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784
UCHWA£A Nr II/XLIII/475/06
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 26 wrzeœnia 2006 r.
w sprawie pozbawienia dróg na terenie Powiatu Wejherowskiego kategorii dróg powiatowych.
Na podstawie art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. – o samorz¹dzie powiatowym (tekst jednolity
Dz.U. nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z póŸniejszymi zmianami) oraz art. 6a ust. 2 w zwi¹zku z art. 10 ust. 1,2 i 3
Numer
drogi

Nazwa drogi

1410G

Luzino – Dąbrówka – Sopieszyno

1448G

Rybno – Warszkowo
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ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz.U. nr 204 poz. 2086 z 2004 r. z póŸn.
zm.) w porozumieniu z Zarz¹dem Województwa Pomorskiego i zasiêgniêciu opinii Wójta Gminy Wejherowo,
Wójta Gminy Luzino, Prezydenta Miasta Gdyni, Zarz¹du Powiatu Kartuskiego, Zarz¹du Powiatu Lêborskiego
oraz Zarz¹du Powiatu Puckiego Rada Powiatu Wejherowskiego uchwala co nastêpuje:
§1
Pozbawia siê ni¿ej wyszczególnione drogi kategorii
dróg powiatowych:
Odcinek drogi

Długość
w km

od m. Dąbrówka (koniec nawierzchni
bitumicznej) do skrzyż. z DW nr 224
od granicy gm. Gniewino do Warszkowa
Razem:

3,836
1,402
4,238

§2

§1

Pozbawienie kategorii dróg powiatowych nastêpuje
z moc¹ od 1 stycznia 2007 r. pod warunkiem zaliczenia
dróg o których mowa w § 1 do kategorii dróg gminnych.

W Uchwale Nr II/XVII/463/06 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 30 sierpnia 2006 r. zmienia siê treœæ
za³¹cznika nr 1 okreœlaj¹cego Regulamin Przyznawania EURO–STYPENDIUM. Wsparcie m³odzie¿y ponadgimnazjalnej Powiatu Wejherowskiego w dostêpie do
wykszta³cenia œredniego w roku szkolnym 2006/2007
oraz treœæ za³¹cznika nr 2 okreœlaj¹cego Regulamin Przyznawania EURO–STYPENDIUM. Wsparcie studentów
Powiatu Wejherowskiego w dostêpie do wykszta³cenia
wy¿szego w roku akademickim 2006/2007.

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu Wejherowskiego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
Kazimierz Bistroñ

785
UCHWA£A Nr II/XLIII/477/06
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 26 wrzeœnia 2006 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie przyjêcia Programu
Stypendialnego Wyrównywania Szans Edukacyjnych
w Powiecie Wejherowskim, zatwierdzenia Projektów
stypendialnych oraz okreœlenia regulaminów przyznawania i przekazywania osobom uprawnionym EURO–
STYPENDIUM na rok szkolny/akademicki 2006/2007.
Na podstawie: art. 12 pkt 1, pkt 10a, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym
(Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) w zwi¹zku z realizacj¹ przez Powiat Wejherowski Projektów w ramach Dzia³ania 2.2 Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie
szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Rada Powiatu Wejherowskiego uchwala, co nastêpuje:

§2
Zakres zmian w odnoœnych regulaminach okreœlaj¹
odpowiednio za³¹cznik nr 1 i za³¹cznik nr 2 do niniejszej
uchwa³y.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu Wejherowskiego.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
Kazimierz Bistroñ
Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y Nr II/XLIII/477/06
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 26 wrzeœnia 2006 r.
Zmiany do Regulaminu Przyznawania EURO–STYPENDIUM. Wsparcie m³odzie¿y ponadgimnazjalnej Powiatu Wejherowskiego w dostêpie do wykszta³cenia
œredniego w roku szkolnym 2006/2007.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 53

Poz. 785 i 786

— 3447 —

1. W § 9 zmienia siê zapis punktu 2, który przyjmuje
brzmienie: „Obszary zameldowania uprawniaj¹ce do
wsparcia stypendialnego uczniów to obszary wiejskie, obszary po³o¿one poza granicami administracyjnymi miast, miasta do 5000 mieszkañców oraz
miasta od 5 tys. do 20 tys. Mieszkañców, w których
nie ma szkó³ ponadgimnazjalnych publicznych koñcz¹cych siê matur¹”.
Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr II/XLIII/477/06
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 26 wrzeœnia 2006 r.
Zmiany do Regulaminu Przyznawania EURO–STYPENDIUM. Wsparcie studentów Powiatu Wejherowskiego w dostêpie do wykszta³cenia wy¿szego w roku
akademickim 2006/2007.
1. W § 2 punkt 1, zmienia siê zapis litery „g”, który przyjmuje brzmienie: „stypendium w pierwszej kolejnoœci
otrzymaj¹ studenci, którzy nie pobieraj¹ innego stypendium o charakterze socjalnym”.
2. W § 2 punkt 1, dodaje siê zapis litery „h”, w brzmieniu: „pochodz¹ z obszaru zmarginalizowanego”.
3. W § 4 punkt 7 wykreœla siê zapis litery „f”.

786
UCHWA£A Nr II/XLII/478/06
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 26 wrzeœnia 20006 r.
w sprawie uchwalenia Statutu I Uzupe³niaj¹cego Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych w Wejherowie.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U.
z 2001, Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), oraz art. 5c pkt
1 i art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), w zwi¹zku z Uchwa³¹ Nr II/XVII/193/04 Rady
Powiatu Wejherowskiego z dnia 30 kwietnia 2004 r. w
sprawie przekszta³cenia trzyletniej szko³y ponadpodstawowej – Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych w
Wejherowie, w dwuletni¹ szko³ê ponadgimnazjaln¹ –I
Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych
w Wejherowie. Rada Powiatu Wejherowskiego uchwala,
co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut I Uzupe³niaj¹cego Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych w Wejherowie, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
Kazimierz Bistroñ

Za³¹cznik do
Uchwa³y Nr II/XLIII/478/06
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 26 wrzeœnia 2006 r.
STATUT
I Uzupe³niaj¹ce
Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych
w Wejherowie
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Szko³a dzia³a na podstawie nastêpuj¹cych aktów
prawnych:
a) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.),
b) ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),
c) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.),
d) ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. przepisy wprowadzaj¹ce reformê ustroju szkolnego (Dz. U. z
1999 r. Nr 12, poz. 96 ze zm.),
e) rozporz¹dzenia MEN z dnia 21 maja 2001 w sprawie ramowych Statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkó³ (Dz. U. Nr 61, poz. 624
ze zm.),
f) uchwa³y Nr II/XVII/193/04 Rady Powiatu Wejherowskigo z dnia 30 kwietnia 2004 przekszta³ca siê
Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych w Wejherowie w dwuletni¹ szko³ê ponadgimnazjaln¹ – I
Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Wejherowie.
2. Ilekroæ w Statucie jest mowa bez bli¿szego okreœlenia o szkole, nale¿y przez to rozumieæI Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych w
Wejherowie.
§2
1. I Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych w Wejherowie jest szko³¹ publiczn¹ i wchodzi
w sk³ad Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 w
Wejherowie.
2. Siedzib¹ szko³y jest Wejherowo, ul. Bukowa 1.
3. Organem prowadz¹cym szko³ê jest Powiat Wejherowski.
4. Organem sprawuj¹cym nadzór pedagogiczny jest
Pomorski Kurator Oœwiaty, ul. Okopowa 21/27.
5. Statutowa dzia³alnoœæ szko³y jest finansowana przez
organ prowadz¹cy.
6. Szko³a gwarantuje s³uchaczom równe prawa bez
wzglêdu na narodowoœæ, pochodzenie spo³eczne, wyznanie, status spo³eczny oraz warunki zdrowotne.
7. Cykl kszta³cenia s³uchaczy w I Uzupe³niaj¹cym Liceum Ogólnokszta³c¹cym trwa 2 lata. Zajêcia odbywaj¹ siê w systemie wieczorowym 3 razy w tygodniu.
8. W ramach I Uzupe³niaj¹cego Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych dzia³aj¹ oddzia³y przekszta³conego 3 – letniego Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla
Doros³ych. Ostatnia rekrutacja do tych oddzia³ów na
semestr I nast¹pi w roku szkolnym 2005/06.
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II. Cele i zadania szko³y
§3
1. Szko³a realizuje cele i zadania okreœlone w Ustawie
o systemie oœwiaty, a w szczególnoœci:
a) umo¿liwia zdobycie wiedzy i umiejêtnoœci niezbêdnych do uzyskania œwiadectwa ukoñczenia szko³y,
b) umo¿liwia absolwentom dokonanie œwiadomego
wyboru dalszego kierunku kszta³cenia,
c) kszta³tuje œrodowisko wychowawcze sprzyjaj¹ce
realizowaniu celów i zasad, stosownie do warunków szko³y i wieku s³uchaczy,
d) umo¿liwia rozwijanie zainteresowañ s³uchaczy,
realizowanie indywidualnych programów nauczania,
e) udziela pomocy materialnej s³uchaczom w miarê
posiadanych œrodków finansowych.

10. Szczegó³ow¹ organizacjê nauczania w danym roku
szkolnym okreœla arkusz organizacji szko³y opracowany przez dyrektora Zespo³u, z uwzglêdnieniem
szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do
dnia 30 kwietnia ka¿dego roku. Arkusz organizacji
szko³y zatwierdza organ prowadz¹cy do dnia 30 maja ka¿dego roku.
11. W arkuszu organizacji szko³y zamieszczone s¹ w
szczególnoœci: liczba pracowników, szko³y, w tym
pracowników zajmuj¹cych stanowisko kierownicze,
liczba godzin zajêæ edukacyjnych finansowanych ze
œrodków przydzielonych przez organ prowadz¹cy
szko³ê oraz liczbê godzin zajêæ prowadzonych przez
poszczególnych nauczycieli.
V. Pracownicy szko³y

III. Organy szko³y i ich kompetencje

§6

§4

1. Zakres zadañ nauczycieli obejmuje:
a) odpowiedzialnoœæ za ¿ycie, zdrowie i bezpieczeñstwo s³uchaczy w trakcie zajêæ,
b) prawid³owy przebieg procesu dydaktycznego,
c) dba³oœæ o pomoce dydaktyczno–wychowawcze i
sprzêt Zespo³u,
d) bezstronnoœæ i obiektywizm w ocenie s³uchaczy
oraz sprawiedliwe traktowanie,
e) gromadzenie dokumentacji o jakoœci i wynikach
swojej pracy przez okres 3 lat,
f) doskonalenie umiejêtnoœci dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.
2. Nauczyciel zobowi¹zany jest w szczególnoœci do:
a) realizowania zajêæ dydaktycznych zgodnie z zatwierdzonym przez Dyrektora Zespo³u wynikowym
planem nauczania do danej klasy, który musi byæ
zgodny z obowi¹zuj¹cymi programami nauczania,
b) bie¿¹cego wype³niania dziennika i arkusza ocen,
c) systematycznego, jawnego i obiektywnego oceniania wiedzy i umiejêtnoœci s³uchaczy zgodnie z
obowi¹zuj¹cym regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania,
d) uczestniczenia w posiedzeniach rady pedagogicznej i realizowania jej uchwa³,
e) zapoznania s³uchacza z planem wynikowym i wymaganiami edukacyjnymi do koñca wrzeœnia ka¿dego roku szkolnego.
3. Nauczyciele prowadz¹cy zajêcia w danym semestrze tworz¹ zespó³, którego zadaniem jest w szczególnoœci ustalenie dla danego oddzia³u zestawu
programów nauczania z zakresu kszta³cenia ogólnego.
4. Dyrektor mo¿e tworzyæ zespo³y wychowawcze, zespo³y przedmiotowe lub inne zespo³y problemowo–zadaniowe. Prac¹ zespo³u kieruje przewodnicz¹cy
powo³ywany przez dyrektora, na wniosek zespo³u.

1. Organami szko³y s¹:
a) Dyrektor Szko³y,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Samorz¹d S³uchaczy.
2. Kompetencje organów szko³y okreœla Statut ZSP nr
1 w Wejherowie.
IV. Organizacja pracy szko³y
§5
1. Zajêcia edukacyjne w Liceum organizowane s¹ w
oddzia³ach semestralnych i mog¹ byæ realizowane
w zespo³ach miêdzysemestralnych. Liczba osób w
Zespole miêdzyoddzia³owym lub miêdzysemestralnym wynosi minimum 20 osób. Za zgod¹ organu prowadz¹cego liceum uzupe³niaj¹ce mog¹ tworzyæ
zespo³y licz¹ce mniej ni¿ 20 s³uchaczy.
2. Podzia³u semestru na grupy dokonuje dyrektor Zespo³u w oparciu o odrêbne przepisy.
3. Nauczanie jêzyków obcych mo¿e byæ organizowane w zespo³ach miêdzysemestralnych, z uwzglêdnieniem poziomu umiejêtnoœci jêzykowych s³uchaczy.
4. Podstawow¹ form¹ pracy szko³y prowadzonej w formie zaocznej s¹ konsultacje dydaktyczno–wychowawcze prowadzone w systemie klasowo–lekcyjnym.
5. Zajêcia ze s³uchaczami semestrów kszta³conych w
formie stacjonarnej (wieczorowej) odbywaj¹ siê przez
trzy lub cztery dni w tygodniu.
6. Zajêcia ze s³uchaczami semestrów kszta³conych w
formie zaocznej odbywaj¹ siê jako konsultacje zbiorowe dla s³uchaczy, we wszystkich semestrach co
dwa tygodnie przez dwa dni (sobota, niedziela).
7. Dopuszcza siê mo¿liwoœæ organizowania konsultacji
indywidualnych w wymiarze 20% ogólnej liczby godzin zajêæ w danym semestrze w pozosta³e dni tygodnia.
8. Organizuje siê dwie konferencje instrukta¿owe w czasie jednego semestru: pierwsz¹ – wprowadzaj¹c¹ do
pracy w semestrze, drug¹ – przedegzaminacyjn¹.
9. W szkole mog¹ byæ organizowane dodatkowe zajêcia uwzglêdniaj¹ce potrzeby edukacyjne s³uchaczy.

§7
1. Semestrem opiekuje siê nauczyciel wychowawca.
2. Dla zapewnienia ci¹g³oœci i skutecznoœci pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekowa³ siê danym oddzia³em w ci¹gu
ca³ego etapu edukacyjnego.
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3. Formy spe³niania zadañ przez nauczyciela wychowawcê s¹ dostosowane do potrzeb s³uchaczy oraz
warunków œrodowiskowych szko³y.

Za³¹cznik do
Uchwa³y Nr II/XLIII/479/06
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 26 wrzeœnia 2006 r.

V. Postanowienia koñcowe
§8
1. Szko³a prowadzi i przechowuje dokumentacjê zgodnie z odrêbnymi przepisami.
2. Gospodarka finansowa szko³y prowadzona jest na
podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowoœci.
3. Wydatki szko³y pokrywane s¹ bezpoœrednio z bud¿etu Powiatu a dochody odprowadzone na rachunek
dochodów Powiatu.
4. Za zgodnoœæ gospodarki finansowej z przepisami
prawa oraz racjonaln¹ gospodarkê maj¹tkow¹ odpowiada Dyrektor.
5. Podstaw¹ gospodarki finansowej szko³y jest roczny
plan finansowy obejmuj¹cy dochody i wydatki.
§9
Zmiany statutu dokonuje siê w trybie przewidzianym
w prawie oœwiatowym.
§ 10
Wszystkie kwestie nie ujête w niniejszym Statucie reguluje Statutu Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1
w Wejherowie.
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UCHWA£A Nr II/XLIII/479/06
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 26 wrzeœnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia Statutu II Uzupe³niaj¹cego Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych w Wejherowie.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U.
z 2001, Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), oraz art. 5c
pkt 1 i art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o
systemie oœwiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze
zmianami), w zwi¹zku z Uchwa³¹ Nr II/XVII/200/04 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 30 kwietnia 2004 r. w
sprawie utworzenia dwuletniej szko³y ponadgimnazjalnej
– II Uzupe³niaj¹cego Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla
Doros³ych w Wejherowie Rada Powiatu Wejherowskiego uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut II Uzupe³niaj¹cego Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych w Wejherowie, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
Kazimierz Bistroñ

