— skrócie mp – nale¿y przez to rozumieæ miejsce postojowe,
— dachu stromym – nale¿y przez to rozumieæ dach,
którego po³aci s¹ nachylone pod k¹tem wiêkszym
ni¿ 30°,
— pasie ochronnym brzegu morskiego – obszar, w którym dzia³alnoœæ cz³owieka wywiera bezpoœredni
wp³yw na stan pasa technicznego,
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— odbiorniku – kanalizacja deszczowa, jako odbiornik
docelowy, tymczasowo jak w stanie istniej¹cym pod
warunkiem, i¿ wody deszczowe i roztopowe bêd¹
podczyszczone w separatorach substancji ropopochodnych i podczyszczalnikach zaprojektowanych
dla przejmowania opadów o czêstoœci wystêpowania 1 raz na rok i czasie trwania 15 minut lecz o iloœci nie mniejszej ni¿ powstaj¹cej z opadó o natê¿eniu
77 litrów / 1 sekundê / ha.
— ustalone w planie zasady i warunki scalania i podzia³u nieruchomoœci nie dotycz¹ wydzieleñ geodezyjnych dla sieci i urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury
technicznej.
Pojêcia i okreœlenia u¿yte w ustaleniach planu, a nie
zdefiniowane powy¿ej, nale¿y rozumieæ zgodnie z powszechnie obowi¹zuj¹c¹ interpretacj¹.
§6
1. Ustalenia planu zapisane s¹ w nastêpuj¹cym uk³adzie:
— ustalenia ogólne dla ca³ego obszaru opracowania
jak i poszczególnych terenów rozdzia³u 3 zawarte s¹ w rozdziale 2,
— ustalenia szczegó³owe dla poszczególnych terenów wyodrêbnionych liniami rozgraniczaj¹cymi,
zawarte s¹ w rozdziale 3 i zapisane w formie kart
terenu.
§7
1. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne zastosowane na
rysunku planu s¹ obowi¹zuj¹ce:
— granice opracowania planu;
— linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania;
— symbole literowe oznaczaj¹ce przeznaczenie terenu, a w odniesieniu do ulic – oznaczenie klasy;
— nieprzekraczalne linie zabudowy;
— granice stref i oznaczenia terenów i obiektów objêtych ochron¹ prawn¹.
Pozosta³e oznaczenia na rysunku planu stanowi¹ informacjê lub zalecenie i nie s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu.
Linie rozgraniczaj¹ce tereny nowych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej mog¹ podlegaæ korektom, wynikaj¹cym z potrzeb technologicznych, o ile nie naruszy to
innych ustaleñ planu oraz interesów prawnych w³aœcicieli terenów s¹siednich.
ROZDZIA£ 2 – USTALENIA OGÓLNE
§8
1. Obszar objêtego planem znajduje siê w granicach Nadmorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, na terenie tym obowi¹zuj¹ zapisy Rozporz¹dzenia Nr 5/05
Wojewody Pomorskiego z dnia 24 marca 2005 r.
2. Obszar objêty planem po³o¿ony jest w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, utworzonego
uchwa³¹ nr IX/49/78 Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Gdañsku z dnia 5 stycznia 1978 r. (Dz.U. WRN w
Gdañsku z 1978 r. Nr 1 poz. 3), ze zmianami wprowadzonymi rozporz¹dzeniem nr 5/94 Wojewody
Gdañskiego z dnia 8 listopada 1994 r. (Dz.U. Woj.
Gdañskiego z 1994 r. Nr 27 poz. 139) i nr 11/98 z
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dnia 3 wrzeœnia 1998 r. (Dz.U. Woj. Gdañskiego z
1998 r. Nr 59 poz. 294).
Dla obszaru objêtego planem obowi¹zuj¹ ustalenia
jak w przepisach odrêbnych.
3. Na obszarze objêtym planem przyjmuje siê jako zasadê nawi¹zanie do nastêpuj¹cych podstawowych
cech regionalnej zabudowy Kaszub Pó³nocnych:
— proporcje rzutu: 1:1,5÷1,8 lub (wariantowo – o poszerzonym trakcie) 1:1,2
— dachy dwuspadowe, symetryczne, o nachyleniu
po³aci 30÷45° równie¿ w formie naczó³ków
oraz zaleca siê nawi¹zanie do nastêpuj¹cych podstawowych cech regionalnej zabudowy
— cokó³ kamienny lub ceglany, do wysokoœci 0,5 m
— œciany parteru szachulcowe lub mur ceglany
— szczyty budynku szachulcowe deskowane lub mur
z ceg³y licowany lub tynkowany
oraz stosowanie jako formê zdobienia i jednoczeœnie doœwietlania poddasza wy¿ek nad wejœciem,
którym mo¿na nadaæ zró¿nicowane kszta³ty (wy¿ki
proste, wy¿ki ozdobne i wystawki).
4. Na obszarze objêtym planem ustala siê wymóg, i¿
oddzia³ywanie dzia³alnoœci gospodarczej nie mo¿e
przekroczyæ granic terenu, do którego w³aœciciel ma
tytu³ prawny.
5. Na obszarze objêtym planem ustanowiona jest strefa archeologicznej ochrony konserwatorskiej.
Dla obiektów archeologicznych i ich stref ochronnych obowi¹zuje wymóg uzgadniania wszelkich planów i projektów z Pomorskim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków i uzyskiwania opinii Muzeum Archeologicznego w Gdañsku.
W strefie, dla wszystkich inwestycji w niej lokalizowanych, obowi¹zuje zakaz wykonywania jakichkolwiek
prac ziemnych i inwestycyjnych bez zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który ka¿dorazowo okreœli inwestorowi, w wydanym pozwoleniu,
zakres niezbêdnych do wykonania archeologicznych
badañ ratowniczych wyprzedzaj¹cych proces zainwestowania terenu.
Ustala siê obowi¹zek wyst¹pienia inwestora do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem
o wydanie pozwolenia na badania, z 2 –miesiêcznym wyprzedzeniem, w celu umo¿liwienia wykonania
archeologicznych badañ ratowniczych oraz zsynchronizowania robót inwestycyjnych z badaniami.
6. Obszar opracowania zagro¿ony podtopieniami.
7. Pó³nocna czêœæ obszaru opracowania znajduje siê
w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego
zgodnie z ustaw¹ o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, oznaczonego jak na rysunku planu, w którym obowi¹zuje:
— wszelkie zmiany u¿ytkowania i zagospodarowania terenu nale¿y uzgodniæ z w³aœciwym terytorialnie organem administracji morskiej,
— w obszarze objêtym planem wzd³u¿ brzegu morskiego wystêpuj¹ tereny nara¿one na niebezpieczeñstwo powodzi, po³o¿one poni¿ej rzêdnej
+2,5 m n.p.m., zagro¿one zalaniem przez wody
morskie wskutek spiêtrzeñ sztormowych oraz prognozowanego wzrostu poziomu morza oraz podtopieniami wodami gruntowymi do rzêdnej
+1.25 m.n.p.m. Wymagane dla zabudowy:
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— zastosowanie rozwi¹zañ technicznych zabezpieczaj¹cych przedmiotow¹ inwestycjê przed powodzi¹ morsk¹ do rzêdnej +2,5 m n.p.m.,
— zastosowanie rozwi¹zañ technicznych zabezpieczaj¹cych przedmiotow¹ inwestycjê przed wzrostem wód gruntowych do rzêdnej +1.25 m.n.p.m.
— uzyskanie decyzji dyrektora w³aœciwego terytorialnie urzêdu morskiego zwalniaj¹cej z zakazów okreœlonych w przepisach prawa wodnego
— dla terenów po³o¿onych w granicach pasa ochronnego obowi¹zuj¹ ogólne warunki w zakresie przekszta³ceñ w³asnoœciowych wynikaj¹ce z przepisów
o gospodarce nieruchomoœciami
— Obszar po³o¿ony w granicach pasa ochronnego
brzegu morskiego stanowi obszar bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹ i oznaczony jest na rysunku planu symbolem ZZ
§9
1. Dla terenów na których po³o¿one s¹ sieci i urz¹dzenia elektroenergetyczne lub planuje siê ich lokalizacjê ustala siê:
— W przypadku kolizji z zamierzonym zagospodarowaniem ustala siê przebudowê lub przeniesienie
istniej¹cej napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV,
— Zagospodarowanie terenu w strefie bezpieczeñstwa
linii elektroenergetycznej SN 15 kV o szerokoœci
15,0 m (po 7,5 m od osi) winno byæ uzgodnione z
w³aœcicielem sieci,
— Sieci SN i NN nale¿y realizowaæ w pasach drogowych lub w pasie technicznym drogi,
— Przyjmuje siê mo¿liwoœæ przebudowy i zastêpowanie istniej¹cych sieci elektroenergetycznych
odcinkami nowymi wynikaj¹cymi z potrzeb,
— Przyjmuje siê mo¿liwoœæ budowy stacji transformatorowych na obszarze planu, o ile nie naruszy
to innych ustaleñ planu oraz interesów prawnych
w³aœcicieli terenów.
§ 10
Ustala siê realizacjê potrzeb parkingowych na terenie w granicach w³asnoœci, w liczbie wyliczonej wg wskaŸników:
— dla us³ug innych ni¿ hotelowe – 1 mp / 50,0 m2 pow.
u¿ytkowej, lecz nie mniej ni¿ 1 mp / 1 obiekt i nie
mniej ni¿ 1 mp / 5 zatrudnionych
— dla hoteli, pensjonatów, wynajmu pokojów goœcinnych – 1 mp/ 1 pokój goœcinny
ROZDZIA£ 3 – USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
§ 11
Ustalenia szczegó³owe dla poszczególnych terenów s¹
nastêpuj¹ce:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O–3
1. Symbol
1.1,
1.2. ZNz
2. Powierzchnia ha 29.33, 25.36
3. Przeznaczenie terenu
Teren trwa³ych u¿ytków zielonych.
4. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
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1. zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego okreœlaj¹ ustalenia zawarte w pkt. 5, 6, 7, 8, 9,
10, 14,
2. zakaz zabudowy
5. Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego
1. w przypadku nowych nasadzeñ (np. zieleñ izolacyjno – krajobrazowa) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz
cech pod³o¿a gruntowego,
2. nakaz ochrony istniej¹cej zieleni i ochrony, konserwacji i udro¿nienia wszelkich cieków i oczek
wodnych, z zapewnieniem nienaruszalnego przep³ywu wód,
3. obowi¹zuj¹ ustalenia okreœlone w § 8 pkt. 1,2
rozdz. 2 uchwa³y
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej na terenie obowi¹zuj¹ ustalenia jak § 8 pkt. 5 rozdz. 2 uchwa³y
7. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych
1. ma³a architektura: nie dopuszcza siê;
2. noœniki reklamowe: zakaz lokalizacji,
3. urz¹dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza
siê modernizacjê, przebudowê oraz budowê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej,
4. tymczasowe obiekty us³ugowo–handlowe: zakaz
lokalizacji,
5. zieleñ: zieleñ krajobrazowa, naturalna,
8. Parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenów
1. linie zabudowy: nie dotyczy,
2. maksymalna wielkoœæ powierzchni zabudowy: nie
dotyczy,
3. minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 100%,
4. intensywnoœæ zabudowy: nie dotyczy
5. wysokoœæ zabudowy: nie dotyczy,
6. szerokoœæ elewacji frontowej: nie dotyczy,
7. formy zabudowy: nie dotyczy,
8. rodzaj i pokrycie dachu: nie dotyczy,
9. k¹t nachyleni po³aci dachowej: nie dotyczy,
9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrêbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo
powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych
1. obowi¹zuj¹ ustalenia okreœlone w § 8 pkt. 1,2,5,6
uchwa³y
2. dla terenu nr 1.1 obowi¹zuj¹ ustalenia jak w § 8
pkt. 7 rozdz. 2 uchwa³y.
3. przez teren przebiega linia elektroenergetyczna
15 kV wraz ze stref¹ ochronn¹
10. Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomoœci:
1. obszary wymagaj¹ce przeprowadzenia scaleñ i
podzia³ów nieruchomoœci: nie wystêpuj¹,
2. minimalna powierzchnia dzia³ki: nie ustala siê,
3. minimalna szerokoœæ frontów nowo projektowanych dzia³ek: nie dotyczy,
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4. k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa
drogowego: nie dotyczy,
11. Zasady dotycz¹ce systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
1. dostêpnoœæ drogowa: z terenów dróg publicznych,
2. parkingi i miejsca postojowe: zakaz lokalizacji,
3. odprowadzenie œcieków: nie dotyczy,
4. odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo,
5. zaopatrzenie w wodê: nie dotyczy,
6. zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,
7. zaopatrzenie w energiê ciepln¹: nie dotyczy,
8. zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: nie dotyczy,
9. telekomunikacja: nie dotyczy,
10. gospodarka odpadami: nie dotyczy,
11. obowi¹zuj¹ ustalenia okreœlone w § 9 uchwa³y.
12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów
Nie okreœla siê
13. Obszary rehabilitacji istniej¹cej zabudowy i infrastruktury technicznej, a tak¿e obszary wymagaj¹ce
przekszta³ceñ i rekultywacji
Nie wystêpuj¹.