STATUT
II Uzupe³niaj¹ce
Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych
w Wejherowie
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Szko³a dzia³a na podstawie nastêpuj¹cych aktów
prawnych:
a) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z póŸniejszymi zmianami),
b) ustawy z dnia 07 wrzeœnia 1991 r. o systemie
oœwiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póŸniejszymi zmianami),
c) ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie
powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
ze zm.),
d) ustawy z dnia 08 stycznia 1999 r. przepisy wprowadzaj¹ce reformê ustroju szkolnego (Dz.U. z
1999 r. Nr 12, poz. 96 z póŸniejszymi zmianami),
e) rozporz¹dzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w
sprawie ramowych Statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkó³ (Dz.U. Nr 61, poz.
624 ze zm.)
f) rozporz¹dzenia MENiS z dnia 26 marca 2004 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkó³ (Dz. U. z 2004 r. Nr 66 poz. 606 z póŸniejszymi zmianami),
g) niniejszego Statutu,
2. Ilekroæ w Statucie jest mowa o szkole, nale¿y przez
to rozumieæ II Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych w Wejherowie.
§2
1. II Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych w Wejherowie w strukturze Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych nr 3 im. ks. Edmunda Roszczynialskiego jest szko³¹ publiczn¹ z siedzib¹ w Wejherowie przy ul. Dworcowej 5 oraz ul. Budowlanych 2.
2. Organem prowadz¹cym II Uzupe³niaj¹ce Liceum
Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych jest Powiat Wejherowski, a nadzór pedagogiczny sprawuje Pomorski
Kurator Oœwiaty.
3. II Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych w Wejherowie jest szko³¹ dwuletni¹ na podbudowie ponadgimnazjalnej zasadniczej szko³y
zawodowej.
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II. Cele i zadania szko³y
§3
1. Zajêcia ze s³uchaczami w Uzupe³niaj¹cym Liceum
dla Doros³ych kszta³c¹cym w formie stacjonarnej odbywaj¹ siê przez trzy lub cztery dni w tygodniu.
2. W Uzupe³niaj¹cym Liceum dla Doros³ych kszta³c¹cym w formie zaocznej:
a) konsultacje zbiorowe dla s³uchaczy odbywaj¹ siê
we wszystkich semestrach co dwa tygodnie przez
dwa dni,
b) dopuszcza siê mo¿liwoœæ organizowania konsultacji indywidualnych w wymiarze 20% ogólnej liczby godzin zajêæ w semestrze,
c) organizuje siê dwie konferencje instrukta¿owe w
czasie jednego semestru: pierwsz¹ – wprowadzaj¹c¹ do pracy w semestrze i drug¹ – przedegzaminacyjn¹.
3. Rekrutacja s³uchaczy na pierwszy semestr odbywa
siê na podstawie regulaminu rekrutacji stanowi¹cego za³¹cznik do statutu Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie.
4. Uzupe³niaj¹ce Liceum u¿ywa pieczêci pod³u¿nej o
treœci:
II Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych
w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 3
im. Ks. Edmunda Rszczynialskiego
w Wejherowie
ul. Dworcowa 5, tel. 672–44–51
5. Uzupe³niaj¹ce Liceum u¿ywa tablicy o treœci:
II Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych
§4
1. Szko³a realizuje cele i zadania okreœlone w ustawie
oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w
szczególnoœci umo¿liwia otrzymanie œwiadectwa dojrza³oœci po zdaniu egzaminu maturalnego. Œwiadectwo ukoñczenia Liceum uprawnia do kontynuowania
nauki w szkole policealnej. Œwiadectwo maturalne
uprawnia do kontynuowania nauki w wy¿szych uczelniach.
§5
1. Dyrektor Liceum, w porozumieniu z organami szko³y, wyznacza na pocz¹tku etapu edukacyjnego wybrane dla danego oddzia³u 2–4 przedmioty ujête w
podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.
2. Programy nauczania przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym ustala siê dla oddzia³u lub grupy s³uchaczy z ró¿nych oddzia³ów, uwzglêdniaj¹c
zainteresowania s³uchaczy oraz mo¿liwoœci organizacyjne, kadrowe i finansowe.
3. Zajêcia o których mowa w § 4 ust. 1 mog¹ byæ organizowane w oddzia³ach lub zespo³ach miêdzyoddzia³owych albo miêdzyszkolnych. Liczba s³uchaczy w
zespole powinna wynieœæ co najmniej 20. Za zgod¹
organu prowadz¹cego Liceum, mog¹ byæ tworzone
zespo³y licz¹ce mniej ni¿ 20 s³uchaczy.

4. Nauczanie jêzyków obcych mo¿e byæ organizowane w zespo³ach miêdzyoddzia³owych, z uwzglêdnieniem poziomu umiejêtnoœci jêzykowych s³uchaczy.
5. W ramach kszta³cenia ogólnego oraz kszta³cenia w
profilach s³uchacz realizuje wszystkie zajêcia edukacyjne zamieszczone w szkolnym planie nauczania.
6. Nauczyciele prowadz¹cy zajêcia w danym oddziale
tworz¹ zespó³, którego zadaniem jest w szczególnoœci ustalenie dla danego oddzia³u zestawu programów
nauczania z zakresu kszta³cenia ogólnego, uwzglêdniaj¹cego przedmioty o których mowa w § 4.
§6
1. W szkole dla doros³ych oceny klasyfikacyjne ustala
siê po ka¿dym semestrze i stanowi¹ one podstawê do
promowania s³uchacza na semestr programowo wy¿szy lub ukoñczenia przez niego szko³y.
2. W szkole dla doros³ych s³uchacz jest promowany po
ka¿dym semestrze.
3. W szkole dla doros³ych oceny zachowania nie wystawia siê.
§7
1. S³uchacz szko³y dla doros³ych mo¿e zdawaæ egzamin
poprawkowy w przypadku uzyskania klasyfikacyjnej
oceny niedostatecznej z jednych zajêæ edukacyjnych.
2. Egzaminy poprawkowe mog¹ byæ przeprowadzane
po ka¿dym semestrze.
3. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadz¹cy dane zajêcia edukacyjne po zakoñczeniu
semestru jesiennego w terminie do koñca lutego lub
po zakoñczeniu semestru wiosennego w terminie do
dnia 15 wrzeœnia.
4. Egzamin poprawkowy z jêzyka polskiego, jêzyka obcego i matematyki sk³ada siê z czêœci pisemnej oraz
ustnej. Z pozosta³ych zajêæ edukacyjnych egzamin
zdaje siê ustnie.
§8
1. S³uchaczowi szko³y dla doros³ych powtarzaj¹cemu
semestr przed up³ywem 3 lat od daty przerwania nauki zalicza siê te obowi¹zkowe zajêcia edukacyjne,
z których uzyska³ poprzednio semestraln¹ ocenê klasyfikacyjn¹ wy¿sz¹ od oceny niedostatecznej, i zwalnia siê go z obowi¹zku uczêszczania na te zajêcia.
2. S³uchaczowi, który w okresie 3 lat przed rozpoczêciem nauki w szkole zda³ egzaminy eksternistyczne
z zakresu poszczególnych obowi¹zkowych zajêæ
edukacyjnych, okreœlonych w szkolnym planie nauczania, zalicza siê te zajêcia i zwalnia siê go z obowi¹zku uczêszczania na nie.
3. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, w
dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje siê „zwolniony z obowi¹zku uczêszczania na zajêcia” oraz
podstawê prawn¹ zwolnienia.
4. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 2, w
dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje siê „zwolniony z obowi¹zku uczêszczania na zajêcia” oraz
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podstawê prawn¹ zwolnienia. Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem semestralnej oceny klasyfikacyjnej z danych zajêæ edukacyjnych zgodnej z
ocen¹ uzyskan¹ w wyniku egzaminu eksternistycznego.
III. Postanowienia koñcowe
§9
1. Szko³a prowadzi i przechowuje dokumentacjê zgodnie z odrêbnymi przepisami.
2. Gospodarka finansowa szko³y prowadzona jest na
podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowoœci.
3. Wydatki szko³y pokrywane s¹ bezpoœrednio z bud¿etu Powiatu a dochody odprowadzone na rachunek
dochodów Powiatu.
4. Za zgodnoœæ gospodarki finansowej z przepisami
prawa oraz racjonaln¹ gospodarkê maj¹tkow¹ odpowiada Dyrektor.
5. Podstaw¹ gospodarki finansowej szko³y jest roczny
plan finansowy obejmuj¹cy dochody i wydatki.
§ 10
Wszystkie kwestie nie ujête w statucie II Uzupe³niaj¹cego Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych reguluje statut Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 3 im. ks.
Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie.
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UCHWA£A Nr II/XLIII/480/06
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 26 wrzeœnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Uzupe³niaj¹cego Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla M³odzie¿y w Redzie.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U.
z 2001, Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), oraz art. 5c
pkt 1 i art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o
systemie oœwiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze
zmianami), w zwi¹zku z Uchwa³¹ Nr II/XVII/199/04 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 30 kwietnia 2004 r. w
sprawie utworzenia dwuletniej szko³y ponadgimnazjalnej
– Uzupe³niaj¹cego Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla M³odzie¿y w Redzie Rada Powiatu Wejherowskiego uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Uzupe³niaj¹cego Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla M³odzie¿y w Redzie, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

Za³¹cznik do
Uchwa³y Nr II/XLIII/480/06
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 26 wrzeœnia 2006 r.
STATUT
Uzupe³niaj¹ce
Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla M³odzie¿y
w Redzie
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Szko³a dzia³a na podstawie nastêpuj¹cych aktów
prawnych:
a) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.),
b) ustawy z dnia 07 wrzeœnia 1991 r. o systemie
oœwiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),
c) ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie
powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
ze zm.),
d) ustawy z dnia 08 stycznia 1999 r. przepisy wprowadzaj¹ce reformê ustroju szkolnego (Dz.U. z
1999 r. Nr 12, poz. 96 ze zm.),
e) rozporz¹dzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w
sprawie ramowych Statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkó³ (Dz.U. Nr 61, poz
624 ze zm.),
f) uchwa³y Nr II/XVI/173/04 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zmiany Uchwa³ Rady Powiatu Wejherowskiego
zmieniaj¹cych ustalony plan sieci publicznych
szkó³ ponadgimnazjalnych w Powiecie Wejherowskim.
2. Ilekroæ w Statucie jest mowa bez bli¿szego okreœlenia o szkole, nale¿y przez to rozumieæ Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla M³odzie¿y w Redzie.
§2
1. Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla M³odzie¿y w Redzie jest szko³¹ publiczn¹ i wchodzi w
sk³ad Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Redzie.
2. Siedzib¹ szko³y jest Reda, ul. £¹kowa 36/38.
3. Organem prowadz¹cym szko³ê jest Powiat Wejherowski.
4. Organem sprawuj¹cym nadzór pedagogiczny jest
Pomorski Kurator Oœwiaty w Gdañsku, ul. Okopowa
21/27.
5. Cykl kszta³cenia: 2 lata w Uzupe³niaj¹cym Liceum
Ogólnokszta³c¹cym dla M³odzie¿y na podbudowie
zasadniczej szko³y zawodowej.

§2

II. Cele i zadania

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

§3

Przewodnicz¹cy Rady
Kazimierz Bistroñ

Szko³a realizuje cele i zadania okreœlone w Ustawie o
systemie oœwiaty.
§4
Celem podstawowym szko³y jest umo¿liwienie zdobycia wiedzy i umiejêtnoœci niezbêdnych do uzyskania
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œwiadectwa ukoñczenia liceum lub œwiadectwa dojrza³oœci.
§5
Szko³a udziela uczniom pomocy pedagogicznej poprzez umo¿liwienie kontaktu z pedagogiem szkolnym,
który w uzasadnionych przypadkach kieruje ich na badanie specjalistyczne do poradni psychologiczno – pedagogicznej lub odpowiedniej poradni ZOZ.
§6
Szko³a kszta³tuje œrodowisko wychowawcze sprzyjaj¹ce realizowaniu celów i zadañ okreœlonych w ustawie,
stosownie do warunków szko³y i wieku uczniów, zgodnie z zadaniami wynikaj¹cymi z polityki oœwiatowej pañstwa.
§7
Sprawuje i zapewnia opiekê nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz mo¿liwoœci szko³y.
§8
Zadania dydaktyczne szko³y:
1. Pe³na realizacja celów programowych poszczególnych przedmiotów z uwzglêdnieniem kszta³cenia
ogólnego:
a) systematyczna realizacja programu nauczania i
oceniania uczniów, s³uchaczy,
b) maksymalne wykorzystanie pomocy naukowych i
troska o ich sta³e zwiêkszenie,
c) bie¿¹ca analiza wyników dydaktycznych na zebraniach z rodzicami, co najmniej trzy razy w semestrze.
2. Ca³oœciowe ujmowanie zjawisk, syntetyczne zestawienia wiadomoœci o œwiecie, ³¹czenie wiedzy, umiejêtnoœci i postaw w czasie procesu uczenia siê tak,
aby doprowadziæ do w³aœciwego widzenia œwiata i
siebie w nim.
3. Upodmiotowienie ucznia w procesie realizowania
programu nauczania poprzez:
a) jawnoœæ oceny i jej ró¿norodnoœæ,
b) udzia³ w olimpiadach i konkursach,
c) stosowanie metod aktywizuj¹cych.
4. Otoczenie szczególn¹ opiek¹ ucznia maj¹cego trudnoœci w nauce poprzez Rad¹ Pedagogiczn¹, pomoc
ze strony nauczyciel pedagoga szkolnego i wychowawcy.
5. Praca z uczniem szczególnie uzdolnionym:
a) inspirowanie samodzielnej pracy poprzez lekturê
popularno – naukow¹ wykraczaj¹c¹ poza program
szko³y,
b) opieka nauczyciela przedmiotu, w formie konsultacji, nad uczniem przygotowuj¹cym siê do olimpiad lub konkursów.
6. Systematyczne powtarzanie i utrwalanie materia³u
na jednostkach lekcyjnych uwzglêdnionych w rocznym planie pracy ka¿dego nauczyciela.
7. Wykorzystanie ró¿norodnych form oceniania i kontroli ucznia (prace klasowe, sprawdziany, testy, odpowiedzi ustne, prace domowe).
8. Analiza wyników dydaktycznych maj¹cych na celu
doskonalenie form pracy z uczniem.

9. Wszechstronna pomoc i ukierunkowanie ucznia przygotowuj¹cego siê do egzaminu maturalnego i egzaminów wstêpnych na wy¿sze uczelnie.
10. Szczegó³owe okreœlenie sposobu realizacji poszczególnych zadañ zawiera plan dydaktyczny szko³y opracowywany na ka¿dy rok szkolny.
11. Umo¿liwienie uczniom zdolnym podjêcia indywidualnego toku nauczania i tym samym ukoñczenia szko³y w skróconym czasie zgodnie z zarz¹dzeniem MEN
pod warunkiem dysponowania przez szko³ê odpowiednimi œrodkami finansowymi.
§9
Zadania wychowawcze szko³y i sposoby ich realizacji:
1. Kszta³towanie postaw patriotycznych, szacunku do
tradycji narodowych, regionalnych, szkolnych poprzez:
a) uroczyste rozdanie œwiadectw maturalnych,
b) organizowanie tradycyjnej studniówki,
c) organizowanie apeli, akademii z okazji œwi¹t pañstwowych i regionalnych,
d) pomoc i udzia³ w imprezach organizowanych dla
miasta i regionu.
2. Kszta³towanie postaw tolerancji religijnej, narodowej i œwiatopogl¹dowej poprzez:
a) wyrabianie szacunku dla osi¹gniêæ innych narodów,
b) poszanowanie innych religii i wyznañ,
c) eliminowanie postaw agresywnych,
d) poszanowanie godnoœci ucznia,
e) humanizacjê postaw.
3. Kszta³towanie odpowiedzialnoœci za najbli¿sze otoczenie oraz kszta³towanie aktywnoœci spo³ecznej poprzez:
a) wspó³odpowiedzialnoœæ Samorz¹du Uczniowskiego za estetykê otoczenia,
b) odpowiedzialnoœæ Samorz¹du Uczniowskiego i
Samorz¹du Klasowego za dy¿ury uczniowskie,
porz¹dek, estetykê w klasie, szkole,
c) udzia³ przedstawicieli Samorz¹du Uczniowskiego
w posiedzeniach Rad Pedagogicznych i Rady
Szko³y ZSP w czêœci dotycz¹cej dzia³alnoœci organizacji statutowych,
d) wyra¿anie zgody na organizowanie przez Samorz¹d Uczniowski i Samorz¹dy Klasowe uroczystoœci szkolnych, klasowych, wycieczek i biwaków,
e) pomoc Rady Pedagogicznej w pracy Samorz¹du
Uczniowskiego i Samorz¹du Klasowego.
4. Rozbudzenie potrzeb kulturalnych poprzez organizacjê imprez kulturalnych takich jak: wyjœcie do kina, teatru, spotkañ z przedstawicielami ró¿nych
zawodów.
5. Rozbudzanie uczuæ patriotycznych poprzez organizowanie apeli, akademii zwi¹zanych ze œwiêtami narodowymi lub regionalnymi, organizowanie spotkañ
z ciekawymi ludŸmi.
6. Wspó³praca grona pedagogicznego z Poradni¹ Psychologiczno – Pedagogiczn¹.
7. Udzielanie uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej przez wychowawców, pedagoga i dyrekcjê szko³y w formach:
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a) rozmów z uczniem, rodzicami, nauczycielami, rówieœnikami,
b) spotkania z seksuologiem, psychologiem itp.,
c) organizowanie warsztatów integracyjnych w klasie.
8. Przestrzeganie wychowawczego aspektu oceny poprzez:
a) formu³owanie przez nauczycieli wymagañ edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców,
b) zobowi¹zanie nauczycieli do wystawiania ocen na
podstawie systematycznego œródokresowego oceniania,
c) przestrzeganie jawnoœci oceny,
d) umo¿liwienie uczniowi wgl¹du do prac pisemnych,
e) uwzglêdnianie wk³adu pracy do mo¿liwoœci intelektualnych ucznia,
f) wykorzystanie oceny jako czynnika dopinguj¹cego a nie destrukcyjnego.
9. Pomoc i wspó³praca z organizacjami m³odzie¿owymi poprzez:
a) zapewnienie pomieszczenia,
b) wyznaczenie opiekuna,
c) udzielenie pomocy nie ograniczaj¹cej samodzielnoœci ucznia.
10. Wychowawcy klas I i II w planach wychowawczych
uwzglêdniaj¹ zajêcia zwi¹zane z wyborem przez
ucznia kierunku dalszego kszta³cenia i zawodu w ramach Szkolnego Programu Doradztwa Zawodowego
(za³. do Statutu ZSP). W odnoœnych zajêciach wspó³uczestniczy pedagog szkolny.
11. Szczegó³owe sposoby realizacji ww. zadañ okreœlone bêd¹ w Planie Wychowawczym szko³y opracowywanym na ka¿dy rok szkolny (za³. do Statutu ZSP).
§ 10
Zadania opiekuñcze szko³y:
1. Zapewnienie opieki uczniom przebywaj¹cym w szkole podczas zajêæ obowi¹zkowych:
a) opracowanie sta³ego planu zajêæ lekcyjnych z
uwzglêdnieniem w miarê mo¿liwoœci szko³y, zasad
higieny pracy umys³owej (8 godzin lekcyjnych, bez
okienek w planie uczniów).
2. Zapewnienie opieki uczniom przebywaj¹cym na terenie szko³y podczas zajêæ pozalekcyjnych:
a) w przypadku mo¿liwoœci wyst¹pienia podczas ww.
zajêæ zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia ucznia wymagana jest obecnoœæ nauczyciela – opiekuna,
b) podczas przerw miêdzylekcyjnych przewidziane
s¹ dy¿ury nauczycieli wg harmonogramu dy¿urów, na których spoczywa odpowiedzialnoœæ za
bezpieczeñstwo m³odzie¿y,
c) w trosce o bezpieczeñstwo, zabrania siê samowolnego opuszczania terenu szko³y.
3. Zapewnienie opieki uczniom podczas zajêæ organizowanych przez szko³ê poza terenem szko³y zgodnie
z Zarz¹dzeniem MEN z dnia 8.11.2001 roku w sprawie zasad i warunków organizowania przez szko³y i
placówki publiczne krajoznawstwa i turystyki.
4. Zapewnienie indywidualnej opieki nad niektórymi
uczniami ze strony pielêgniarki œrodowiskowej, wychowawcy, pedagoga szkolnego. Formy sprawowa-

nia ww. opieki ujête s¹ w planie pracy gabinetu medycyny szkolnej.
5. Uczniom znajduj¹cym siê w trudnych warunkach materialnych zapewnia siê pomoc materialn¹ w miarê
mo¿liwoœci – przy wspó³udziale Rady Rodziców.
6. Zapewnienie opieki uczniom z problemami rozwojowymi, rodzinnymi lub losowymi ze strony pedagoga
szkolnego.
§ 11
Wychowawca klasy:
1. Dyrektor szko³y powierza ka¿dy oddzia³ szczególnej
opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli ucz¹cych w tym oddziale, zwanym dalej „wychowawc¹”,
który powinien prowadziæ klasê przez ca³y rok nauczania. W przypadku stwierdzenia przez dyrekcjê
nie wywi¹zywania siê z obowi¹zków wychowawcy
zawartych w statucie szko³y dyrektor ma prawo odwo³aæ nauczyciela z tej funkcji.
2. Przewiduje siê mo¿liwoœæ wp³ywania przez rodziców
i uczniów na dobór b¹dŸ zmiany nauczyciela, któremu dyrektor szko³y powierzy lub powierzy³ zadania
wychowawcy. Tryb postêpowania w/w sprawie wymaga z³o¿enia umotywowanego pisemnego wniosku rodziców i uczniów do dyrektora szko³y, który
zbada zasadnoœæ zarzutów i podejmie decyzjê.
3. Do zadañ wychowawcy nale¿y:
a) inspirowanie i wspomaganie dzia³añ indywidualnych i zespo³owych uczniów,
b) podejmowanie dzia³añ umo¿liwiaj¹cych rozwi¹zywanie konfliktów w zespole,
c) ustalanie treœci i formy zajêæ tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
d) wspó³dzia³anie z nauczycielami ucz¹cymi w klasie,
e) wspó³dzia³anie z rodzicami w sprawach opiekuñczo – wychowawczych
f) wspó³praca z pedagogiem szkolnym,
g) wychowawcy spotykaj¹ siê z rodzicami na zebraniach raz w miesi¹cu
4. Szczegó³owe zadania nauczyciela – wychowawcy
okreœla regulamin pracy nauczyciela.
§ 12
Wspó³praca szko³y z rodzicami uczniów Uzupe³niaj¹cego Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla M³odzie¿y:
1. Dyrektor szko³y, grono pedagogiczne, rodzice oraz
uczniowie wspó³pracuj¹ ze sob¹ w celu pe³nej realizacji za³o¿onego programu dydaktyczno – wychowawczego.
2. Wychowawca pe³ni¹c funkcjê kierownika procesu
wychowawczego, którym objêty jest uczeñ zapewnia:
a) pe³n¹ informacjê odnoœnie aktów prawnych, regulaminów, statutu szko³y i innych przepisów reguluj¹cych ¿ycie szko³y,
b) pe³n¹ informacjê o aktualnych postêpach w nauce, postawie ucznia, jego sukcesach i pora¿kach
w formie bie¿¹cych oraz sta³ych co dwumiesiêcznych kontaktów ze wszystkimi uczestnikami procesu dydaktyczno – wychowawczego,
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c) pomoc w rozwi¹zywaniu problemów ucznia z wykorzystaniem wszystkich dostêpnych œrodków,
d) harmonijn¹, bezkonfliktow¹ twórcz¹ wspó³pracê
wszystkich podmiotów procesu dydaktyczno – wychowawczego.
3. Ka¿dy rodzic ma prawo do indywidualnych spotkañ
z nauczycielem przedmiotu w terminie dogodnym
dla obu stron.
§ 13
Szczegó³owe formy wspó³pracy okreœlaj¹: regulamin
Rady Pedagogicznej, regulamin Rady Szko³y, regulamin Samorz¹du Uczniowskiego oraz regulamin Samorz¹du S³uchaczy dla Uzupe³niaj¹cego Liceum dla Doros³ych.
III. Organy szko³y
§ 14
1. Organami szko³y s¹:
a) Dyrektor Szko³y,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Rada Szko³y ZSP,
d) Samorz¹d Uczniowski.
2. Kompetencje organów szko³y okreœla Statut ZSP w
Redzie.
IV. Organizacja pracy szko³y
§ 15
Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla M³odzie¿y Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Redzie jest
jednostk¹ organizacyjn¹ wchodz¹c¹ w sk³ad powiatowej administracji zespolonej, wykonuj¹c¹ zadania publiczne z zakresu edukacji.
§ 16
1. Podstaw¹ prawn¹ dzia³alnoœci jest:
a) Uchwa³a Nr XXXV/345/02 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 01.03.2002 r. w sprawie zmiany
nazwy Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Redzie,
b) Uchwa³a Nr XIII/150/2000 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 18.04.2000 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych w Powiecie Wejherowskim,
c) Uchwa³a Nr II/XVII/199/04 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie
utworzenia Uzupe³niaj¹cego Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla M³odzie¿y,
d) oraz niniejszy statut.
§ 17
1. Prac¹ Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych kieruje
Dyrektor przy pomocy Wicedyrektora oraz pracowników administracji.
2. W sk³ad Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych wchodzi Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla M³odzie¿y na podbudowie zasadniczej szko³y zawodowej
oraz Uzupe³niaj¹ce Liceum dla Doros³ych na podbudowie zasadniczej szko³y zawodowej.
3. Podstawow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ jest oddzia³.
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4. Liczba uczniów w oddziale Uzupe³niaj¹cego Liceum
na podbudowie zasadniczej szko³y zawodowej wynosi powy¿ej 30.
5. Zajêcia w ramach kszta³cenia ogólnego stanowi¹ce
realizacjê podstawy programowej kszta³cenia ogólnego ustalonej dla liceum, obowi¹zkowe dla wszystkich uczniów, s¹ organizowane w oddzia³ach.
6. Zajêcia ze s³uchaczami w Uzupe³niaj¹cym Liceum
odbywaj¹ siê w formie stacjonarnej przez piêæ dni w
tygodniu.
7. Nauczanie jêzyków obcych mo¿e byæ organizowane w zespo³ach miêdzyprzedmiotowych, z uwzglêdnieniem poziomu umiejêtnoœci jêzykowych uczniów.
8. Rok szkolny rozpoczyna siê z dniem 1 wrzeœnia ka¿dego roku, a koñczy z dniem 31 sierpnia roku nastêpnego.
9. Kalendarz roku dydaktycznego reguluje zarz¹dzenie MEN.
10. Szczegó³owe zasady organizacji zajêæ objêtych programem nauczania dla danego Uzupe³niaj¹cego Liceum dla M³odzie¿y okreœlaj¹ ramowe plany
nauczania stanowi¹ce za³¹cznik do statutu nr 14
zgodnie z Rozporz¹dzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w szko³ach publicznych.
11. Szczegó³ow¹ organizacjê nauczania, wychowania i
opieki w danym roku szkolnym okreœla arkusz organizacji szko³y opracowany przez dyrektora, najpóŸniej do 30 kwietnia ka¿dego roku, na podstawie planu
nauczania oraz planu finansowego szko³y. Arkusz
organizacji szko³y zatwierdza organ prowadz¹cy.
12. W arkuszu organizacji szko³y zamieszcza siê w szczególnoœci liczbê pracowników szko³y ³¹cznie z liczb¹
stanowisk kierowniczych, ogóln¹ liczbê godzin przedmiotów nadobowi¹zkowych, w tym kó³ zainteresowañ
i innych zajêæ pozalekcyjnych finansowanych ze œrodków przydzielonych przez Starostwo Powiatowe.
13. Organizacjê sta³ych, obowi¹zkowych i nadobowi¹zkowych zajêæ dydaktycznych i wychowawczych okreœla tygodniowy rozk³ad zajêæ ustalony przez
wicedyrektora w konsultacji z dyrektorem szko³y na
podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzglêdnieniem w miarê mo¿liwoœci szko³y, zasad higieny i ochrony zdrowia.
14. Podstawow¹ form¹ pracy szko³y s¹ zajêcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie oddzia³owo–lekcyjnym.
15. Jednostka lekcyjna trwa 45 min.
16. Niektóre zajêcia obowi¹zkowe, ko³a zainteresowañ i
inne zajêcia nadobowi¹zkowe, mog¹ byæ prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach
oddzia³owych, miêdzyoddzia³owych, miêdzyklasowych
a tak¿e podczas wycieczek.
17. Liczba uczestników kó³ i zespo³ów zainteresowañ
oraz innych zajêæ nadobowi¹zkowych finansowanych z bud¿etu szko³y nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 15
uczniów. Liczba uczestników zajêæ gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej nie powinna przekraczaæ
12 osób.
18. Szko³a mo¿e przyjmowaæ s³uchaczy zak³adów kszta³cenia nauczycieli oraz studentów szkó³ wy¿szych
kszta³c¹cych nauczycieli na praktyki pedagogiczne
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(nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiêdzy dyrektorem szko³y lub
za jego zgod¹ – poszczególnymi nauczycielami, a
zak³adem kszta³cenia nauczycieli lub szko³¹ wy¿sz¹.
19. Biblioteka szkolna – zasady dzia³ania okreœla regulamin biblioteki szkolnej jako za³¹cznik nr 7 do statutu.
20. Dla uczniów doje¿d¿aj¹cych, szko³a zapewnia miejsce w czytelni szkolnej do czasu odjazdu autobusu
lub poci¹gu.
21. Szko³a zapewnia dla celów statutowych nastêpuj¹ce
pomieszczenia:
a) pomieszczenie dla samorz¹du uczniowskiego,
b) gabinet dla pielêgniarki szkolnej – wspólny z Gimnazjum Nr 1,
c) gabinet dla stomatologa szkolnego – wspólny z
Gimnazjum Nr 1,
d) gabinet dla wicedyrektora,
e) archiwum,
f) œwietlicê.
V. Pracownicy szko³y
§ 18
1. W szkole zatrudnia siê nauczycieli oraz pracowników administracyjno – gospodarczych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
2. W ZSP powinni byæ zatrudnieni nauczyciele posiadaj¹cy wy¿sze wykszta³cenie. Wskazane jest by posiadali kilkuletni¹ praktykê w gimnazjum.
3. Nauczyciel prowadz¹cy pracê dydaktyczno – wychowawcz¹ i opiekuñcz¹, jest bezpoœrednio odpowiedzialny za jakoœæ i wyniki tej pracy, a tak¿e za
bezpieczeñstwo powierzonych jego opiece uczniów.
4. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli, pracowników ekonomicznych, technicznych, administracyjnych i pracowników obs³ugi okreœlone s¹ odrêbnymi
przepisami (Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy).
5. Wicedyrektor szko³y:
a) Wicedyrektor wykonuje zadania i kompetencje w
zakresie okreœlonym przez Dyrektora (za³. Statutu ZSP). W czasie nieobecnoœci Dyrektora lub niemo¿noœci wykonywania swej funkcji, zadania i
kompetencje w zakresie kierowania ZSP wykonuje Wicedyrektor,
b) Wicedyrektorowi podporz¹dkowani s¹ bezpoœrednio nauczyciele zatrudnieni w ZSP,
c) Do zakresu zadañ Wicedyrektora ZSP nale¿¹ zadania zawarte w Statucie Szko³y.
6. Zadania i obowi¹zki nauczyciela:
6.1 dydaktyczne:
a) optymalne wykorzystanie jednostki lekcyjnej,
b) w³aœciwy dobór metod do wieku i poziomu klasy,
c) nauczyciel winien dokonaæ rozeznania w poziomie intelektualnym klasy i zindywidualizowaæ
wymagania,
d) troska o zrozumienie i utrwalenie przerobionych
treœci jako cel nadrzêdny przy realizacji programu,
e) troska o uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego w miarê mo¿liwoœci szko³y i nauczyciela,