14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu
1. zakaz lokalizacji zabudowy i stacji bazowych telefonii komórkowej,
2. ustala siê mo¿liwoœæ budowy i modernizacji sieci
i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych,
3. wzd³u¿ cieku, po obu jego stronach nale¿y zachowaæ pas terenu o szerokoœci minimum 5,0 m wolny od zabudowy i nasadzeñ, w celu umo¿liwienia
prowadzenia prac modernizacyjnych i konserwatorskich.
15. Stawka procentowa
0%
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O–3
1. Symbol
2.1., 2.2., 2.3. UT
2. Powierzchnia ha 2.17, 071, 0.33
3. Przeznaczenie terenu
teren us³ug turystyki; dopuszczona lokalizacja us³ug
nieuci¹¿liwych zwi¹zanych z obs³ug¹ us³ug turystyki i rekreacji.
4. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
1) formy architektury winny nawi¹zywaæ do cech tradycyjnej architektury regionalnej, okreœlonych w
§ 8 (3) rozdz. 2
2) obowi¹zuje zakaz lokalizacji reklam wielkoformatowych oraz lokalizacji reklam nie zwi¹zanych z
prowadzona dzia³alnoœci¹ i przekraczaj¹cych 1 m2.
3) dla budynków ustala siê zakaz stosowania jaskrawych kolorów oraz ok³adzin typu „siding” przy pracach elewacyjnych, obowi¹zuj¹ naturalne materia³y
budowlane – preferowana ceg³a, drewno, kamieñ,
oraz naturalna kolorystyka wszystkich elementów
budynku,
4) dopuszcza siê wy³¹cznie us³ugi nieuci¹¿liwe
5) zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego okreœlaj¹ ustalenia zawarte w pkt. 5, 6, 7, 8, 9,
10, 14,
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6) dla budynków ustala siê zakaz stosowania jaskrawych kolorów oraz ok³adzin typu „siding” przy pracach elewacyjnych, obowi¹zuj¹ naturalne materia³y
budowlane – prefefrowana ceg³a, drewno, kamieñ,
oraz naturalna kolorystyka wszystkich elementów
budynku,
5. Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego
1) wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych, dróg, parkingów, placów manewrowych,
przed odprowadzeniem do odbiornika winny byæ
podczyszczone w separatorach substancji ropopochodnych i podczyszczalnikach zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czêstoœci
wystêpowania 1 raz na rok i czasie trwania 15 minut lecz o iloœci nie mniejszej ni¿ powstaj¹cej z
opadów o natê¿eniu 77 litrów / 1 sekundê / ha,
2) miejsca postojowe, place manewrowe i drogi wewnêtrzne musz¹ mieæ nawierzchniê nieprzepuszczaln¹,
3) w przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni winien odbywaæ siê z uwzglêdnieniem miejscowych
warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego
4) drzewa wysokopienne nale¿y sadziæ w takiej odleg³oœci od granicy, aby nie zacienia³y s¹siednich
dzia³ek,
5) obowi¹zuj¹ ustalenia okreœlone w § 8 pkt. 1,2
rozdz. 2 uchwa³y
6) ustala siê zachowanie i maksymaln¹ ochronê cennego drzewostanu oraz nakaz ochrony, konserwacji i udro¿nienia wszelkich cieków i oczek
wodnych, z zapewnieniem nienaruszalnego przep³ywu wód,
7) zakres uci¹¿liwoœci dla œrodowiska z racji funkcji
dopuszczalnej us³ugi musi byæ bezwzglêdnie ograniczony do granic obszaru, do którego inwestor
posiada tytu³ prawny, a znajduj¹ce siê na nim pomieszczenia na pobyt ludzi musz¹ byæ wyposa¿one w techniczne œrodki ochrony przed tymi
uci¹¿liwoœciami,
8) zmiana stosunków wodnych nie mo¿e negatywnie oddzia³ywaæ na tereny s¹siednie, a sposób odprowadzania wód opadowych winien uwzglêdniaæ
uwarunkowania terenów s¹siednich i nie mo¿e powodowaæ na nich szkód,
9) nale¿y stosowaæ rozwi¹zania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantuj¹ce zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy
wodonoœnej
10) nale¿y d¹¿yæ do wyprzedzaj¹cej w stosunku do
wprowadzanego zainwestowania, realizacji sieci infrastruktury technicznej.
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej obowi¹zuj¹ ustalenia § 8 pkt. 5 rozdz. 2
7. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych
1) ma³a architektura: dopuszcza siê
2) noœniki reklamowe: zakaz lokalizacji reklam wielkoformatowych
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3) urz¹dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza
siê
4) tymczasowe obiekty us³ugowo–handlowe: zakaz
lokalizacji
5) zieleñ: dopuszcza siê
6) rozwi¹zania komunikacji pieszej, na dzia³kach z
dzia³alnoœci¹ us³ugow¹, nale¿y dostosowaæ do
wymogów osób niepe³nosprawnych.
8. Parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenów
1) linie zabudowy: nieprzekraczalne – dla terenu
nr 2.1. i 2.2. w odleg³oœci 4,0 m od linii rozgraniczaj¹cych: z terenem 2 KDX i 3.1.KDX; dla terenu
nr 2.3. nie mniej ni¿ 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych
z terenem drogi lokalnej po³o¿onej poza granicami planu, i 12,0 m od linii rozgraniczaj¹cych terenu nr 3.2. ZL
2) maksymalna wielkoœæ powierzchni zabudowy w
stosunku do powierzchni terenu: 20% dla ka¿dej
wydzielonej dzia³ki,
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 60%
4) intensywnoœæ zabudowy: okreœlaj¹ ustalenia zawarte w pkt 8.2 i 8.5,
5) wysokoœæ zabudowy: nie wiêcej ni¿ 8,5 m od poziomu terenu do kalenicy – 1 kondygnacja z poddaszem u¿ytkowym,
6) formy zabudowy: wolnostoj¹ce
7) rodzaj i pokrycie dachu: spadzisty o k¹cie nachylenia po³aci dachowych 30 0 – 450, kryty dachówk¹ lub jej imitacj¹
9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrêbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo
powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych
1. obowi¹zuj¹ ustalenia § 8 pkt. 1,2,3,5,6 oraz § 9
pkt.1 rozdz. 2 uchwa³y
2. dla terenów nr 2.1., 2.2. obowi¹zuj¹ ustalenia jak
w § 8 pkt. 7 rozdz. 2 uchwa³y.