f) bezstronnoœæ i obiektywizm w ocenie,
g) uwzglêdnienie aspektu wychowawczego w ocenie,
h) nauczyciel rozpoczynaj¹cy pracê zawodow¹
zobowi¹zany jest przez okres sta¿u do przedstawiania ca³orocznego rozk³adu materia³u pisania konspektów lekcji i przedk³adanie ich
dyrekcji, nauczyciele mianowani maj¹ prawo pisania rozk³adów materia³u ca³orocznych, w zale¿noœci od potrzeb,
i) przestrzeganie zasad klasyfikacji i promowania,
j) udzielenie wszechstronnej pomocy dydaktyczno–wychowawczej uczniowi, który o tak¹ pomoc siê zwróci,
k) sta³ego podnoszenia kwalifikacji i uaktualniania w³asnej wiedzy.
6.2 wychowawczo–opiekuñcze:
a) odpowiedzialnoœæ za ¿ycie i zdrowie powierzonych uczniów na lekcjach, wycieczkach biwakach i innych zajêciach pozalekcyjnych oraz
poprzez rzetelne pe³nienie dy¿urów miêdzylekcyjnych,
b) podejmuje dzia³ania profilaktyczne w zakresie
uzale¿nieñ i stosuje procedury zagro¿eñ.
Ponadto nauczyciel zobowi¹zany jest do: troski o
pomoce naukowe, sprzêt szkolny oraz pomieszczenie, z którego korzysta w trakcie pracy – sumiennego wykonywania bie¿¹cych zarz¹dzeñ.
§ 19
1. Nauczyciel korzysta z praw i zasad zawartych w Karcie Nauczyciela i aktualnych rozporz¹dzeniach w³adz
oœwiatowych:
a) oceniania i awansowania, które przeprowadza siê
zgodnie z Kart¹ Nauczyciela,
b) nie przewiduje siê urlopowania nauczycieli w ci¹gu roku szkolnego,
c) indywidualne proœby o udzielenie urlopów bezp³atnych bêd¹ rozpatrywane przez dyrektora szko³y,
d) przyznawania dodatków motywacyjnych dla nauczycieli,
e) przyznawania nagród dyrektora ZSP w Redzie
zgodnie z Regulaminem.
2. Nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów tworzyæ mog¹ zespó³ przedmiotowy, którego prac¹ kieruje przewodnicz¹cy wybrany ze swego grona
przez uczestników, a zatwierdzony przez dyrektora.
Cele i zadania zespo³u przedmiotowego obejmuj¹:
a) uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów
nauczania i sposobów ich realizowania, korelowania treœci nauczania przedmiotów pokrewnych,
b) wspólne opracowanie – szczegó³owych kryteriów
oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,
c) organizowanie wewn¹trzszkolnego doskonalenia
zawodowego i doradztwa metodycznego dla pocz¹tkuj¹cych nauczycieli, opiniowanie autorskich,
innowacyjnych i eksperymentalnych programów
nauczania,
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d) wspó³praca i wspó³dzia³anie w uzupe³nieniu wyposa¿enia gabinetów.
§ 20
1. Zadania i obowi¹zki wychowawcy:
1.1 Zadaniem wychowawcy jest tworzenie warunków wspomagaj¹cych rozwój ucznia, proces jego uczenia siê oraz przygotowanie go do ¿ycia
w rodzinie i spo³eczeñstwie.
1.2 Inspirowanie i wspomaganie dzia³añ zespo³owych ucznia.
1.3 Podejmowanie dzia³añ umo¿liwiaj¹cych rozwi¹zywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiêdzy uczniem a innymi cz³onkami spo³ecznoœci
szkolnej.
2. Œrodki realizacji zadañ przez wychowawcê:
2.1 Otoczenie indywidualn¹ opiek¹ ka¿dego wychowanka poprzez rozmowy indywidualne z
uczniem i rodzicami pozwalaj¹ce poznaæ osobowoœæ ucznia i jego sytuacjê domow¹. Wychowawcy klas I winni przeprowadziæ takie rozmowy
z uczniami w okresie pierwszych dwóch miesiêcy nauki.
2.2 Wychowawca zobowi¹zany jest do prowadzenia
dokumentacji klasowej zawieraj¹cej:
a) listy obecnoœci rodziców na zebraniach,
b) zeszyt obserwacji na podstawie indywidualnych
rozmów z uczniami sprawiaj¹cymi k³opoty natury wychowawczej. Powinien on zawieraæ informacje o zainteresowaniach ucznia, jego stanie
zdrowia, obowi¹zkach domowych, sytuacji rodzinnej i materialnej, cechach charakterologicznych, osi¹gniêciach. Przy du¿ej liczbie godzin
nieobecnych nieusprawiedliwionych zastosowaæ upomnienie i ostrze¿enie o skreœleniu. Nie
honorowaæ usprawiedliwiania po up³ywie 14 dni
od dnia nieobecnoœci w szkole, od uczniów pe³noletnich. Wszelkie upomnienia i kary wychowawcy oraz dyrektora winny byæ odnotowane
w zeszycie i dzienniku. Zeszyt ten powinien byæ
aktualizowany przez ca³y czas pobytu ucznia w
szkole, udostêpniony do wgl¹du w uzasadnionych przypadkach na ¿yczenie dyrekcji.
2.3 Wspólnie z uczniami i rodzicami organizuje ró¿ne formy ¿ycia zespo³owego, rozwijaj¹ce jednostkê, integruj¹ce zespó³ klasowy, np.:
uroczystoœci klasowe, wycieczki, biwaki itp.
2.4 Wspólnie z samorz¹dem klasowym dokonuje
analizy osi¹gniêæ dydaktyczno –wychowawczych klasy i uczniów i organizuje samopomoc
kole¿eñsk¹ oraz inne formy pozwalaj¹ce poprawiæ wyniki klasy.
2.5 Wspó³dzia³a z nauczycielami ucz¹cymi w klasie w celu eliminowania zjawisk negatywnych.
2.6 W uzasadnionych przypadkach, informuje nauczycieli ucz¹cych w klasach o sytuacji domowej ucznia z zachowaniem przez informowanych
pe³nej dyskrecji.
2.7 Organizuje spotkania z rodzicami w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuñczo –wychowawczych, inspirowania rodziców do w³¹czania siê
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w sprawy klasy i szko³y np. pomoc w organizowaniu wycieczek, biwaków, imprez klasowych,
pomocy w naprawie sprzêtu szkolnego, urz¹dzeniu gabinetu lekcyjnego, a równie¿ s³u¿eniu
swoj¹ wiedz¹ zawodow¹ na niektórych zajêciach lekcyjnych lub godzinach wychowawczych.
2.8 Odpowiada za kulturalne zachowanie swojej
klasy i wygl¹d zewnêtrzny uczniów:
a) wystêpuje do dyrektora, Rady Szko³y o pomoc
materialn¹ w uzasadnionych przypadkach,
b) wystêpuje do dyrektora z wnioskiem o nagradzanie i ukarania ucznia,
2.9 Wychowawca czuwa nad w³aœciwym prowadzeniem dokumentacji szkolnej (dziennik, arkusze
ocen, protoko³y egzaminacyjne).
2.10 Pocz¹tkuj¹cy nauczyciel, wychowawca ma prawo do opieki doœwiadczonego nauczyciela, wychowawcy wyznaczonego w tym celu przez
dyrekcjê szko³y.
2.11 Wspó³pracuje z pielêgniark¹ œrodowiskow¹ korzystaj¹c z jej pomocy w koniecznych przypadkach.
2.12 Wspólnie z nauczycielami ucz¹cymi winien
uzmys³owiæ m³odzie¿y konsekwencje wynikaj¹ce z celów szko³y maj¹ce wp³yw na ich przysz³¹ drogê ¿yciow¹.
3. Szczególn¹ rolê do spe³nienia ma pedagog szkolny,
powo³any na mocy odrêbnych przepisów. Do jego
wa¿nych zadañ nale¿y:
3.1 Dokonywanie okresowej oceny ogólnej sytuacji
wychowawczej liceum.
3.2 Rozpoznawanie warunków ¿ycia i nauki
uczniów, którzy:
a) znajduj¹ siê w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej,
b) wymagaj¹ szczególnej opieki wychowawczej
ze wzglêdu na niepowodzenia szkolne,
c) sprawiaj¹ trudnoœci wychowawcze wskutek niedostosowania spo³ecznego.
3.3 Podejmowanie kroków zmierzaj¹cych do z³agodzenia lub eliminacji ww. trudnoœci we wspó³pracy z dyrekcj¹, Rad¹ Pedagogiczn¹, Samorz¹dem
Uczniowskim oraz poradni¹ psychologiczno–pedagogiczn¹.
3.4 Udzielenie rodzicom porad i pomocy w rozwi¹zywaniu trudnoœci wychowawczych w rodzinie.
3.5 Otaczanie szczególn¹ opiek¹ uczniów niepe³nosprawnych i z drobniejszymi deficytami rozwojowymi, kierowanie do poradni, organizowanie
pomocy w zakresie wyrównania mikrodefektów i
zaburzeñ rozwojowych, a tak¿e inicjowanie dzia³añ integruj¹cych uczniów wyznaczonych do indywidualnego nauczania.
3.6 Koordynowanie poczynañ szko³y, zw³aszcza
wychowawców, zmierzaj¹cych do przeciwdzia³ania patologiom spo³ecznym wœród uczniów i
w ich œrodowiskach.
3.7 Udzielanie pomocy uczniom i ich rodzicom w
wyborze dalszej nauki.
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§ 21

§ 30

Zadania nauczyciela bibliotekarza oraz zasady wspó³pracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami) okreœla za³. do Statutu
ZSP.

Ukoñczenie liceum jest równoznaczne z uzyskaniem
przez absolwenta œredniego wykszta³cenia ogólnego.

§ 22
Personel medyczny (lekarz, stomatolog, pielêgniarka i pomoc dentystyczna) jest zatrudniony w liceum na
zasadach uregulowanych przez Ministerstwo Zdrowia i
Opieki Spo³ecznej.
§ 23
1. Wszystkich pracowników szko³y obowi¹zuje:
a) Regulamin Pracy Uzupe³niaj¹cego Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla M³odzie¿y ZSP w Redzie.
b) Zarz¹dzenia dyrektora ULO dla M³odzie¿y w Redzie oraz Regulamin zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych i mieszkaniowych w ULO dla
M³odzie¿y w Redzie.
c) Ustne polecenia dotycz¹ce przedsiêwziêæ wynikaj¹cych z obowi¹zków lub kompetencji danych
osób.
VI. Uczniowie
§ 24
O przyjêciu do klasy pierwszej ULO dla M³odzie¿y w
Redzie mog¹ ubiegaæ siê absolwenci zasadniczych szkó³
zawodowych.
§ 25
Szczegó³owe zasady przyjmowania uczniów do klas
pierwszych okreœla regulamin stanowi¹cy za³¹cznik do
Statutu ZSP. Zasady przenoszenia siê uczniów ze szkó³
podobnych i innych okreœlaj¹ odrêbne przepisy.
§ 26
W przypadkach szczególnych, dyrektor szko³y mo¿e
wyraziæ zgodê na przyjêcie ucznia do klasy programowo
wy¿szej na warunkach i w trybie przewidzianym przez
rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej. Dyrektor
szko³y mo¿e wówczas wyznaczyæ uczniowi egzamin klasyfikacyjny.
§ 27
Uczniowie szko³y nale¿¹ do Samorz¹du Uczniowskiego.
§ 28
Szczegó³owe zasady oceniania klasyfikowania i promowania uczniów okreœlaj¹: wewnêtrzny system oceniania za³. do Statutu ZSP zgodnie z Rozporz¹dzeniem
MEN oraz Rozporz¹dzeniem MEN w sprawie standardów wymagañ bêd¹cych podstaw¹ przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów.
§ 29
Uczniowie ULO dla M³odzie¿y maj¹ prawo obraæ indywidualny tok nauki zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami MEN.

§ 31
Po ukoñczeniu Uzupe³niaj¹cego Liceum dla M³odzie¿y na podbudowie zasadniczej szko³y zawodowej abiturient ma prawo przyst¹piæ do egzaminu maturalnego
przeprowadzonego zgodnie z zasadami okreœlonymi
przez MEN odrêbnymi przepisami.
§ 32
Nauczyciele wywieszaj¹ listy z tematami z jêzyka polskiego i jêzyka nowo¿ytnego na egzamin maturalny wewnêtrzny w miesi¹cu czerwcu roku poprzedzaj¹cego
egzamin maturalny oraz 1 wrzeœnia w roku egzaminu.
§ 33
1. Uczeñ, nie póŸniej ni¿ do dnia 30 wrzeœnia roku szkolnego, w którym przystêpuje
2. do egzaminu maturalnego w sesji wiosennej sk³ada
przewodnicz¹cemu szkolnego zespo³u egzaminacyjnego pisemn¹ deklaracjê dotycz¹c¹ wyboru:
a) przedmiotu lub przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym, w tym wyboru jêzyka lub jêzyków,
b) poziomu egzaminu maturalnego w czêœci wewnêtrznej i zewnêtrznej z jêzyka obcego nowo¿ytnego, zdawanego jako przedmiot obowi¹zkowy i w
czêœci zewnêtrznej z jêzyka polskiego oraz matematyki,
c) tematu z jêzyka obcego nowo¿ytnego, zdawanego jako przedmiot obowi¹zkowy, je¿eli zdaj¹cy wybiera poziom rozszerzony egzaminu, a tak¿e
tematu z jêzyka obcego nowo¿ytnego, zdawanego jako przedmiot wybrany oraz jêzyka polskiego
w czêœci wewnêtrznej egzaminu maturalnego, wybranego z list tematów,
d) okresu z historii spoœród nastêpuj¹cych: historia
staro¿ytna i œredniowieczna, historia nowo¿ytna
do 1815 r., historia XIX wieku i XX wieku do roku
wskazanego w sylabusie dla historii – w przypadku zdaj¹cych egzamin maturalny z historii,
e) œrodowiska komputerowego – w przypadku zdaj¹cych egzamin maturalny z informatyki.
§ 34
Nauczyciele poszczególnych zajêæ edukacyjnych s¹
zobowi¹zani poinformowaæ uczniów klas maturalnych o
zakresach obowi¹zuj¹cych treœci programów nauczania, stanowi¹cych podstawê uk³adania tematów egzaminacyjnych na egzamin dojrza³oœci (na podbudowie
szko³y podstawowej), najpóŸniej do 30 listopada.
§ 35
Uczeñ deklaruje wybór przedmiotów egzaminu dojrza³oœci i ustnego do 5 grudnia (za wyj¹tkiem olimpijczyków).
§ 36
Wszelkie zmiany dokonanego wyboru przedmiotów
uczniowie uzgadniaj¹ z Przewodnicz¹cym Pañstwowej
Komisji Egzaminacyjnej
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§ 37
Zdaj¹cy mo¿e, w szczególnych przypadkach, za zgod¹ przewodnicz¹cego szkolnego zespo³u egzaminacyjnego, dokonaæ zmian w deklaracji, nie póŸniej jednak
ni¿ na 3 miesi¹ce przed terminem egzaminu maturalnego. O zmianach w deklaracji przewodnicz¹cy szkolnego zespo³u egzaminacyjnego zawiadamia niezw³ocznie
dyrektora komisji okrêgowej.
§ 38
Absolwenci z dysfunkcjami maja prawo przyst¹piæ do
egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do ich dysfunkcji, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej
publicznej poradni specjalistycznej wydanej w trakcie
uczêszczania ucznia do liceum. Opinia powinna byæ wydana przez poradniê nie póŸniej ni¿ na 6 miesiêcy przed
terminem egzaminu maturalnego.
§ 39
Liceum wydaje uczniom roczne œwiadectwa promocyjne,
a absolwentom œwiadectwa ukoñczenia lub œwiadectwa
maturalne Uzupe³niaj¹cego Liceum Ogólnokszta³c¹cego
dla M³odzie¿y zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami MEN.
§ 40
Œwiadectwo ukoñczenia liceum uzupe³niaj¹cego
uprawnia do ubiegania siê o przyjêcie do szkó³ policealnych.
§ 41
Œwiadectwo maturalne uzupe³niaj¹cego liceum uprawnia do ubiegania siê o przyjêcie do szkó³ wy¿szych oraz
innych szkó³ organizowanych na podbudowie programowej liceum.
VII. Postanowienia koñcowe
§ 42
1. Szko³a prowadzi i przechowuje dokumentacjê zgodnie z odrêbnymi przepisami.
2. Gospodarka finansowa szko³y prowadzona jest na
podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowoœci.
3. Wydatki szko³y pokrywane s¹ bezpoœrednio z bud¿etu Powiatu a dochody odprowadzone na rachunek
dochodów Powiatu.
4. Za zgodnoœæ gospodarki finansowej z przepisami
prawa oraz racjonaln¹ gospodarkê maj¹tkow¹ odpowiada Dyrektor.
5. Podstaw¹ gospodarki finansowej szko³y jest roczny
plan finansowy obejmuj¹cy dochody i wydatki.
§ 43
Zmiany statutu dokonuje siê w trybie przewidzianym
w prawie oœwiatowym.
§ 44
Wszystkie kwestie nie ujête w niniejszym Statucie reguluje Statut Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Redzie.

789
UCHWA£ Nr II/XLIII/481/06
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 26 wrzeœnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Uzupe³niaj¹cego Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych w Redzie.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U.
z 2001, Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), oraz art. 5c
pkt 1 i art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o
systemie oœwiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze
zmianami), w zwi¹zku z Uchwa³¹ Nr II/XVII/208/04 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 30 kwietnia 2004 r. w
sprawie przekszta³cenia trzyletniej szko³y ponadpodstawowej – Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych w
Redzie, w dwuletni¹ szkolê ponadgimnazjaln¹ – Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych w
Redzie Rada Powiatu Wejherowskiego uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Uzupe³niaj¹cego Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych w Redzie, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
Kazimierz Bistroñ
Za³¹cznik do
Uchwa³y Nr II/XLIII/481/06
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 26 wrzeœnia 2006 r.
STATUT
Uzupe³niaj¹ce
Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych
w Redzie
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Szko³a dzia³a na podstawie nastêpuj¹cych aktów
prawnych:
a) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.),
b) ustawy z dnia 07 wrzeœnia 1991 r. o systemie
oœwiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),
c) ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie
powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
ze zm.),
d) ustawy z dnia 08 stycznia 1999 r. przepisy wprowadzaj¹ce reformê ustroju szkolnego (Dz.U. z
1999 r. Nr 12, poz. 96 ze zm.),
e) rozporz¹dzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w
sprawie ramowych Statutów publicznego przed-
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szkola oraz publicznych szkó³ (Dz.U. Nr 61, poz.
624 ze zm.)
f) rozporz¹dzenia MENiS z dnia 26 marca 2004 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkó³ (Dz. U. z 2004 r. Nr 66 poz. 606 ze zm.),
g) niniejszego Statutu.
2. Ilekroæ w Statucie jest mowa bez bli¿szego okreœlenia o szkole, nale¿y przez to rozumieæ Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych w Redzie.
§2
1. Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych w Redzie jest szko³¹ publiczn¹ i wchodzi w
sk³ad Zespo³u Szkó³ Ponagimazjalnych w Redzie.
2. Siedzib¹ szko³y jest Reda, £¹kowa 36/38.
3. Organem prowadz¹cym szko³ê jest Powiat Wejherowski.
4. Organem sprawuj¹cym nadzór pedagogiczny jest
Pomorski Kurator Oœwiaty w Gdañsku, ul. Okopowa
21/27.
5. Statutowa dzia³alnoœæ szko³y jest finansowana przez
organ prowadz¹cy.
6. Szko³a gwarantuje s³uchaczom równe prawa bez
wzglêdu na narodowoœæ, pochodzenie spo³eczne,
wyznanie, status spo³eczny oraz warunki zdrowotne.
7. Cykl kszta³cenia w Uzupe³niaj¹cym Liceum Ogólnokszta³c¹cym dla Doros³ych w Redzie na podbudowie zasadniczej szko³y zawodowej trwa 2 lata w
systemie wieczorowym.
II. Cele i zadania szko³y
§3
1. Szko³a realizuje cele i zadania okreœlone w Ustawie
o systemie oœwiaty.
2. Celem podstawowym szko³y jest umo¿liwienie zdobycia wiedzy i umiejêtnoœci niezbêdnych do uzyskania œwiadectwa ukoñczenia Liceum lub œwiadectwa
dojrza³oœci.
3. Szko³a udziela s³uchaczom pomocy pedagogicznej
poprzez umo¿liwienie kontaktu z pedagogiem szkolnym, który w uzasadnionych przypadkach kieruje ich
na badanie specjalistyczne do odpowiedniej poradni ZOZ.
4. Szko³a kszta³tuje œrodowisko wychowawcze sprzyjaj¹ce realizowaniu celów i zadañ okreœlonych w ustawie, stosownie do warunków szko³y i wieku s³uchaczy,
zgodnie z zadaniami wynikaj¹cymi z polityki oœwiatowej pañstwa.
5. Sprawuje i zapewnia opiekê nad s³uchaczami odpowiednio do ich potrzeb oraz mo¿liwoœci szko³y.
§4
Zadania dydaktyczne szko³y:
1. Pe³na realizacja celów programowych poszczególnych przedmiotów z uwzglêdnieniem kszta³cenia
ogólnego:
a) systematyczna realizacja programu nauczania i
oceniania s³uchaczy,

b) maksymalne wykorzystanie pomocy naukowych i
troska o ich sta³e zwiêkszenie.
2. Upodmiotowienie s³uchacza w procesie realizowania programu nauczania poprzez:
a) jawnoœæ oceny i jej ró¿norodnoœæ,
b) udzia³ w olimpiadach i konkursach,
c) stosowanie metod aktywizuj¹cych.
3. Systematyczne powtarzanie i utrwalanie materia³u
na jednostkach lekcyjnych uwzglêdnionych w rocznym planie pracy ka¿dego nauczyciela.
4. Wykorzystanie ró¿norodnych form oceniania i kontroli s³uchacza (prace klasowe, sprawdziany, testy, odpowiedzi ustne, prace domowe).
5. Analiza wyników dydaktycznych maj¹cych na celu
doskonalenie form pracy ze s³uchaczem.
6. Wszechstronna pomoc i ukierunkowanie s³uchaczy
przygotowuj¹cego siê do egzaminu maturalnego i
egzaminów wstêpnych na wy¿sze uczelnie.
7. Szczegó³owe okreœlenie sposobu realizacji poszczególnych zadañ zawiera plan dydaktyczny szko³y opracowywany na ka¿dy rok szkolny.
§5
Zadania wychowawcze szko³y i sposoby ich realizacji:
1. Kszta³towanie postaw patriotycznych, szacunku do
tradycji narodowych, regionalnych, szkolnych poprzez:
a) uroczyste rozdanie œwiadectw maturalnych,
b) organizowanie tradycyjnej studniówki,
c) organizowanie apeli, akademii z okazji œwi¹t pañstwowych i regionalnych,
d) pomoc i udzia³ w imprezach organizowanych dla
miasta i regionu.
2. Kszta³towanie postaw tolerancji religijnej, narodowej i œwiatopogl¹dowej poprzez:
a) wyrabianie szacunku dla osi¹gniêæ innych narodów,
b) poszanowanie innych religii i wyznañ,
c) eliminowanie postaw agresywnych,
d) poszanowanie godnoœci s³uchacza,
e) humanizacjê postaw.
3. Kszta³towanie odpowiedzialnoœci za najbli¿sze otoczenie oraz kszta³towanie aktywnoœci spo³ecznej poprzez:
a) wspó³odpowiedzialnoœæ Samorz¹du S³uchaczy za
estetykê otoczenia,
b) udzia³ przedstawicieli Samorz¹du S³uchaczy w posiedzeniach Rad Pedagogicznych i Rady Szko³y
ZSP w czêœci dotycz¹cej dzia³alnoœci organizacji
statutowych,
c) pomoc Rady Pedagogicznej w pracy Samorz¹du
S³uchaczy
4. Rozbudzenie potrzeb kulturalnych poprzez organizacjê imprez kulturalnych takich jak: wyjœcie do kina, teatru, spotkañ z przedstawicielami ró¿nych
zawodów.
5. Rozbudzanie uczuæ patriotycznych poprzez organizowanie apeli, akademii zwi¹zanych ze œwiêtami narodowymi lub regionalnymi, organizowanie spotkañ
z ciekawymi ludŸmi.
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§6
Opiekun klasy
Dyrektor szko³y powierza ka¿dy oddzia³ opiece jednemu z nauczycieli ucz¹cych w tym oddziale, zwanym dalej „opiekunem klasy”, który powinien prowadziæ klasê
przez ca³y rok nauczania.
Do zadañ opiekuna klasy nale¿y:
a) inspirowanie i wspomaganie dzia³añ indywidualnych
i zespo³owych s³uchaczy,
b) podejmowanie dzia³añ umo¿liwiaj¹cych rozwi¹zywanie konfliktów w zespole,
c) wspó³dzia³anie z nauczycielami ucz¹cymi w klasie,
Szczegó³owe zadania nauczyciela – opiekuna okreœla
regulamin pracy nauczyciela.
III. Organy szko³y
§7
1. Organami szko³y s¹:
a) Dyrektor Szko³y,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Rada S³uchaczy,
2. Kompetencje organów szko³y okreœla Statut ZSP w
Redzie.
IV. Organizacja pracy szko³y
§8
1. Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Redzie
jest jednostk¹ organizacyjn¹ wchodz¹c¹ w sk³ad powiatowej administracji zespolonej, wykonuj¹c¹ zadania publiczne z zakresu edukacji.
2. Podstaw¹ prawn¹ dzia³alnoœci jest:
a) Uchwa³a Nr XXXIII/296/01 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 28.12.2001 r. w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla doros³ych
na podbudowie szko³y zasadniczej w systemie
wieczorowym,
b) Uchwa³a Nr II/XVII/208/04 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie
przekszta³cenia Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla
Doros³ych w Redzie w dwuletni¹ szko³ê gimnazjaln¹ – Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce
dla Doros³ych w Redzie,
c) oraz niniejszy statut.
3. Prac¹ Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych kieruje
Dyrektor przy pomocy Wicedyrektora oraz pracowników administracji.
4. Zajêcia ze s³uchaczami w Uzupe³niaj¹cym Liceum
dla doros³ych odbywaj¹ siê w formie stacjonarnej
przez trzy dni w tygodniu.
5. Rok szkolny rozpoczyna siê z dniem 1 wrzeœnia ka¿dego roku, a koñczy z dniem 31 sierpnia roku nastêpnego.
6. Szczegó³owe zasady organizacji zajêæ objêtych programem nauczania dla danego Uzupe³niaj¹cego Liceum dla Doros³ych okreœlaj¹ ramowe plany
nauczania stanowi¹ce za³¹cznik do Statutu ZSP
zgodnie z Rozporz¹dzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w szko³ach publicznych.

7. Szczegó³ow¹ organizacjê nauczania, wychowania i
opieki w danym roku szkolnym okreœla arkusz organizacji szko³y opracowany przez dyrektora, najpóŸniej do 30 kwietnia ka¿dego roku, na podstawie planu
nauczania oraz planu finansowego szko³y. Arkusz
organizacji szko³y zatwierdza organ prowadz¹cy.
8. W arkuszu organizacji szko³y zamieszcza siê w szczególnoœci: liczbê pracowników szko³y ³¹cznie z liczb¹
stanowisk kierowniczych, ogóln¹ liczbê godzin przedmiotów nadobowi¹zkowych, w tym kó³ zainteresowañ
i innych zajêæ pozalekcyjnych finansowanych ze œrodków przydzielonych przez organ prowadz¹cy.
9. Podstawow¹ form¹ pracy szko³y s¹ zajêcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie oddzia³owo–lekcyjnym.
10. Jednostka lekcyjna trwa 45 min.
11. Niektóre zajêcia obowi¹zkowe, ko³a zainteresowañ i
inne zajêcia nadobowi¹zkowe, mog¹ byæ prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach
oddzia³owych, miêdzyoddzia³owych, miêdzyklasowych a tak¿e podczas wycieczek.
12. Szko³a mo¿e przyjmowaæ s³uchaczy zak³adów kszta³cenia nauczycieli oraz studentów szkó³ wy¿szych
kszta³c¹cych nauczycieli na praktyki pedagogiczne
(nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiêdzy dyrektorem szko³y lub
za jego zgod¹ – poszczególnymi nauczycielami, a
zak³adem kszta³cenia nauczycieli lub szko³¹ wy¿sz¹.
13. Biblioteka szkolna – zasady dzia³ania okreœla regulamin biblioteki szkolnej jako za³¹cznik do Statutu
ZSP.
V. Pracownicy szko³y
§9
1. W szkole zatrudnia siê nauczycieli oraz pracowników administracyjno – gospodarczych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
2. Nauczyciel prowadz¹cy pracê dydaktyczno – wychowawcz¹ i opiekuñcz¹, jest bezpoœrednio odpowiedzialny za jakoœæ i wyniki tej pracy, a tak¿e za
bezpieczeñstwo powierzonych jego opiece s³uchaczy.
3. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli, pracowników ekonomicznych, technicznych, administracyjnych i pracowników obs³ugi okreœlone s¹
odrêbnymi przepisami (Karta Nauczyciela, Kodeks
Pracy).
§ 10
1. Wicedyrektor szko³y:
1.1 Wicedyrektor wykonuje zadania i kompetencje
w zakresie okreœlonym przez Dyrektora (za³. do
Statutu ZSP). W czasie nieobecnoœci Dyrektora lub niemo¿noœci wykonywania swej funkcji,
zadania i kompetencje w zakresie kierowania
ZSP wykonuje Wicedyrektor.
1.2 Wicedyrektorowi podporz¹dkowani s¹ bezpoœrednio nauczyciele zatrudnieni w ZSP.
1.3 Do zakresu zadañ Wicedyrektora ZSP nale¿¹
zadania zawarte w Statucie Szko³y.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 53

Poz. 789

— 3461 —

2. Zadania i obowi¹zki nauczyciela dydaktyczne:
a) optymalne wykorzystanie jednostki lekcyjnej,
b) w³aœciwy dobór metod do poziomu klasy,
c) nauczyciel winien dokonaæ rozeznania w poziomie intelektualnym klasy i zindywidualizowaæ wymagania,
d) troska o zrozumienie i utrwalenie przerobionych
treœci jako cel nadrzêdny przy realizacji programu,
e) troska o uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego w
miarê mo¿liwoœci szko³y i nauczyciela,
f) bezstronnoœæ i obiektywizm w ocenie,
g) uwzglêdnienie aspektu wychowawczego w ocenie,
h) nauczyciel rozpoczynaj¹cy pracê zawodow¹ zobowi¹zany jest przez okres sta¿u do przedstawiania ca³orocznego rozk³adu materia³u pisania
konspektów lekcji i przedk³adanie ich dyrekcji, nauczyciele mianowani maj¹ prawo pisania rozk³adów materia³u ca³orocznych, w zale¿noœci od
potrzeb,
i) przestrzeganie zasad klasyfikacji i promowania,
j) udzielenie wszechstronnej pomocy dydaktyczno–wychowawczej s³uchaczowi, który o tak¹ pomoc siê zwróci,
k) sta³ego podnoszenia kwalifikacji i uaktualniania
w³asnej wiedzy.
3. Ponadto nauczyciel zobowi¹zany jest do: troski o
pomoce naukowe, sprzêt szkolny oraz pomieszczenie, z którego korzysta w trakcie pracy – sumiennego wykonywania bie¿¹cych zarz¹dzeñ.
4. Nauczyciel korzysta z praw i zasad zawartych w Karcie Nauczyciela i aktualnych rozporz¹dzeniach w³adz
oœwiatowych:
a) oceniania i awansowania, które przeprowadza siê
zgodnie z Kart¹ Nauczyciela,
b) nie przewiduje siê urlopowania nauczycieli w ci¹gu roku szkolnego,
c) indywidualne proœby o udzielenie urlopów bezp³atnych bêd¹ rozpatrywane przez dyrektora szko³y,
d) przyznawania dodatków motywacyjnych dla nauczycieli,
e) przyznawania nagród Dyrektora ZSP w Redzie
zgodnie z Regulaminem.
5. Nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów tworzyæ mog¹ zespó³ przedmiotowy, którego prac¹ kieruje przewodnicz¹cy wybrany ze swego grona
przez uczestników, a zatwierdzony przez dyrektora.
6. Cele i zadania zespo³u przedmiotowego obejmuj¹:
a) uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów
nauczania i sposobów ich realizowania, korelowania treœci nauczania przedmiotów pokrewnych,
b) wspólne opracowanie – szczegó³owych kryteriów
oceniania s³uchaczy oraz sposobów badania wyników nauczania,
c) organizowanie wewn¹trzszkolnego doskonalenia
zawodowego i doradztwa metodycznego dla pocz¹tkuj¹cych nauczycieli, opiniowanie autorskich,
innowacyjnych i eksperymentalnych programów
nauczania,

d) wspó³praca i wspó³dzia³anie w uzupe³nieniu wyposa¿enia gabinetów.
§ 11
Zadania i obowi¹zki opiekuna klasy:
1. Zadaniem wychowawcy jest tworzenie warunków
wspomagaj¹cych rozwój s³uchacza, proces jego
uczenia siê oraz przygotowanie go do ¿ycia w rodzinie i spo³eczeñstwie.
2. Inspirowanie i wspomaganie dzia³añ zespo³owych
s³uchaczy.
§ 12
Œrodki realizacji zadañ przez wychowawcê:
1. Wychowawca zobowi¹zany jest do prowadzenia dokumentacji klasowej.
2. Wspólnie ze s³uchaczami organizuje ró¿ne formy ¿ycia zespo³owego, rozwijaj¹ce jednostkê, integruj¹ce zespó³ klasowy, np.: uroczystoœci klasowe,
wycieczki, biwaki itp.
3. Wspó³dzia³a z nauczycielami ucz¹cymi w klasie w
celu eliminowania zjawisk negatywnych.
4. Odpowiada za kulturalne zachowanie swojej klasy
a) wystêpuje do Dyrektora, Rady Szko³y o pomoc materialn¹ w uzasadnionych przypadkach,
b) wystêpuje do Dyrektora z wnioskiem o nagradzanie
i ukarania s³uchacza,
5. Wychowawca czuwa nad w³aœciwym prowadzeniem
dokumentacji szkolnej (dziennik, arkusze ocen, protoko³y egzaminacyjne).
6. Wszystkich pracowników szko³y obowi¹zuje:
a) Regulamin Pracy Uzupe³niaj¹cego Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych w Redzie,
b) Zarz¹dzenia Dyrektora ULO dla Doros³ych w Redzie oraz Regulamin Zak³adowego Funduszu
Œwiadczeñ Socjalnych i Mieszkaniowych Szko³y,
c) Ustne polecenia dotycz¹ce przedsiêwziêæ wynikaj¹cych z obowi¹zków lub kompetencji danych
osób.
VI. S³uchacze
§ 13
1. O przyjêciu na semestr pierwszy ULO dla Doros³ych
w Redzie mog¹ ubiegaæ siê absolwenci zasadniczych
szkó³ zawodowych, którzy ukoñczyli lat 18 lub koñcz¹ lat 18 w danym roku kalendarzowym.
2. Szczegó³owe zasady przyjmowania s³uchaczy na semestr pierwszy okreœla regulamin stanowi¹cy za³¹cznik do Statutu ZSP. Zasady przenoszenia siê
s³uchaczy ze szkó³ podobnych i innych okreœlaj¹ odrêbne przepisy.
3. W przypadkach szczególnych, dyrektor szko³y mo¿e
wyraziæ zgodê na przyjêcie s³uchacza na semestr
programowo wy¿szy na warunkach i w trybie przewidzianym przez rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej. Dyrektor szko³y mo¿e wówczas wyznaczyæ
s³uchaczowi egzamin klasyfikacyjny.
4. S³uchacze ULO dla Doros³ych nale¿¹ do Samorz¹du
S³uchaczy.
5. Szczegó³owe zasady oceniania klasyfikowania i promowania s³uchaczy okreœlaj¹: wewnêtrzny system
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oceniania (za³. do Statutu ZSP) zgodnie z Rozporz¹dzeniem MEN oraz Rozporz¹dzeniem MEN w
sprawi standardów wymagañ bêd¹cych podstaw¹
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów.
6. Ukoñczenie Liceum jest równoznaczne z uzyskaniem przez absolwenta œredniego wykszta³cenia ogólnego.
7. Po ukoñczeniu ULO dla Doros³ych na podbudowie
zasadniczej szko³y zawodowej abiturient ma prawo
przyst¹piæ do egzaminu maturalnego przeprowadzonego zgodnie z zasadami okreœlonymi przez MEN
odrêbnymi przepisami.
8. Nauczyciele wywieszaj¹ listy z tematami z jêzyka
polskiego i jêzyka nowo¿ytnego na egzamin maturalny wewnêtrzny w miesi¹cu czerwcu roku poprzedzaj¹cego egzamin maturalny oraz 1 wrzeœnia w
roku egzaminu.
9. S³uchacz, nie póŸniej ni¿ do dnia 30 wrzeœnia roku
szkolnego, w którym przystêpuje do egzaminu maturalnego w sesji wiosennej sk³ada przewodnicz¹cemu szkolnego zespo³u egzaminacyjnego pisemn¹
deklaracjê dotycz¹c¹ wyboru:
a) przedmiotu lub przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym, w tym wyboru jêzyka lub jêzyków,
b) poziomu egzaminu maturalnego w czêœci wewnêtrznej i zewnêtrznej z jêzyka obcego nowo¿ytnego, zdawanego jako przedmiot obowi¹zkowy i w
czêœci zewnêtrznej z jêzyka polskiego oraz matematyki,
c) tematu z jêzyka obcego nowo¿ytnego, zdawanego jako przedmiot obowi¹zkowy, je¿eli zdaj¹cy wybiera poziom rozszerzony egzaminu, a tak¿e
tematu z jêzyka obcego nowo¿ytnego, zdawanego jako przedmiot wybrany oraz jêzyka polskiego
w czêœci wewnêtrznej egzaminu maturalnego, wybranego z list tematów,
d) okresu z historii spoœród nastêpuj¹cych: historia
staro¿ytna i œredniowieczna, historia nowo¿ytna
do 1815 r., historia XIX wieku i XX wieku do roku
wskazanego w syllabusie dla historii – w przypadku zdaj¹cych egzamin maturalny z historii,
e) œrodowiska komputerowego – w przypadku zdaj¹cych egzamin maturalny z informatyki.
10. Nauczyciele poszczególnych zajêæ edukacyjnych s¹
zobowi¹zani poinformowaæ s³uchaczy klas maturalnych o zakresach obowi¹zuj¹cych treœci programów
nauczania, stanowi¹cych podstawê uk³adania tematów egzaminacyjnych na egzamin dojrza³oœci, najpóŸniej do 30 listopada.
11. S³uchacz deklaruje wybór przedmiotów egzaminu
dojrza³oœci i ustnego do 5 grudnia (za wyj¹tkiem olimpijczyków).
12. Wszelkie zmiany dokonanego wyboru przedmiotów
s³uchacze uzgadniaj¹ z Przewodnicz¹cym Pañstwowej Komisji Egzaminacyjnej.
13. Zdaj¹cy mo¿e, w szczególnych przypadkach, za zgod¹ przewodnicz¹cego szkolnego zespo³u egzaminacyjnego, dokonaæ zmian w deklaracji, nie póŸniej
jednak ni¿ na 3 miesi¹ce przed terminem egzaminu
maturalnego. O zmianach w deklaracji przewodni-