2. przez teren przebiega linia elektroenergetyczna
15 kV wraz ze stref¹ ochronn¹, jak na rysunku planu
10. Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomoœci:
1) obszary wymagaj¹ce przeprowadzenia scaleñ i
podzia³ów nieruchomoœci: nie okreœla siê
2) minimalna powierzchnia dzia³ki: 1500 m 2, na terenach wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi dopuszcza siê wydzielenia na dzia³ki mniejsze pod
drogi wewnêtrzne obs³uguj¹ce teren,
3) minimalna szerokoœæ frontów nowo projektowanych dzia³ek: 20,0 m
4) k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa
drogowego: zbli¿ony do 90°
11. Zasady dotycz¹ce systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
1) dostêpnoœæ drogowa: dla terenów nr 2.1., 2.2. z
ci¹gów pieszo – jezdnych nr 2 KDX i 3 KDX
2) parkingi i miejsca postojowe: zgodnie z § 10
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3) odprowadzenie œcieków: dla terenu nr 2.1. i 2.2.
zbiorniki bezodp³ywowe [docelowo do kanalizacji
sanitarnej], z wywozem œcieków do oczyszczalni
za poœrednictwem specjalnych jednostek; dla terenu nr 2.3. do uk³adu kanalizacji sanitarnej; ustala siê stosowanie zbiorników bezodp³ywowych,
szczelnych jako rozwi¹zanie tymczasowe dla nowych inwestycji, po budowie kanalizacji bezwzglêdnie nale¿y zbiorniki zlikwidowaæ a obiekty
pod³¹czyæ do sieci kanalizacji sanitarnej, nie dopuszcza siê jednoczesnego funkcjonowania zbiorników bezodp³ywowych i kanalizacji sanitarnej.
4) odprowadzenie wód opadowych: docelowo do kanalizacji deszczowej, wody opadowe i roztopowe
z powierzchni utwardzonych, dróg, parkingów, placów manewrowych, przed odprowadzeniem do
odbiornika winny byæ podczyszczone w separatorach substancji ropopochodnych i podczyszczalnikach zaprojektowanych dla przejmowania
opadów o czêstoœci wystêpowania 1 raz na rok i
czasie trwania 15 minut lecz o iloœci nie mniejszej
ni¿ powstaj¹cej z opadów o natê¿eniu 77 litrów / 1
sekundê / ha, zgodnie z § 9 punkt 2 rozdz. 2
uchwa³y
5) zaopatrzenie w wodê: dla terenu nr 2.1. i 2.2. indywidualne ujêcia wody [docelowo z sieci wodoci¹gowej]; dla terenu nr 2.3. z sieci wodoci¹gowej
6) zaopatrzenie w gaz: bezprzewodowo lub z sieci
gazowej
7) zaopatrzenie w energiê ciepln¹: z indywidualnych
niskoemisyjnych Ÿróde³ ciep³a
8) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci elektroenergetycznej
9) telekomunikacja: nie okreœla siê
10) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na
sk³adowisko odpadów
11) obowi¹zuj¹ ustalenia okreœlone w § 9 uchwa³y.
12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów
nie okreœla siê
13. Obszary rehabilitacji istniej¹cej zabudowy i infrastruktury technicznej, a tak¿e obszary wymagaj¹ce
przekszta³ceñ i rekultywacji
nie okreœla siê
14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu
1) zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej
2) zakaz lokalizacji zabudowy w obszarze strefy od
linii elektroenergetycznej 15 kV oznaczonej jak na
rysunku planu
15. Stawka procentowa
0%
16. Inne zapisy
zaleca siê wprowadzenie zieleni w formie grup drzew
i krzewów
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O–3
1. Symbol
3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5.,ZL
2. Powierzchnia ha 0.47, 016, 0.23, 0.21, 0.13
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3. Przeznaczenie terenu
Teren lasu
4. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
4.1. zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego okreœlaj¹ ustalenia zawarte w pkt. 5, 6, 7,
8, 9, 10, 14,
4.2. zakaz lokalizacji reklam i zabudowy
5. Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego
5.1. ustala siê zachowanie i maksymaln¹ ochronê
istniej¹cego drzewostanu,
5.2. w przypadku nowych nasadzeñ (np. zieleñ izolacyjno – krajobrazowa) dobór zieleni z uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych
oraz cech pod³o¿a gruntowego, w oparciu o plan
urz¹dzenia lasu,
5.3. zachowanie istniej¹cych rowów melioracyjnych.
5.4. obowi¹zuj¹ ustalenia okreœlone w § 8 pkt. 1,2
rozdz. 2 uchwa³y
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej
Nie okreœla siê
7. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych
1) ma³a architektura: nie dopuszcza siê;
2) noœniki reklamowe: zakaz lokalizacji,
3) urz¹dzenia infrastruktury technicznej: dopuszcza
siê modernizacjê, przebudowê istniej¹cych urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej,
4) tymczasowe obiekty us³ugowo–handlowe: zakaz
lokalizacji,
5) zieleñ: naturalna,
8. Parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenów 100% powierzchni biologicznie czynnej
9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrêbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo
powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych
1. dla terenu obowi¹zuj¹ ustalenia jak w § 8 pkt. 1,2,6
rozdz. 2 uchwa³y,
2. dla terenów nr nr 3.1., 3.3., 3.4. obowi¹zuj¹ ustalenia jak w § 8 pkt. 7 rozdz. 2 uchwa³y.
10. Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomoœci:
1) obszary wymagaj¹ce przeprowadzenia scaleñ i
podzia³ów nieruchomoœci: nie wystêpuj¹,
2) minimalna powierzchnia dzia³ki: nie ustala siê,
3) minimalna szerokoœæ frontów nowo projektowanych dzia³ek: nie dotyczy,
4) k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa
drogowego: nie dotyczy,
5) dopuszcza siê scalenia dzia³ek w obrêbie ka¿dego terenu.
11. Zasady dotycz¹ce systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
1) dostêpnoœæ drogowa: z teren nr 3.1. z ci¹gu pieszo–jezdnego nr 2KDX; terenem nr 3.2. z drogi
zbiorczej po³o¿onej poza terenem planu
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2) parkingi i miejsca postojowe: zakaz lokalizacji,
3) odprowadzenie œcieków: nie dotyczy,
4) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo,
5) zaopatrzenie w wodê: nie dotyczy,
6) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,
7) zaopatrzenie w energiê ciepln¹: nie dotyczy,
8) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: nie dotyczy
9) telekomunikacja: nie dotyczy,
10) gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na
sk³adowisko odpadów,
11) obowi¹zuj¹ ustalenia okreœlone w § 9 uchwa³y.
12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów
Nie wystêpuj¹.
13. Obszary rehabilitacji istniej¹cej zabudowy i infrastruktury technicznej, a tak¿e obszary wymagaj¹ce
przekszta³ceñ i rekultywacji
Nie wystêpuj¹.
14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu
1. zakaz lokalizacji zabudowy, i zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej
3. 2. ustala siê mo¿liwoœæ budowy i modernizacji sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych.
15. Stawka procentowa
0%
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O–3
1. Symbol
4 WS
2. Powierzchnia ha 1.20
3. Przeznaczenie terenu
Teren wód œródl¹dowych – rów melioracyjny
4. Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
1. zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego okreœlaj¹ ustalenia zawarte w pkt. 5, 6, 7, 8, 9,
10, 14
5. Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego
1. nakaz ochrony kana³u i jego brzegu poprzez prace modernizacyjne i konserwatorskie.
2. obowi¹zuj¹ ustalenia okreœlone w § 8 pkt. 1, 2
rozdz. 2 uchwa³y
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej
nie dotyczy
7. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych
1. ma³a architektura: nie ustala siê
2. noœniki reklamowe: zakaz lokalizacji,
3. urz¹dzenia infrastruktury technicznej: nie dotyczy,
4. tymczasowe obiekty us³ugowo–handlowe: zakaz
lokalizacji,
5. zieleñ: nie ustala siê.
8. Parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenów
Nie dotyczy.
9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na
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podstawie odrêbnych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo
powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych
1. obowi¹zuj¹ ustalenia okreœlone w § 8 pkt. 1, 2, 6
rozdz. 2 uchwa³y.
10. Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomoœci:
1. obszary wymagaj¹ce przeprowadzenia scaleñ i
podzia³ów nieruchomoœci: nie wystêpuj¹,
2. minimalna powierzchnia dzia³ki: nie dotyczy,
3. minimalna szerokoœæ frontów nowo projektowanych dzia³ek: nie dotyczy,
4. k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa
drogowego: nie dotyczy,
11. Zasady dotycz¹ce systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
1. dostêpnoœæ drogowa: z drogi lokalnej po³o¿onej
poza granic¹ planu
2. parkingi i miejsca postojowe: zakaz lokalizacji,
3. odprowadzenie œcieków: nie dotyczy,
4. odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo
5. zaopatrzenie w wodê: nie dotyczy,
6. zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,
7. zaopatrzenie w energiê ciepln¹: nie dotyczy,
8. zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: nie dotyczy,
9. telekomunikacja: nie dotyczy,
10. gospodarka odpadami: gromadzenie w pojemnikach i wywóz na sk³adowisko odpadów,
11) obowi¹zuj¹ ustalenia okreœlone w § 9 uchwa³y.
12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów
Nie ustala siê.
13. Obszary rehabilitacji istniej¹cej zabudowy i infrastruktury technicznej, a tak¿e obszary wymagaj¹ce
przekszta³ceñ i rekultywacji
Nie wystêpuj¹.
14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu
1. zakaz lokalizacji zabudowy, oraz budowli i urz¹dzeñ nie zwi¹zanych z ochron¹ brzegu oraz ze
skomunikowaniem terenów przyleg³ych (mostek,
k³adka)
2. wzd³u¿ cieku, po obu jego stronach nale¿y zachowaæ pas terenu o szerokoœci minimum 5,0 m wolny od zabudowy i nasadzeñ, w celu umo¿liwienia
prowadzenia prac modernizacyjnych i konserwatorskich.
15. Stawka procentowa
0%
KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O–3
1. Symbol1.1., 1.2. KDL
2. Powierzchnia
2. Klasa i nazwa ulicy
Droga lokalna– poszerzenie drogi
3. Parametry i wyposa¿enie
1. szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych: jak na rysunku planu
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2. przekrój: 1 jezdnia dwupasmowa – pas 3,5 m; dopuszcza siê wprowadzenie œcie¿ki rowerowej 2,0
m, obowi¹zkowo chodnik
3. wyposa¿enie: oœwietlenie uliczne,
4. inne parametry: nie okreœla siê.
4. Powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
Do drogi lokalnej le¿¹cej poza granic¹ planu
5. Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego
1. wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych, dróg, parkingów, placów manewrowych,
przed odprowadzeniem do odbiornika winny byæ
podczyszczone w separatorach substancji ropopochodnych i podczyszczalnikach zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czêstoœci
wystêpowania 1 raz na rok i czasie trwania 15 minut lecz o iloœci nie mniejszej ni¿ powstaj¹cej z
opadów o natê¿eniu 77 litrów / 1 sekundê / ha,
zgodnie z § 9 punkt 2 rozdz. 2 uchwa³y
2. drogi musz¹ mieæ nawierzchniê nieprzepuszczaln¹,
3. w przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni z
uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego.
4. obowi¹zuj¹ ustalenia okreœlone w § 8 pkt. 1, 2
rozdz. 2 uchwa³y
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej
Obowi¹zuj¹ ustalenia okreœlone w § 8 pkt. 5 rozdz.
2 uchwa³y – jak na rysunku planu
7. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych
1. ma³a architektura: dopuszcza siê,
2. noœniki reklamowe: zakaz lokalizacji,
3. tymczasowe obiekty us³ugowo–handlowe: zakaz
lokalizacji,
4. urz¹dzenia techniczne: dopuszcza siê modernizacjê, przebudowê oraz budowê urz¹dzeñ i sieci
infrastruktury technicznej,
5. zieleñ: nie okreœla siê.
8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrêbnych przepisów
1. Obowi¹zuj¹ ustalenia okreœlone w § 8 pkt. 1,2,5,6
rozdz. 2 uchwa³y.
2. dla terenu nr 1.2. obowi¹zuj¹ ustalenia okreœlone
w § 8 pkt. 7 rozdz. 2 uchwa³y.
9. Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomoœci:
Dopuszcza siê podzia³y, scalenia nieruchomoœci w
celu przew³aszczeñ, zmierzaj¹cych do uporz¹dkowania stanu prawnego nieruchomoœci.
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu
1. zakaz lokalizacji zabudowy
2. obowi¹zuj¹ ustalenia okreœlone w § 9 rozdz. 2
uchwa³y.
3. po podczyszczeniu do kanalizacji deszczowej (jak
w pkt 5.1)
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu
infrastruktury technicznej
Ustala siê mo¿liwoœæ budowy i modernizacji sieci i
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urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych.
12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów
Nie okreœla siê
13. Stawka procentowa
0%
KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O–3
1. Symbol 2 KDX
2. Powierzchnia ha
2. Klasa i nazwa ulicy
Ci¹g pieszo–jezdny
3. Parametry i wyposa¿enie
1. szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych: jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 5,0 m
2. przekrój: jednoprzestrzenny,
3. wyposa¿enie: dopuszcza siê oœwietlenie,
4. inne parametry: nie okreœla siê.
4. Powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
Do drogi lokalnej po³o¿onej wzd³u¿ zachodniej granicy planu
5. Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego
1. wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych, dróg, parkingów, placów manewrowych,
przed odprowadzeniem do odbiornika winny byæ
podczyszczone w separatorach substancji ropopochodnych i podczyszczalnikach zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czêstoœci
wystêpowania 1 raz na rok i czasie trwania 15 minut lecz o iloœci nie mniejszej ni¿ powstaj¹cej z
opadów o natê¿eniu 77 litrów / 1 sekundê / ha,
zgodnie z § 9 punkt 2 rozdz. 2 uchwa³y
2. ci¹gi piesze musz¹ mieæ nawierzchniê nieprzepuszczaln¹,
3. w przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni z
uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego.
4. obowi¹zuj¹ ustalenia okreœlone w § 8 pkt. 1,2,6
rozdz. 2 uchwa³y
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej
Nie okreœla siê
7. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych
1. ma³a architektura: dopuszcza siê,
2. noœniki reklamowe: zakaz lokalizacji,
3. tymczasowe obiekty us³ugowo–handlowe: zakaz
lokalizacji,
4. urz¹dzenia techniczne: dopuszcza siê modernizacjê, przebudowê oraz budowê urz¹dzeñ i sieci
infrastruktury technicznej,
5. zieleñ: dopuszcza siê wprowadzenie zieleni.
8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrêbnych przepisów
Obowi¹zuj¹ ustalenia okreœlone w § 8 rozdz. 2
uchwa³y.
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9. Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomoœci:
Nie okreœla siê.
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu
1. zakaz lokalizacji zabudowy,
2. nawierzchnia ci¹gu winna umo¿liwiæ awaryjny dojazd sprzêtu do rowu – teren nr 4 WS
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu
infrastruktury technicznej
Ustala siê mo¿liwoœæ budowy i modernizacji sieci i
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych.
12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów
Jak w stanie istniej¹cym.
13. Stawka procentowa
0%
KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O–3
1. Symbol 3 KDX
2. Powierzchnia ha
2. Klasa i nazwa ulicy
Ci¹g pieszo–jezdny
3. Parametry i wyposa¿enie
1. szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych: jak na rysunku planu, nie mniej ni¿ 5,0 m
2. przekrój: jednoprzestrzenny,
3. wyposa¿enie: dopuszcza siê oœwietlenie,
4. inne parametry: nie okreœla siê.
4. Powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
Do drogi lokalnej po³o¿onej wzd³u¿ zachodniej granicy planu
5. Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego
1. wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych, dróg, parkingów, placów manewrowych,
przed odprowadzeniem do odbiornika winny byæ
podczyszczone w separatorach substancji ropopochodnych i podczyszczalnikach zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czêstoœci
wystêpowania 1 raz na rok i czasie trwania 15 minut lecz o iloœci nie mniejszej ni¿ powstaj¹cej z
opadów o natê¿eniu 77 litrów / 1 sekundê / ha,
zgodnie z § 9 punkt 2 rozdz. 2 uchwa³y
2. ci¹gi piesze musz¹ mieæ nawierzchniê nieprzepuszczaln¹,
2. w przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni z
uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego.
3. obowi¹zuj¹ ustalenia okreœlone w § 8 pkt. 1, 2, 6
rozdz. 2 uchwa³y
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej
Nie okreœla siê
7. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych
1. ma³a architektura: dopuszcza siê,
2. noœniki reklamowe: zakaz lokalizacji,
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3. tymczasowe obiekty us³ugowo–handlowe: zakaz
lokalizacji,
4. urz¹dzenia techniczne: dopuszcza siê modernizacjê, przebudowê oraz budowê urz¹dzeñ i sieci
infrastruktury technicznej,
5. zieleñ: dopuszcza siê wprowadzenie zieleni.
8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrêbnych przepisów
Obowi¹zuj¹ ustalenia okreœlone w § 8 rozdz. 2
uchwa³y.
9. Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomoœci:
Nie okreœla siê.
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu
1. zakaz lokalizacji zabudowy,
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu
infrastruktury technicznej
Ustala siê mo¿liwoœæ budowy i modernizacji sieci i
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych.
12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów
Jak w stanie istniej¹cym.
13. Stawka procentowa
0%
KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC
DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O–3
1. Symbol 4 KDX
2. Powierzchnia ha
2. Klasa i nazwa ulicy
Ci¹g pieszo–jezdny
3. Parametry i wyposa¿enie
1. szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych: jak na rysunku planu,
2. przekrój: jednoprzestrzenny,
3. wyposa¿enie: dopuszcza siê oœwietlenie,
4. inne parametry: nie okreœla siê.
4. Powi¹zania z uk³adem zewnêtrznym
Do drogi lokalnej (nr terenu 1.2. KDL)
5. Zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego
1. wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych, dróg, parkingów, placów manewrowych,
przed odprowadzeniem do odbiornika winny byæ
podczyszczone w separatorach substancji ropopochodnych i podczyszczalnikach zaprojektowanych dla przejmowania opadów o czêstoœci
wystêpowania 1 raz na rok i czasie trwania 15 minut lecz o iloœci nie mniejszej ni¿ powstaj¹cej z
opadów o natê¿eniu 77 litrów / 1 sekundê / ha,
zgodnie z § 9 punkt 2 rozdz. 2 uchwa³y
2. ci¹gi piesze musz¹ mieæ nawierzchniê nieprzepuszczaln¹,
3. w przypadku nowych nasadzeñ dobór zieleni z
uwzglêdnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech pod³o¿a gruntowego.
4. obowi¹zuj¹ ustalenia okreœlone w § 8 pkt. 1,2,6
rozdz. 2 uchwa³y

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej
Nie okreœla siê
7. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych
1. ma³a architektura: dopuszcza siê,
2. noœniki reklamowe: zakaz lokalizacji,
3. tymczasowe obiekty us³ugowo–handlowe: zakaz
lokalizacji,
4. urz¹dzenia techniczne: dopuszcza siê modernizacjê, przebudowê oraz budowê urz¹dzeñ i sieci
infrastruktury technicznej,
5. zieleñ: dopuszcza siê wprowadzenie zieleni.
8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrêbnych przepisów
Obowi¹zuj¹ ustalenia okreœlone w § 8 pkt. 1,2,6,7
rozdz. 2 uchwa³y.
9. Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomoœci:
Nie okreœla siê.
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu
1. zakaz lokalizacji zabudowy,
2. nawierzchnia ci¹gu winna umo¿liwiæ awaryjny dojazd sprzêtu do rowu – teren nr 4 WS
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu
infrastruktury technicznej
Ustala siê mo¿liwoœæ budowy i modernizacji sieci i
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych.
12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów
Jak w stanie istniej¹cym.
13. Stawka procentowa
0%
ROZDZIA£ 4 – POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§ 12
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Miasta W³adys³awowa do;
1. przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwa³y wraz z dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu
oceny zgodnoœci z prawem.
2. Umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na okres
14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego we
W³adys³awowie.
3. Publikacji niniejszej uchwa³y wraz z czêœci¹ graficzn¹ na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego we
W³adys³awowie.
4. 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 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 13
Zobowi¹zuje siê Burmistrza Miasta W³adys³awowa do
stwierdzenia wygaœniêcia wydanych decyzji o warunkach zabudowy albo decyzji o lokalizacji inwestycji ce-
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lu publicznego dla tych terenów, dla których ustalenia
planu s¹ inne ni¿ ustalenia w wydanych decyzjach.
Stwierdzenie wygaœniêcia decyzji nastêpuje w trybie art.
162 § 1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postêpowania Administracyjnego (Dz.U. nr 98, poz. 1071
z 2000 r. z póŸn. zmian.)
§ 14
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego z wyj¹tkiem § 14, który wchodzi w ¿ycie z
dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
Stefan Klein
ZA£¥CZNIK nr 2
Do uchwa³y nr XLV/516/2006
Rady Miejskiej we W³adys³awowie
z dnia 13 wrzeœnia 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; oznaczonego symbolem O–3 po³o¿onego w miejscowoœci (obrêb) Ostrowo
1. Na obszarze objêtym wy¿ej wymienionym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
przewiduje siê inwestycje z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy;
a) budowa publicznych ulic lokalnych i dojazdowych,
b) budowa sieci infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodoci¹gowej, kanalizacji sanitarnej,
deszczowej i oœwietlenia projektowanych w pasach ulic publicznych.
2. Inwestycje wymienione w pkt.1 s¹ zadaniem w³asnym gminy i bêd¹ realizowane;
— z bud¿etu gminy,
— przy wspó³ finansowaniu ze œrodków NFOŒiGW i
WFOŒiGW,
— przy wspó³ finansowaniu z funduszy strukturalnych UE,
— w ramach partnerstwa PUBICZNO–PRYWATNEGO,
— z innych Ÿróde³.
3. Nie okreœla siê harmonogramu realizacji wymienionych inwestycji.
ZA£¥CZNIK nr 3
do uchwa³y nr XLV/516/2006
Rady Miejskiej we W³adys³awowie
z dnia 13 wrzeœnia 2006 r.
Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; oznaczonego symbolem O–3 po³o¿onego
w miejscowoœci (obrêb) Ostrowo Rada Miejska we W³adys³awowie, po zapoznaniu siê z uwagami nieuwzglêdnionymi przez Burmistrza Miasta W³adys³awowa,
postanawia odrzuciæ nastêpuj¹ce uwagi jako nieuzasadnione;
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1. Uwaga z dnia 12.06.2006 r. – Pan Kazimierz Adamek; zam. ul. Rejtana 14/18, 93–583 £ódŸ
dotyczy; przekszta³cenie terenu dzia³ek nr; 498/9÷35,
499/4÷30 i 502/3÷14 na tereny rekreacyjne.
2. Uwaga z dnia 20.06.2006 r. – Pan Piotr Leszczyñski; zam. ul. Sportowa 36, 84–230 Reda
dotyczy; przekszta³cenie terenu dzia³ek nr; 502/5,6
i 529/10 na teren us³ug turystycznych.
3. Uwaga z dnia 27.06.2006 r. – P.P. Edyta i Grzegorz
Stodólscy; zam. ul. S³oneczna 8 A, 05–220 Zielonka
dotyczy; przekszta³cenie terenu dzia³ek nr; 524/7,8
i 529/7,8 na teren us³ug turystycznych.
4. Uwaga z dnia 30.06.2006 r. – Pan Marek £ukasik;
zam. ul. Jagielloñska 91, 20–806 Lublin
dotyczy; przekszta³cenie terenu dzia³ki nr; 498/23 na
tereny rekreacyjne.
5. Uwaga z dnia 13.07.2006 r. – P.P. Wanda i Marian
Bi¿ek; zam. ul. Krz¹szcza 48, 43–436 Górki Wielkie
dotyczy; przekszta³cenie terenu dzia³ki nr; 502/9 na
teren us³ug turystycznych.
6. Uwaga z dnia 14.07.2006 r. – Pan Jan Kiepiel; zam.
ul. Piotrowicka 26, 26–630 Jedlnia Letnisko
dotyczy; przekszta³cenie terenu dzia³ki nr; 499/24 na
teren us³ug turystycznych.
7. Uwaga z dnia 14.07.2006 r. – Pani Halina Maksalon;
zam. ul. Grottgera 6, 27–200 Starachowice
dotyczy; przekszta³cenie terenu dzia³ki nr; 499/16 na
teren us³ug turystycznych.
8. Uwaga z dnia 14.07.2006 r. – Panowie Micha³ i Dariusz B¹k; zam. ul. Saba³y 17 B, 02–174 Warszawa
dotyczy; przekszta³cenie terenu dzia³ki nr; 499/13 na
teren us³ug turystycznych.
9. Uwaga z dnia 14.07.2006 r. – Pan Roman S³omiñski; zam. ul. Grunwaldzka 60/2, 82–300 Elbl¹g
dotyczy; przekszta³cenie terenu dzia³ki nr; 502/14 na
teren us³ug turystycznych.
10. Uwaga z dnia 14.07.2006 r. – P.P. El¿bieta i Edward
Bia³obrzescy; zam. ul. Spokojna 1 A, 05–200 Wo³omin
dotyczy; przekszta³cenie terenu dzia³ki nr; 499/25 na
tereny rekreacyjne.
11. Uwaga z dnia 14.07.2006 r. – Pan Marek Nowakowski; zam. ul. Obornicka 8/12, 91–042 £ódŸ
dotyczy; przekszta³cenie terenu dzia³ki nr; 498/25 na
tereny rekreacyjne.
12. Uwaga z dnia 14.07.2006 r. – Pan Aleksander Karólak; zam. ul. Sikorskiego 33/26, 83–000 Pruszcz Gd.
dotyczy; przekszta³cenie terenu dzia³ki nr; 499/30 na
tereny rekreacyjne.
13. Uwaga z dnia 14.07.2006 r. – Pani Gra¿yna Barañska; zam. ul. Sikorskiego 33/2, 83–000 Pruszcz Gd.
dotyczy; przekszta³cenie terenu dzia³ki nr; 499/30 na
tereny rekreacyjne.
14. Uwaga z dnia 17.07.2006 r. – P.P. Wies³awa i Stanis³aw Jasiñscy; zam. ul. Broniewskiego 29/3, 82–300
Elbl¹g
dotyczy; przekszta³cenie terenu dzia³ki nr; 502/13 na
tereny rekreacyjne.