cz¹cy szkolnego zespo³u egzaminacyjnego zawiadamia niezw³ocznie dyrektora komisji okrêgowej.
14. Liceum wydaje s³uchaczom roczne œwiadectwa promocyjne, a absolwentom œwiadectwa ukoñczenia lub
œwiadectwa maturalne Uzupe³niaj¹cego Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami MEN.
15. Œwiadectwo ukoñczenia ULO dla Doros³ych uprawnia do ubiegania siê o przyjêcie do szkó³ policealnych.
16. Œwiadectwo maturalne ULO uprawnia do ubiegania
siê o przyjêcie do szkó³ wy¿szych oraz innych szkó³
organizowanych na podbudowie programowej Liceum.
§ 14
Prawa i obowi¹zki s³uchacza
S³uchacz ma prawo:
1. Do poszanowania godnoœci w³asnej, przekonañ religijnych oraz do dyskrecji w sprawach osobistych i rodzinnych.
2. Do organizacji ¿ycia szkolnego, umo¿liwiaj¹cego zachowanie w³aœciwych proporcji miêdzy wysi³kiem
szkolnym, a mo¿liwoœci¹ rozwijania zainteresowañ.
3. Wybieraæ i byæ wybieranym do w³adz samorz¹du s³uchaczy.
4. Oddzia³ywaæ na ¿ycie szko³y poprzez swoich przedstawicieli w samorz¹dzie s³uchaczy.
5. Zapoznaæ siê z programami nauczania, celami i wymaganiami z poszczególnych zajêæ edukacyjnych.
6. Do zapoznania siê z kryteriami oceniania z poszczególnych przedmiotów.
7. Do zdobywania wiedzy i oceniania zgodnie z WSO.
8. Zg³aszaæ nauczycielom problemy budz¹ce szczególne zainteresowanie z proœb¹ o ich wyjaœnienie i
pomoc w ich rozwi¹zywaniu.
9. Do szczególnej opieki ze strony pedagoga szkolnego.
10. Do jawnej i systematycznej kontroli i oceny wiadomoœci i umiejêtnoœci na poszczególnych zajêciach
edukacyjnych wynikaj¹cych z zapisów WSO.
11. Uzyskiwaæ dodatkow¹ pomoc i ocenê postêpów w
nauce w terminach i formach uzgodnionych z nauczycielami.
12. Przerwy miêdzylekcyjne wykorzystywaæ na wypoczynek.
13. Do korzystania ze sprzêtu i urz¹dzeñ szkolnych zgodnie z ich przeznaczeniem i za zgod¹ osób za nie materialnie odpowiedzialnych.
14. Do korzystania z pomocy materialnej (stypendialnej)
zgodnie z odrêbnymi przepisami, o ile sytuacja finansowa szko³y na to pozwala.
15. Do korzystania z opieki i pomocy medycznej.
16. Do ochrony przed przemoc¹, uzale¿nieniami, demoralizacj¹ oraz innymi przejawami patologii spo³ecznej.
S³uchacz ma obowi¹zek:
1. Systematycznie zdobywaæ wiedzê i umiejêtnoœci na
zajêciach edukacyjnych objêtych planem nauczania,
2. Punktualnie uczêszczaæ na zajêcia.
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3. Dbaæ o dobre imiê szko³y, szczególnie poprzez kulturalne zachowanie siê – tak¿e poza szko³¹.
4. Systematycznie przygotowywaæ siê do zajêæ szkolnych, wykorzystuj¹c jak najlepiej czas i warunki do
nauki.
5. Posiadaæ i prowadziæ zeszyt przedmiotowy, zgodnie
ze wskazówkami nauczyciela, co s³u¿y porz¹dkowaniu wiadomoœci lekcyjnych i domowych oraz jest narzêdziem kszta³towania umiejêtnoœci i nawyków
poprawnego notowania i starannego pisma.
6. Szanowaæ mienie szko³y.
7. Dbaæ o porz¹dek i estetykê pomieszczeñ szkolnych
i otoczenia szko³y.
8. Okazywaæ szacunek nauczycielom i innym pracownikom szko³y.
9. Przestrzegaæ zasad higieny osobistej, dbaæ o estetykê wygl¹du zewnêtrznego.
10. Uprzejmie i kulturalnie odnosiæ siê do innych s³uchaczy i innych osób.
11. Przeciwdzia³aæ przejawom nieodpowiedzialnoœci,
marnotrawstwa, brutalnoœci, wulgarnoœci i lekcewa¿enia obowi¹zków s³uchacza.
12. Usprawiedliwiaæ nieobecnoœci na zajêciach lekcyjnych nie póŸniej ni¿ 2 tygodnie od daty powrotu na zajêcia.
13. Usprawiedliwieniu nie podlegaj¹ pojedyncze godziny dydaktyczne, je¿eli s³uchacz wczeœniej nie zosta³
z nich zwolniony przez opiekuna i nauczyciela przedmiotu.
14. Podstaw¹ usprawiedliwienia powinna byæ ksi¹¿eczka zdrowia lub zaœwiadczenie lekarskie.
15. Przestrzegaæ Statutu Szko³y oraz regulaminu Samorz¹du S³uchaczy.
Zabrania siê s³uchaczom w czasie lekcji oraz egzaminu korzystania z telefonu komórkowego, dyktafonu i innych tego typu urz¹dzeñ.
Lekcewa¿enie obowi¹zków s³uchacza jest podstaw¹
do ukarania:
1. Nieusprawiedliwiona nieobecnoœæ na zajêciach obowi¹zkowych jest naruszeniem obowi¹zków s³uchacza,
stanowi podstawê do wymierzenia kar regulaminowych.
W szczególnoœci surowej karze podlegaæ bêd¹ wagary, ucieczki z wybranych lekcji unikanie prac pisemnych zgodnie z WOS.
2. Przebywanie na terenie szko³y w stanie nietrzeŸwym, palenie tytoniu lub u¿ywanie narkotyków stanowi ciê¿kie naruszenie regulaminu i powoduje
zawieszenie s³uchacza w jego prawach i ukaranie
przez dyrektora szko³y.
3. Wywieranie szkodliwego wp³ywu na spo³ecznoœæ klasow¹ i szkoln¹ jest podstaw¹ do ukarania s³uchacza
przez wychowawcê i dyrektora.
4. Stopniowanie kar odbywa siê przez ca³y okres pobytu s³uchacza w szkole. W przypadku wyraŸnej
zmiany postawy s³uchacza wychowawca podejmuje decyzjê o anulowaniu kary, wzglêdnie o przeniesieniu jej na nastêpny rok szkolny.
5. S³uchacze ponosz¹ pe³n¹ odpowiedzialnoœæ materialn¹ za szkody przez niego wyrz¹dzone, o ile dzia³anie s³uchacza mia³o charakter chuligañski np.
dewastacja sprzêtu lub pomieszczeñ szkolnych.

6. S³uchacz, który pope³ni³ przestêpstwo, niezale¿nie od
odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej podlega odpowiedzialnoœci karnej zgodnie z odpowiednimi przepisami.
VII. Postanowienia koñcowe
§ 15
1. Szko³a prowadzi i przechowuje dokumentacjê zgodnie z odrêbnymi przepisami.
2. Gospodarka finansowa szko³y prowadzona jest na
podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowoœci.
3. Wydatki szko³y pokrywane s¹ bezpoœrednio z bud¿etu Powiatu a dochody odprowadzone na rachunek
dochodów Powiatu.
4. Za zgodnoœæ gospodarki finansowej z przepisami
prawa oraz racjonaln¹ gospodarkê maj¹tkow¹ odpowiada Dyrektor.
5. Podstaw¹ gospodarki finansowej szko³y jest roczny
plan finansowy obejmuj¹cy dochody i wydatki.
§ 16
Zmiany statutu dokonuje siê w trybie przewidzianym
w prawie oœwiatowym.
§ 17
Wszystkie kwestie nie ujête w niniejszym Statucie reguluje Statut Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Redzie.

790
UCHWA£A Nr II/XLIII/482/06
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 26 wrzeœnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Uzupe³niaj¹cego Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych w Rumi.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U.
z 2001, Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), oraz art. 5c
pkt 1 i art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o
systemie oœwiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze
zmianami), w zwi¹zku z Uchwa³¹ Nr II/XVII/207/04 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 30 kwietnia 2004 r. w
sprawie przekszta³cenia trzyletniej szko³y ponadpodstawowej – Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych w
Rumi, w dwuletni¹ szkolê ponadgimnazjaln¹ – Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych w Rumi
Rada Powiatu Wejherowskiego uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Uzupe³niaj¹cego Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych w Rumi, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
Kazimierz Bistroñ
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Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr II/XLIII/482/06
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 26 wrzeœnia 2006 r.
STATUT
Uzupe³niaj¹ce
Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych
w Rumi
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Szko³a dzia³a na podstawie nastêpuj¹cych aktów
prawnych:
a) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.),
b) ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),
c) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorz¹dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze
zm.),
d) ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. przepisy wprowadzaj¹ce reformê ustroju szkolnego (Dz. U. z
1999 r. Nr 12, poz. 96 ze zm.),
e) rozporz¹dzenia MEN z dnia 21 maja 2001 w sprawie ramowych Statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkó³ (Dz. U. Nr 61, poz. 624
ze zm.),
f) uchwa³y Nr II/XVII/193/04 Rady Powiatu Wejherowskigo z dnia 30 kwietnia 2004 przekszta³ca siê
Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych w Rumi w
dwuletni¹ szko³ê ponadgimnazjaln¹ – Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych w
Rumi.
2. Ilekroæ w Statucie jest mowa bez bli¿szego okreœlenia o szkole, nale¿y przez to rozumieæ Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych w Rumi.
§2
1. Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych w Rumi jest szko³¹ publiczn¹ i wchodzi w sk³ad
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi.
2. Siedzib¹ szko³y jest budynek Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi przy ul. Starowiejskiej 4.
3. Organem prowadz¹cym szko³ê jest Powiat Wejherowski.
4. Organem sprawuj¹cym nadzór pedagogiczny jest
Pomorski Kurator Oœwiaty, ul. Okopowa 21/27.
5. Statutowa dzia³alnoœæ szko³y jest finansowana przez
organ prowadz¹cy.
6. Szko³a gwarantuje s³uchaczom równe prawa bez
wzglêdu na narodowoœæ, pochodzenie spo³eczne,
wyznanie, status spo³eczny oraz warunki zdrowotne.
7. Cykl kszta³cenia s³uchaczy w Uzupe³niaj¹cym Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Rumi trwa 2 lata. Zajêcia odbywaj¹ siê w systemie wieczorowym 3 razy w
tygodniu.

II. Cele i zadania szko³y
§3
1. Szko³a realizuje cele i zadania okreœlone w ustawie
o systemie oœwiaty, a w szczególnoœci:
a) umo¿liwia zdobycie wiedzy i umiejêtnoœci niezbêdnych do uzyskania œwiadectwa ukoñczenia szko³y,
b) umo¿liwia absolwentom dokonanie œwiadomego
wyboru dalszego kierunku kszta³cenia,
c) kszta³tuje œrodowisko wychowawcze sprzyjaj¹ce
realizowaniu celów i zasad, stosownie do warunków szko³y i wieku s³uchaczy,
d) umo¿liwia rozwijanie zainteresowañ s³uchaczy,
realizowanie indywidualnych programów nauczania,
e) udziela pomocy materialnej uczniom w miarê posiadanych œrodków finansowych.
III. Organy szko³y i ich kompetencje
§4
1. Organami szko³y s¹:
a) Dyrektor Szko³y,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Samorz¹d S³uchaczy.
2. Kompetencje organów szko³y okreœla Statut ZSP nr
1 w Rumi.
IV. Organizacja pracy szko³y
§5
1. Zajêcia edukacyjne w liceum organizowane s¹ w oddzia³ach semestralnych i mog¹ byæ realizowane w
zespo³ach miêdzysemestralnych. Liczba osób w Zespole miêdzyoddzia³owym lub miêdzysemestralnym
wynosi minimum 20 osób. Za zgod¹ organu prowadz¹cego liceum uzupe³niaj¹ce mog¹ byæ tworzone
zespo³y licz¹ce mniej ni¿ 20 s³uchaczy.
2. Podzia³u semestru na grupy dokonuje dyrektor Zespo³u w oparciu o odrêbne przepisy.
3. Nauczanie jêzyków obcych mo¿e byæ organizowane w zespo³ach miêdzysemestralnych, z uwzglêdnieniem poziomu umiejêtnoœci jêzykowych s³uchaczy.
4. Podstawow¹ form¹ pracy szko³y prowadzonej w formie zaocznej s¹ konsultacje dydaktyczno–wychowawcze prowadzone w systemie klasowo–lekcyjnym.
5. Zajêcia ze s³uchaczami semestrów kszta³conych w
formie stacjonarnej (wieczorowej) odbywaj¹ siê przez
trzy lub cztery dni w tygodniu.
6. Zajêcia ze s³uchaczami semestrów kszta³conych w
formie zaocznej odbywaj¹ siê jako konsultacje zbiorowe dla s³uchaczy, we wszystkich semestrach co
dwa tygodnie przez dwa dni (sobota, niedziela).
7. Dopuszcza siê mo¿liwoœæ organizowania konsultacji
indywidualnych w wymiarze 20% ogólnej liczby godzin zajêæ w danym semestrze w pozosta³e dni tygodnia.
8. Organizuje siê dwie konferencje instrukta¿owe w
czasie jednego semestru: pierwsz¹ – wprowadzaj¹c¹ do pracy w semestrze, drug¹ – przedegzaminacyjn¹.
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9. W szkole mog¹ byæ organizowane dodatkowe zajêcia uwzglêdniaj¹ce potrzeby edukacyjne s³uchaczy.
10. Szczegó³ow¹ organizacjê nauczania w danym roku
szkolnym okreœla arkusz organizacji szko³y opracowany przez dyrektora Zespo³u, z uwzglêdnieniem
szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do
dnia 30 kwietnia ka¿dego roku. Arkusz organizacji
szko³y zatwierdza organ prowadz¹cy do dnia 30 maja ka¿dego roku.
11. W arkuszu organizacji szko³y zamieszczone s¹ w
szczególnoœci: liczba pracowników, szko³y, w tym
pracowników zajmuj¹cych stanowisko kierownicze,
liczba godzin zajêæ edukacyjnych finansowanych ze
œrodków przydzielonych przez organ prowadz¹cy
szko³ê oraz liczbê godzin zajêæ prowadzonych przez
poszczególnych nauczycieli.
V. Pracownicy szko³y
§6
1. Zakres zadañ nauczycieli obejmuje:
a) odpowiedzialnoœæ za ¿ycie, zdrowie i bezpieczeñstwo s³uchaczy w trakcie zajêæ,
b) prawid³owy przebieg procesu dydaktycznego,
c) dba³oœæ o pomoce dydaktyczno–wychowawcze i
sprzêt Zespo³u,
d) bezstronnoœæ i obiektywizm w ocenie s³uchaczy
oraz sprawiedliwe traktowanie,
e) gromadzenie dokumentacji o jakoœci i wynikach
swojej pracy przez okres 3 lat,
f) doskonalenie umiejêtnoœci dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.
2. Nauczyciel zobowi¹zany jest w szczególnoœci do:
a) realizowania zajêæ dydaktycznych zgodnie z zatwierdzonym przez Dyrektora Zespo³u wynikowym
planem nauczania do danej klasy, który musi byæ
zgodny z obowi¹zuj¹cymi programami nauczania,
b) bie¿¹cego wype³niania dziennika i arkusza ocen,
c) systematycznego, jawnego i obiektywnego oceniania wiedzy i umiejêtnoœci s³uchaczy zgodnie z
obowi¹zuj¹cym regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania,
d) uczestniczenia w posiedzeniach rady pedagogicznej i realizowania jej uchwa³,
e) zapoznania s³uchacza z planem wynikowym i wymaganiami edukacyjnymi do koñca wrzeœnia ka¿dego roku szkolnego.
3. Nauczyciele prowadz¹cy zajêcia w danym semestrze tworz¹ zespó³, którego zadaniem jest w szczególnoœci ustalenie dla danego oddzia³u zestawu
programów nauczania z zakresu kszta³cenia ogólnego.
4. Dyrektor mo¿e tworzyæ zespo³y wychowawcze, zespo³y przedmiotowe lub inne zespo³y problemowo–zadaniowe. Prac¹ zespo³u kieruje przewodnicz¹cy
powo³ywany przez dyrektora, na wniosek zespo³u.
§7
1. Semestrem opiekuje siê nauczyciel wychowawca.
2. Dla zapewnienia ci¹g³oœci i skutecznoœci pracy wy-

chowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekowa³ siê danym oddzia³em w ci¹gu ca³ego etapu edukacyjnego.
3. Formy spe³niania zadañ przez nauczyciela wychowawcê s¹ dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków œrodowiskowych szko³y.
V. Postanowienia koñcowe
§8
1. Szko³a prowadzi i przechowuje dokumentacjê zgodnie z odrêbnymi przepisami.
2. Gospodarka finansowa szko³y prowadzona jest na
podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowoœci.
3. Wydatki szko³y pokrywane s¹ bezpoœrednio z bud¿etu Powiatu a dochody odprowadzone na rachunek
dochodów Powiatu.
4. Za zgodnoœæ gospodarki finansowej z przepisami
prawa oraz racjonaln¹ gospodarkê maj¹tkow¹ odpowiada Dyrektor.
5. Podstaw¹ gospodarki finansowej szko³y jest roczny
plan finansowy obejmuj¹cy dochody i wydatki.
§9
Zmiany statutu dokonuje siê w trybie przewidzianym
w prawie oœwiatowym.
§ 10
Wszystkie kwestie nie ujête w niniejszym Statucie reguluje Statutu Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1
w Rumi.