15. Uwaga z dnia 17.07.2006 r. – Pan Adam Wójcik; zam.
ul. Woj. Polskiego 14 A/57, 27–200 Starachowice
dotyczy; przekszta³cenie terenu dzia³ki nr; 499/16 na
tereny rekreacyjne.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 38

Poz. 560 i 561

— 2383 —

16. Uwaga z dnia 17.07.2006 r. – Pani Teresa Kociemska;
zam. ul. ¯wirki i Wigury 16/39, 86–050 Solec Kujawski
dotyczy; przekszta³cenie terenu dzia³ki nr; 499/17 na
tereny rekreacyjne.
17. Uwaga z dnia 17.07.2006 r. – Pan Maciej Bartosiewicz; zam. ul. Lotnicza 19, 05–090 Raszyn
dotyczy; przekszta³cenie terenu dzia³ki nr; 499/15 na
tereny rekreacyjne.
18. Uwaga z dnia 17.07.2006 r. – Pani Wioletta Nosal;
zam. ul. Karola Marksa 56, 58–260 Bielawa
dotyczy; przekszta³cenie terenu dzia³ki nr; 499/10 na
tereny rekreacyjne.
19. Uwaga z dnia 17.07.2006 r. – Pan Piotr Furmañczyk;
zam. ul. Dworkowa 1 A/28, 00–784 Warszawa
dotyczy; przekszta³cenie terenu dzia³ki nr; 498/14 na
tereny rekreacyjne.
20. Uwaga z dnia 17.07.2006 r. – Pan Pawe³ Furmañczyk; zam. ul. Dworkowa 1 A/28, 00–784 Warszawa
dotyczy; przekszta³cenie terenu dzia³ki nr; 498/11 na
tereny rekreacyjne.
21. Uwaga z dnia 17.07.2006 r. – Pani Agnieszka Furmañczyk; zam. ul. Dworkowa 1 A/28, 00–784 Warszawa
dotyczy; przekszta³cenie terenu dzia³ki nr; 498/19 na
tereny rekreacyjne.
22. Uwaga z dnia 17.07.2006 r. – Pani Barbara Królikowska; zam. ul. Ksiê¿ycowa 30, 05–200 Wo³omin
dotyczy; przekszta³cenie terenu dzia³ki nr; 499/26 i
498/27 na tereny us³ug turystycznych.
23. Uwaga z dnia 17.07.2006 r. – Pani Krystyna Bojarska;
zam. ul. Olszowa 70, 05–090 Raszyn
dotyczy; przekszta³cenie terenu dzia³ki nr; 499/11 na
tereny us³ug turystycznych.
24. Uwaga z dnia 17.07.2006 r. – Pan Maciej Bartosiewicz; zam. ul. Lotnicza 19, 05–090 Raszyn
dotyczy; przekszta³cenie terenu dzia³ki nr; 499/15 na
tereny us³ug turystycznych.
25. Uwaga z dnia 17.07.2006 r. – Panowie Grzegorz i
Tomasz Andziak; zam. ul. Piaskowa 81 A, 05–090
Raszyn
dotyczy; przekszta³cenie terenu dzia³ki nr; 499/12 na
tereny us³ug turystycznych.
26. Uwaga z dnia 17.07.2006 r. – Pañstwo ¯aneta i Maciej Kwiecieñ; zam. ul. Okrê¿na 4, 42–360 Poraj
dotyczy; przekszta³cenie terenu dzia³ki nr; 498/10 na
tereny us³ug turystycznych.
27. Uwaga z dnia 17.07.2006 r. – Pani Halina Godziszewska; zam. ul. Barlickiego 11, 95–015 G³owno
dotyczy; przekszta³cenie terenu dzia³ki nr; 498/20 na
tereny us³ug turystycznych.
28. Uwaga z dnia 17.07.2006 r. – Pañstwo Ewa i Witold
Bednarscy; zam. ul. Krasiñskiego 2/27, 42–200 Czêstochowa
dotyczy; przekszta³cenie terenu dzia³ki nr; 498/24 na
tereny us³ug turystycznych.
29. Uwaga z dnia 17.07.2006 r. – Pañstwo Renata i
Krzysztof £uka; zam. ul. Topolowa 4, 55–300 Œroda
Œl¹ska
dotyczy; przekszta³cenie terenu dzia³ki nr; 498/29 na
tereny us³ug turystycznych.

30. Uwaga z dnia 17.07.2006 r. – Pani Dorota Szczepañska; zam. ul. Kochanowskiego 13/9, 84–200 Wejherowo
dotyczy; przekszta³cenie terenu dzia³ki nr; 498/28 na
tereny us³ug turystycznych.
31. Uwaga z dnia 18.07.2006 r. – Pani Agnieszka Jaroszkiewicz; zam. ul. Okulickiego 7, 05–070 Sulejówek
dotyczy; przekszta³cenie terenu dzia³ki nr; 499/21 na
tereny us³ug turystycznych.
32. Uwaga z dnia 18.07.2006 r. – Pan Tomasz Laskowski; zam. ul. Darniowa 15, 04–671 Warszawa
dotyczy; przekszta³cenie terenu dzia³ki nr; 499/22 na
tereny us³ug turystycznych.
33. Uwaga z dnia 19.07.2006 r. – Pani Jadwiga Olesiñska; zam. ul. Spiska 4/16, 02–302 Warszawa
dotyczy; przekszta³cenie terenu dzia³ki nr; 499/15 na
tereny us³ug turystycznych.
34. Uwaga z dnia 17.07.2006 r. – Pani Jolanta Adamek–Kucharz; zam. ul. Kosynierów Gdyñskich 31/6,
93–357 £ódŸ
dotyczy; przekszta³cenie terenu dzia³ki nr; 502/12 na
tereny us³ug turystycznych.
35. Uwaga z dnia 17.07.2006 r. – Pan Jerzy Capa³a; zam.
ul. Bema 10, 98–220 Zduñska Wola
dotyczy; przekszta³cenie terenu dzia³ki nr; 502/8 na
tereny us³ug turystycznych.

561
Obwieszczenie
Rady Miejskiej w S³upsku
z dnia 25 paŸdziernika 2006 r.
o sprostowaniu b³êdu
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) w uchwale
Nr LXII/823/06 Rady Miejskiej w S³upsku z dnia 27 wrzeœnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr XII/102/03
Rady Miejskiej w S³upsku z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta S³upska, prostuje siê nastêpuj¹ce b³êdy:
1. w tytule i w § 1 zamiast wyrazów,,16 paŸdziernika” powinny byæ wyrazy,, 26 paŸdziernika”,
2. w § 1 w pkt 1 i w pkt 2 zamiast wyrazów,,ust. 6” powinny byæ wyrazy,,ust. 1 pkt.6”.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w S³upsku
Anna Bogucka–Skowroñska
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