791
UCHWA£A Nr II/XLIII/483/06
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 26 wrzeœnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Uzupe³niaj¹cego Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych w Strzepczu.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U.
z 2001, Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), oraz art. 5c
pkt 1 i art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o
systemie oœwiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze
zmianami), w zwi¹zku z Uchwa³¹ Nr II/XVII/206/04 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 30 kwietnia 2004 r. w
sprawie przekszta³cenia trzyletniej szko³y ponadpodstawowej – Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych w
Strzepczu, w dwuletni¹ szkolê ponadgimnazjaln¹ – Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych w
Strzepczu Rada Powiatu Wejherowskiego uchwala, co
nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Uzupe³niaj¹cego Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych w Strzepczu, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
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§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
Kazimierz Bistroñ
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr II/XLIII/483/06
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 26 wrzeœnia 2006 r.
STATUT
Uzupe³niaj¹ce
Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych
w Strzepczu
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Szko³a dzia³a na podstawie nastêpuj¹cych aktów
prawnych:
a) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.),
b) ustawy z dnia 07 wrzeœnia 1991 r. o systemie
oœwiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),
c) ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie
powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
ze zm.),
d) ustawy z dnia 08 stycznia 1999 r. przepisy wprowadzaj¹ce reformê ustroju szkolnego (Dz.U. z
1999 r. Nr 12, poz. 96 ze zm.),
e) rozporz¹dzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w
sprawie ramowych Statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkó³ (Dz.U. Nr 61, poz.
624 ze zm.),
f) rozporz¹dzenia MENiS z dnia 26 marca 2004 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkó³ (Dz.U. z 2004 r. Nr 66, poz. 606 ze zm.),
g) niniejszego Statutu.
2. Ilekroæ w Statucie jest mowa bez bli¿szego okreœlenia o szkole, nale¿y przez to rozumieæ Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych w
Strzepczu.
§2
1. Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych w Strzepczu jest szko³¹ publiczn¹ i wchodzi w
sk³ad Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Strzepczu.
2. Siedzib¹ szko³y jest Strzepcz, ul. Derdowskiego 1.
3. Organem prowadz¹cym szko³ê jest Powiat Wejherowski.
4. Organem sprawuj¹cym nadzór pedagogiczny jest
Pomorski Kurator Oœwiaty Gdañsku, ul. Okopowa
21/27.
5. Statutowa dzia³alnoœæ szko³y jest finansowana przez
organ prowadz¹cy.

6. Szko³a gwarantuje s³uchaczom równe prawa bez
wzglêdu na narodowoœæ, pochodzenie spo³eczne,
wyznanie, status spo³eczny oraz warunki zdrowotne.
7. Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych w Strzepczu jest szko³¹ o dwuletnim cyklu nauczania na podbudowie zasadniczej szko³y zawodowej
o cyklu kszta³cenia nie krótszym ni¿ dwa lata i nie d³u¿szym ni¿ trzy lata.
II. Cele i zadania szko³y
§3
1. Szko³a realizuje cele i zadania okreœlone w Ustawie
o systemie oœwiaty, a w szczególnoœci:
a) umo¿liwia zdobycie wiedzy i umiejêtnoœci niezbêdnych do uzyskania œwiadectwa ukoñczenia szko³y,
b) umo¿liwia absolwentom dokonanie œwiadomego
wyboru dalszego kierunku kszta³cenia,
c) kszta³tuje œrodowisko wychowawcze sprzyjaj¹ce
realizowaniu celów i zasad, stosownie do warunków szko³y i wieku s³uchaczy,
d) umo¿liwia rozwijanie zainteresowañ s³uchaczy,
realizowanie indywidualnych programów nauczania,
e) udziela pomocy materialnej s³uchaczom w miarê
posiadanych œrodków finansowych.
III. Organy szko³y i ich kompetencje
§4
1. Organami szko³y s¹:
a) Dyrektor Szko³y,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Samorz¹d S³uchaczy.
2. Kompetencje organów szko³y okreœla Statut ZSP w
Strzepczu.
IV. Organizacja pracy szko³y
§5
1. Zajêcia edukacyjne w Liceum organizowane s¹ w
oddzia³ach semestralnych i mog¹ byæ realizowane
w zespo³ach miêdzysemestralnych. Liczba osób w
Zespole miêdzyoddzia³owym lub miêdzysemestralnym wynosi minimum 20 osób. Za zgod¹ organu prowadz¹cego liceum uzupe³niaj¹ce mog¹ tworzyæ
zespo³y licz¹ce mniej ni¿ 20 s³uchaczy.
2. Podzia³u semestru na grupy dokonuje dyrektor Zespo³u w oparciu o odrêbne przepisy.
3. Nauczanie jêzyków obcych mo¿e byæ organizowane w zespo³ach miêdzysemestralnych, z uwzglêdnieniem poziomu umiejêtnoœci jêzykowych s³uchaczy.
4. Podstawow¹ form¹ pracy szko³y prowadzonej w formie zaocznej s¹ konsultacje dydaktyczno–wychowawcze prowadzone w systemie klasowo–lekcyjnym.
5. Zajêcia ze s³uchaczami semestrów kszta³conych w
formie stacjonarnej (wieczorowej) odbywaj¹ siê przez
trzy lub cztery dni w tygodniu.
6. Zajêcia ze s³uchaczami semestrów kszta³conych w
formie zaocznej odbywaj¹ siê jako konsultacje zbio-
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rowe dla s³uchaczy, we wszystkich semestrach co
dwa tygodnie przez dwa dni (sobota, niedziela).
7. Dopuszcza siê mo¿liwoœæ organizowania konsultacji
indywidualnych w wymiarze 20% ogólnej liczby godzin zajêæ w danym semestrze w pozosta³e dni tygodnia.
8. Organizuje siê dwie konferencje instrukta¿owe w
czasie jednego semestru: pierwsz¹ – wprowadzaj¹c¹ do pracy w semestrze, drug¹ – przedegzaminacyjn¹.
9. W szkole mog¹ byæ organizowane dodatkowe zajêcia uwzglêdniaj¹ce potrzeby edukacyjne s³uchaczy.
10. Szczegó³ow¹ organizacjê nauczania w danym roku
szkolnym okreœla arkusz organizacji szko³y opracowany przez dyrektora Zespo³u, z uwzglêdnieniem
szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do
dnia 30 kwietnia ka¿dego roku. Arkusz organizacji
szko³y zatwierdza organ prowadz¹cy do dnia 30 maja ka¿dego roku.
11. W arkuszu organizacji szko³y zamieszczone s¹ w
szczególnoœci: liczba pracowników, szko³y, w tym
pracowników zajmuj¹cych stanowisko kierownicze,
liczba godzin zajêæ edukacyjnych finansowanych ze
œrodków przydzielonych przez organ prowadz¹cy
szko³ê oraz liczbê godzin zajêæ prowadzonych przez
poszczególnych nauczycieli.
V. Pracownicy szko³y
§6
1. Zakres zadañ nauczycieli obejmuje:
a) odpowiedzialnoœæ za ¿ycie, zdrowie i bezpieczeñstwo s³uchaczy w trakcie zajêæ,
b) prawid³owy przebieg procesu dydaktycznego,
c) dba³oœæ o pomoce dydaktyczno–wychowawcze i
sprzêt Zespo³u,
d) bezstronnoœæ i obiektywizm w ocenie s³uchaczy
oraz sprawiedliwe traktowanie,
e) gromadzenie dokumentacji o jakoœci i wynikach
swojej pracy przez okres 3 lat,
f) doskonalenie umiejêtnoœci dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.
2. Nauczyciel zobowi¹zany jest w szczególnoœci do:
a) realizowania zajêæ dydaktycznych zgodnie z zatwierdzonym przez Dyrektora Zespo³u wynikowym
planem nauczania do danej klasy, który musi byæ
zgodny z obowi¹zuj¹cymi programami nauczania,
b) bie¿¹cego wype³niania dziennika i arkusza ocen,
c) systematycznego, jawnego i obiektywnego oceniania wiedzy i umiejêtnoœci s³uchaczy zgodnie z
obowi¹zuj¹cym regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania,
d) uczestniczenia w posiedzeniach rady pedagogicznej i realizowania jej uchwa³,
e) zapoznania s³uchacza z planem wynikowym i wymaganiami edukacyjnymi do koñca wrzeœnia ka¿dego roku szkolnego.
3. Nauczyciele prowadz¹cy zajêcia w danym semestrze tworz¹ zespó³, którego zadaniem jest w szczególnoœci ustalenie dla danego oddzia³u zestawu

programów nauczania z zakresu kszta³cenia ogólnego.
4. Dyrektor mo¿e tworzyæ zespo³y wychowawcze, zespo³y przedmiotowe lub inne zespo³y problemowo–zadaniowe. Prac¹ zespo³u kieruje przewodnicz¹cy
powo³ywany przez dyrektora, na wniosek zespo³u.
§7
1. Semestrem opiekuje siê nauczyciel wychowawca.
2. Dla zapewnienia ci¹g³oœci i skutecznoœci pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekowa³ siê danym oddzia³em w ci¹gu
ca³ego etapu edukacyjnego.
3. Formy spe³niania zadañ przez nauczyciela wychowawcê s¹ dostosowane do potrzeb s³uchaczy oraz
warunków œrodowiskowych szko³y.
V. Postanowienia koñcowe
§8
1. Szko³a prowadzi i przechowuje dokumentacjê zgodnie z odrêbnymi przepisami.
2. Gospodarka finansowa szko³y prowadzona jest na
podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowoœci.
3. Wydatki szko³y pokrywane s¹ bezpoœrednio z bud¿etu Powiatu a dochody odprowadzone na rachunek
dochodów Powiatu.
4. Za zgodnoœæ gospodarki finansowej z przepisami
prawa oraz racjonaln¹ gospodarkê maj¹tkow¹ odpowiada Dyrektor.
5. Podstaw¹ gospodarki finansowej szko³y jest roczny
plan finansowy obejmuj¹cy dochody i wydatki.
§9
Zmiany statutu dokonuje siê w trybie przewidzianym
w prawie oœwiatowym.
§ 10
Wszystkie kwestie nie ujête w niniejszym Statucie reguluje Statutu Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w
Strzepczu.
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UCHWA£A Nr II/XLIII/484/06
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 26 wrzeœnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych w Wejherowie.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U.
z 2001, Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), oraz art. 5c
pkt 1 i art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o
systemie oœwiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze
zmianami), w zwi¹zku z Uchwa³¹ Nr II/XVII/205/04 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 30 kwietnia 2004 r. w
sprawie utworzenia trzyletniej szko³y ponadgimnazjalnej – Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych w Wejherowie Rada Powiatu Wejherowskiego uchwala, co
nastêpuje:
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§1
Uchwala siê Statut Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla
Doros³ych w Wejherowie, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
Kazimierz Bistroñ
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr II/XLIII/484/06
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 26 wrzeœnia 2006 r.
STATUT
Liceum Ogólnokszta³c¹ce
dla Doros³ych
w Wejherowie
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Szko³a dzia³a na podstawie nastêpuj¹cych aktów
prawnych:
a) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.),
b) ustawy z dnia 07 wrzeœnia 1991 r. o systemie
oœwiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),
c) ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie
powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
ze zm.),
d) ustawy z dnia 08 stycznia 1999 r. przepisy wprowadzaj¹ce reformê ustroju szkolnego (Dz.U. z
1999 r. Nr 12, poz. 96 ze zm.),
e) rozporz¹dzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w
sprawie ramowych Statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkó³ (Dz.U. Nr 61, poz.
624 ze zm.)
f) rozporz¹dzenia MENiS z dnia 26 marca 2004 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkó³ (Dz. U. z 2004 r. Nr 66 poz. 606 ze zm.),
2. Ilekroæ w Statucie jest mowa bez bli¿szego okreœlenia o szkole, nale¿y przez to rozumieæ Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych w Wejherowie.
§2
1. Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych w Wejherowie jest szko³¹ publiczn¹ i wchodzi w sk³ad Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie.
2. Siedzib¹ szko³y jest Wejherowo, ul. Bukowa 1.
3. Organem prowadz¹cym szko³ê jest Powiat Wejherowski.
4. Organem sprawuj¹cym nadzór pedagogiczny jest
Pomorski Kurator Oœwiaty w Gdañsku, ul. Okopowa
21/27.

5. Statutowa dzia³alnoœæ szko³y jest finansowana przez
organ prowadz¹cy.
6. Szko³a gwarantuje s³uchaczom równe prawa bez
wzglêdu na narodowoœæ, pochodzenie spo³eczne,
wyznanie, status spo³eczny oraz warunki zdrowotne.
7. Cykl kszta³cenia s³uchaczy w Liceum Ogólnokszta³c¹cym dla Doros³ych trwa 3 lata. Zajêcia odbywaj¹ siê
w systemie wieczorowym 3 razy w tygodniu.
II. Cele i zadania szko³y
§3
1. Szko³a realizuje cele i zadania okreœlone w Ustawie
o systemie oœwiaty, a w szczególnoœci:
a) umo¿liwia zdobycie wiedzy i umiejêtnoœci niezbêdnych do uzyskania œwiadectwa ukoñczenia szko³y,
b) umo¿liwia absolwentom dokonanie œwiadomego
wyboru dalszego kierunku kszta³cenia,
c) kszta³tuje œrodowisko wychowawcze sprzyjaj¹ce
realizowaniu celów i zasad, stosownie do warunków szko³y i wieku s³uchaczy,
d) umo¿liwia rozwijanie zainteresowañ s³uchaczy,
realizowanie indywidualnych programów nauczania,
e) udziela pomocy materialnej s³uchaczom w miarê
posiadanych œrodków finansowych.
III. Organy szko³y i ich kompetencje
§4
1. Organami szko³y s¹:
a) Dyrektor Szko³y,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Rada S³uchaczy.
2. Kompetencje organów szko³y okreœla Statut ZSP nr
1 w Wejherowie.
IV. Organizacja pracy szko³y
§5
1. Zajêcia edukacyjne w Liceum organizowane s¹ w
oddzia³ach semestralnych i mog¹ byæ realizowane
w zespo³ach miêdzysemestralnych. Liczba osób w
zespole miêdzyoddzia³owym lub miêdzysemestralnym wynosi minimum 20 osób. Za zgod¹ organu prowadz¹cego w Liceum uzupe³niaj¹cym mog¹ byæ
tworzone zespo³y licz¹ce mniej ni¿ 20 s³uchaczy.
2. Podzia³u semestru na grupy dokonuje Dyrektor w
oparciu o odrêbne przepisy.
3. Nauczanie jêzyków obcych mo¿e byæ organizowane w zespo³ach miêdzysemestralnych, z uwzglêdnieniem poziomu umiejêtnoœci jêzykowych s³uchaczy.
4. Podstawow¹ form¹ pracy szko³y prowadzonej w formie zaocznej s¹ konsultacje dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo –
lekcyjnym.
5. Zajêcia ze s³uchaczami semestrów kszta³conych w
formie stacjonarnej (wieczorowej) odbywaj¹ siê przez
trzy lub cztery dni w tygodniu.
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6. Zajêcia ze s³uchaczami semestrów kszta³conych w
formie zaocznej odbywaj¹ siê jako konsultacje zbiorowe dla s³uchaczy, we wszystkich semestrach co
dwa tygodnie przez dwa dni (sobota, niedziela).
7. Dopuszcza siê mo¿liwoœæ organizowania konsultacji
indywidualnych w wymiarze 20% ogólnej liczby godzin zajêæ w danym semestrze w pozosta³e dni tygodnia.
8. Organizuje siê dwie konferencje instrukta¿owe w
czasie jednego semestru: pierwsz¹ – wprowadzaj¹c¹ do pracy w semestrze, drug¹ – przedegzaminacyjn¹.
9. W szkole mog¹ byæ organizowane dodatkowe zajêcia uwzglêdniaj¹ce potrzeby edukacyjne s³uchaczy.
10. Szczegó³ow¹ organizacjê nauczania w danym roku
szkolnym okreœla arkusz organizacji szko³y opracowany przez Dyrektora, z uwzglêdnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w
sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30
kwietnia ka¿dego roku. Arkusz organizacji szko³y zatwierdza organ prowadz¹cy do dnia 30 maja danego
roku.
11. W arkuszu organizacji szko³y zamieszczone s¹ w
szczególnoœci: liczba pracowników szko³y, w tym pracowników zajmuj¹cych stanowiska kierownicze, liczba godzin zajêæ edukacyjnych finansowanych ze
œrodków przydzielonych przez organ prowadz¹cy
szko³ê oraz liczba godzin zajêæ prowadzonych przez
poszczególnych nauczycieli.
V. S³uchacze
§6
1. O przyjêcie do szko³y mog¹ ubiegaæ siê kandydaci,
którzy ukoñczyli, co najmniej 18 lat w roku szkolnym,
w którym podejmuj¹ naukê oraz posiadaj¹ œwiadectwo ukoñczenia gimnazjum lub oœmioletniej szko³y
podstawowej.
2. Podstaw¹ przyjêcia na semestr programowo wy¿szy
wszystkich typów szkó³ jest œwiadectwo szkolne, odpis arkusza ocen lub wpis w indeksie potwierdzaj¹cy ukoñczenie semestru programowo ni¿szego.
3. Na semestr programowo wy¿szy przyjmuje siê tak¿e osoby, które zda³y egzaminy eksternistyczne z
obowi¹zkowych zajêæ edukacyjnych, stanowi¹cych
podbudowê semestru programowo wy¿szego, zastrze¿eniem ust. 4 i 5.
4. W uzasadnionych przypadkach na semestr programowo wy¿szy, za zgod¹ Dyrektora, mo¿e zostaæ
przyjêty s³uchacz, który nie przyst¹pi³ do egzaminu
eksternistycznego z jednego lub dwóch obowi¹zkowych zajêæ edukacyjnych, o których mowa w ust. 3.
5. S³uchacz jest obowi¹zany do zdania egzaminów klasyfikacyjnych z obowi¹zkowych zajêæ edukacyjnych,
o których mowa w ust. 4, przeprowadzanych na warunkach okreœlonych w odrêbnych przepisach, w terminie ustalonym przez Dyrektora.
§7
Zasady wewn¹trzszkolnego oceniania:
1. Poziom opanowania przez s³uchacza wiedzy i umie-

jêtnoœci wyra¿aj¹ oceny, którymi s¹ stopnie szkolne.
2. Ocena semestralna ustalana jest w skali stopni szkolnych:
a) niedostateczny – 1,
b) dopuszczaj¹cy – 2,
c) dostateczny – 3,
d) dobry – 4,
e) bardzo dobry – 5,
f) celuj¹cy – 6.
3. Oceny wyra¿one w stopniach dziel¹ siê na:
a) cz¹stkowe uzyskane w ci¹gu semestru z ró¿nych
form aktywnoœci s³uchacza,
b) okreœlaj¹ce poziom wiedzy i umiejêtnoœci ze zrealizowanej czêœci programu nauczania,
c) semestralne, okreœlaj¹ce ogólny poziom wiadomoœci i umiejêtnoœci s³uchacza.
4. Ocenê wiedzy s³uchacza w zakresie danego przedmiotu nauczania ustala nauczyciel tego przedmiotu
w sposób zgodny z okreœlonymi kryteriami.
5. Wszystkie oceny s³uchacza s¹ ocenami jawnymi.
6. Ocena ustalona przez nauczyciela zgodnie z postanowieniami regulaminu nie mo¿e byæ uchylona ani
zmieniona decyzj¹ administracyjn¹.
7. Nauczyciel jest zobowi¹zany do oceniania wiedzy i
umiejêtnoœci s³uchacza przy uwzglêdnieniu wymagañ proponowanych na danym poziomie wiedzy.
§8
1. W Szkole funkcjonuje biblioteka szkolna.
2. Biblioteka szkolna jest pracowni¹ s³u¿¹c¹ realizacji:
potrzeb i zainteresowañ s³uchaczy, zadañ edukacyjnych i doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli.
3. Z biblioteki mog¹ korzystaæ s³uchacze, nauczyciele
oraz inni pracownicy szko³y.
4. G³ówne zadania biblioteki to:
a) udostêpnianie ksiêgozbioru, na zasadzie wypo¿yczeñ s³uchaczom, nauczycielom i innym pracownikom szko³y,
b) udostêpnianie ksiêgozbioru podrêcznego wy¿ej
wymienionym do wykorzystania w czytelni,
c) prowadzenie zajêæ z edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej,
d) gromadzenie i opracowywanie ksiêgozbioru.
5. Biblioteka wspó³pracuje z bibliotek¹ publiczn¹ i pedagogiczn¹.
6. Szczegó³owe zasady organizacji biblioteki, gromadzenia zbiorów, ich porz¹dkowania oraz udostêpniania okreœlaj¹ odrêbne przepisy.
7. Nauczyciel bibliotekarz jest odpowiedzialny za dobór ksiêgozbioru, jego zabezpieczenia i utrzymanie
w nale¿ytym stanie, a ponadto:
a) programuje i nadzoruje realizacjê edukacji czytelniczej i medialnej,
b) czuwa nad terminami prenumeraty czasopism metodycznych dla nauczycieli i czasopism dla s³uchaczy oraz udostêpnia je zainteresowanym,
c) organizuje zajêcia propaguj¹ce czytelnictwo, prowadzi sta³¹ gablotê z wystaw¹ nowoœci,
d) dokonuje wstêpnej selekcji zbiorów, któr¹ przeprowadza komisja powo³ana przez Dyrektora.
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VI. Pracownicy szko³y
§9
1. Zakres zadañ nauczycieli obejmuje:
a) odpowiedzialnoœæ za ¿ycie, zdrowie i bezpieczeñstwo s³uchaczy w trakcie zajêæ,
b) prawid³owy przebieg procesu dydaktycznego,
c) dba³oœæ o pomoce dydaktyczno–wychowawcze i
sprzêt szko³y,
d) bezstronnoœæ i obiektywizm w ocenie s³uchaczy
oraz sprawiedliwe traktowanie,
e) gromadzenie dokumentacji o jakoœci i wynikach
swojej pracy przez okres 3 lat,
f) doskonalenie umiejêtnoœci dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.
2. Nauczyciel zobowi¹zany jest w szczególnoœci do:
a) realizowania zajêæ dydaktycznych zgodnie z zatwierdzonym przez Dyrektora wynikowym planem
nauczania do danej klasy, który musi byæ zgodny
z obowi¹zuj¹cymi programami nauczania,
b) bie¿¹cego wype³niania dziennika i arkusza ocen,
c) systematycznego, jawnego i obiektywnego oceniania wiedzy i umiejêtnoœci s³uchaczy zgodnie z
obowi¹zuj¹cym regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania,
d) uczestniczenia w posiedzeniach rady pedagogicznej i realizowania jej uchwa³,
e) zapoznania s³uchacza z planem wynikowym i wymaganiami edukacyjnymi do koñca wrzeœnia ka¿dego roku szkolnego.
3. Nauczyciele prowadz¹cy zajêcia w danym semestrze
tworz¹ zespó³, którego zadaniem jest w szczególnoœci ustalenie dla danego oddzia³u zestawu programów
nauczania z zakresu kszta³cenia ogólnego.
4. Dyrektor mo¿e tworzyæ zespo³y wychowawcze, zespo³y przedmiotowe lub inne zespo³y problemowo–zadaniowe. Prac¹ zespo³u kieruje przewodnicz¹cy
powo³ywany przez Dyrektora, na wniosek zespo³u.

d) jawnego wyra¿ania opinii dotycz¹cych ¿ycia szko³y, nie mo¿e to jednak uw³aczaæ godnoœci osobistej
innych osób,
e) oceny z poszczególnych przedmiotów przyznawane s¹ wy³¹cznie za wiadomoœci i sprawnoœci w
sposób jawny.
2. S³uchacz ma prawo odwo³ania siê od wszelkich procedur, jego dotycz¹cych w terminie 7 dni do Dyrektora.
§ 12
1. S³uchacz ma obowi¹zek:
a) godnego, kulturalnego zachowania siê w szkole i
poza ni¹, dbania o piêkno jêzyka polskiego,
b) systematycznego przygotowywania siê do zajêæ,
uczestniczenia w obowi¹zkowych i wybranych
przez siebie zajêciach,
c) bezwzglêdnego podporz¹dkowania siê zaleceniom Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Nauczycieli oraz ustaleniom Rady Samorz¹du S³uchaczy,
1.2 przestrzegania zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
a w szczególnoœci:
a) okazywania szacunku innym osobom,
b) przeciwstawiania siê przejawom brutalnoœci i
wulgarnoœci,
c) szanowania godnoœci osobistej, pogl¹dów i
przekonañ innych ludzi,
d) dbania o bezpieczeñstwo i zdrowie w³asne i innych,
1.3 troszczenia siê o mienie szko³y i jego estetyczny wygl¹d, utrzymywania porz¹dku na korytarzach i w pomieszczeniach, nie niszczenia œcian,
elewacji budynku i sprzêtu, za zniszczone mienie s³uchacz ponosi odpowiedzialnoœæ materialn¹,
1.4 punktualnego przybywania na lekcje i inne zajêcia,
1.5 przestrzegania postanowieñ Statutu.

§ 10

§ 13

1. Semestrem opiekuje siê nauczyciel wychowawca.
2. Dla zapewnienia ci¹g³oœci i skutecznoœci pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekowa³ siê danym oddzia³em w ci¹gu
ca³ego etapu edukacyjnego.
3. Formy spe³niania zadañ przez nauczyciela wychowawcê s¹ dostosowane do wieku s³uchaczy, ich potrzeb oraz warunków œrodowiskowych szko³y.

1. S³uchacza nagradza siê za:
a) rzeteln¹ naukê i pracê spo³eczn¹,
b) wzorow¹ frekwencjê,
c) wybitne osi¹gniêcia.
2. Rodzaje nagród: s³uchacze, którzy osi¹gnêli najwy¿sz¹ œredni¹ ocen w ca³ym cyklu nauki w szkole, na jej
zakoñczenie otrzymuj¹ nagrodê rzeczow¹. Do nagrody tej typowana jest jedna osoba z danego semestru.
3. S³uchacza karze siê za nieprzestrzeganie postanowieñ Statutu.
4. Skreœla siê s³uchacza z listy za:
a) niszczenie mienia szkolnego,
b) spo¿ywanie alkoholu na terenie szko³y,
c) palenie papierosów w miejscach niedozwolonych,
d) zachowanie zagra¿aj¹ce zdrowiu i ¿yciu innych
osób na terenie szko³y,
e) u¿ywanie narkotyków na terenie szko³y,
f) przebywanie na terenie szko³y bêd¹c pod wp³ywem alkoholu, narkotyków lub innych œrodków
odurzaj¹cych,

VII. Prawa i obowi¹zki s³uchacza szko³y
§ 11
1. S³uchacz ma prawo do:
a) uzyskania informacji na pocz¹tku roku szkolnego
na temat programu nauczania i wymagañ edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów,
b) wyra¿ania opinii i w¹tpliwoœci dotycz¹cych treœci
nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaœnieñ i odpowiedzi,
c) przedstawiania opiekuna semestru, dyrektorowi i
innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaœnieñ,
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g) kradzie¿ mienia,
h) du¿¹ liczbê godzin nieusprawiedliwionych,
i) ra¿¹ce nieprzestrzeganie obowi¹zków s³uchacza
okreœlonych statutem.
5. Decyzje w sprawie nagród i kar podejmuj¹: Dyrektor w porozumieniu z Rad¹ S³uchaczy i Rad¹ Pedagogiczn¹ ZSP nr 1 w Wejherowie.
6. Skreœlenie s³uchacza nastêpuje na podstawie decyzji Dyrektora, od której przys³uguje prawo odwo³ania do Kuratora Oœwiaty.
VII. Postanowienia koñcowe

§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
Kazimierz Bistroñ
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr II/XLIII/485/06
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 26 wrzeœnia 2006 r.

§ 14
1. Szko³a prowadzi i przechowuje dokumentacjê zgodnie z odrêbnymi przepisami.
2. Gospodarka finansowa szko³y prowadzona jest na
podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowoœci.
3. Wydatki szko³y pokrywane s¹ bezpoœrednio z bud¿etu Powiatu a dochody odprowadzone na rachunek
dochodów Powiatu.
4. Za zgodnoœæ gospodarki finansowej z przepisami
prawa oraz racjonaln¹ gospodarkê maj¹tkow¹ odpowiada Dyrektor.
5. Podstaw¹ gospodarki finansowej szko³y jest roczny
plan finansowy obejmuj¹cy dochody i wydatki.
§ 15
Zmiany statutu dokonuje siê w trybie przewidzianym
w prawie oœwiatowym.
§ 16
Wszystkie kwestie nie ujête w niniejszym Statucie reguluje Statut Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 w
Wejherowie.

793
UCHWA£A Nr II/XLIII/485/06
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 26 wrzeœnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych w Redzie.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U.
z 2001, Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), oraz art. 5c
pkt 1 i art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o
systemie oœwiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze
zmianami), w zwi¹zku z Uchwa³¹ Nr II/XVII/198/04 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 30 kwietnia 2004 r. w
sprawie utworzenia trzyletniej szko³y ponadgimnazjalnej – Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych w Redzie Rada Powiatu Wejherowskiego uchwala, co
nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla
Doros³ych w Redzie, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.

STATUT
Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych
w Redzie
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Szko³a dzia³a na podstawie nastêpuj¹cych aktów
prawnych:
a) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.),
b) ustawy z dnia 07 wrzeœnia 1991 r. o systemie
oœwiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),
c) ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie
powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
ze zm.),
d) ustawy z dnia 08 stycznia 1999 r. przepisy wprowadzaj¹ce reformê ustroju szkolnego (Dz.U. z
1999 r. Nr 12, poz. 96 ze zm.),
e) rozporz¹dzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w
sprawie ramowych Statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkó³ (Dz.U. Nr 61, poz.
624 ze zm.)
f) rozporz¹dzenia MENiS z dnia 26 marca 2004 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkó³ (Dz. U. z 2004 r. Nr 66 poz. 606 ze zm.),
g) niniejszego Statutu.
2. Ilekroæ w Statucie jest mowa bez bli¿szego okreœlenia o szkole, nale¿y przez to rozumieæ Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych w Redzie.
§2
1. Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych w Redzie
jest szko³¹ publiczn¹ i wchodzi w sk³ad Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych w Redzie.
2. Siedzib¹ szko³y jest Reda, ul. £¹kowa 36/38.
3. Organem prowadz¹cym szko³ê jest Powiat Wejherowski.
4. Organem sprawuj¹cym nadzór pedagogiczny jest
Pomorski Kurator Oœwiaty w Gdañsku, ul. Okopowa
21/27.
5. Statutowa dzia³alnoœæ szko³y jest finansowana przez
organ prowadz¹cy.
6. Szko³a gwarantuje s³uchaczom równe prawa bez
wzglêdu na narodowoœæ, pochodzenie spo³eczne,
wyznanie, status spo³eczny oraz warunki zdrowotne.
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7. Cykl kszta³cenia w Liceum Ogólnokszta³c¹cym dla
Doros³ych w Redzie na podbudowie gimnazjum b¹dŸ
oœmioletniej szko³y podstawowej trwa 3 lata.
II. Cele i zadania szko³y
§3
1. Szko³a realizuje cele i zadania okreœlone w Ustawie
o systemie oœwiaty.
2. Celem podstawowym szko³y jest umo¿liwienie zdobycia wiedzy i umiejêtnoœci niezbêdnych do uzyskania œwiadectwa ukoñczenia liceum lub œwiadectwa
dojrza³oœci.
3. Szko³a udziela s³uchaczom pomocy pedagogicznej
poprzez umo¿liwienie kontaktu z pedagogiem szkolnym, który w uzasadnionych przypadkach kieruje ich
na badanie specjalistyczne do odpowiedniej poradni ZOZ.
4. Szko³a kszta³tuje œrodowisko wychowawcze sprzyjaj¹ce realizowaniu celów i zadañ okreœlonych w ustawie, stosownie do warunków szko³y i wieku s³uchaczy,
zgodnie z zadaniami wynikaj¹cymi z polityki oœwiatowej pañstwa.
5. Sprawuje i zapewnia opiekê nad s³uchaczami odpowiednio do ich potrzeb oraz mo¿liwoœci szko³y.
6. Zadania dydaktyczne szko³y:
6.1 Pe³na realizacja celów programowych poszczególnych przedmiotów z uwzglêdnieniem kszta³cenia ogólnego:
a) systematyczna realizacja programu nauczania
i oceniania s³uchaczy,
b) maksymalne wykorzystanie pomocy naukowych
i troska o ich sta³e zwiêkszenie,
6.2 Upodmiotowienie s³uchacza w procesie realizowania programu nauczania poprzez:
a) jawnoœæ oceny i jej ró¿norodnoœæ,
b) udzia³ w olimpiadach i konkursach,
c) stosowanie metod aktywizuj¹cych.
6.3 Systematyczne powtarzanie i utrwalanie materia³u na jednostkach lekcyjnych uwzglêdnionych
w rocznym planie pracy ka¿dego nauczyciela.
6.4 Wykorzystanie ró¿norodnych form oceniania i
kontroli s³uchacza (prace klasowe, sprawdziany, testy, odpowiedzi ustne, prace domowe).
6.5 Analiza wyników dydaktycznych maj¹cych na
celu doskonalenie form pracy ze s³uchaczem.
6.6 Wszechstronna pomoc i ukierunkowanie s³uchacza przygotowuj¹cego siê do egzaminu maturalnego i egzaminów wstêpnych na wy¿sze
uczelnie.
6.7 Szczegó³owe okreœlenie sposobu realizacji poszczególnych zadañ zawiera plan dydaktyczny
szko³y opracowywany na ka¿dy rok szkolny.
7. Zadania wychowawcze szko³y i sposoby ich realizacji:
7.1 Kszta³towanie postaw patriotycznych, szacunku do tradycji narodowych, regionalnych, szkolnych poprzez:
a) uroczyste rozdanie œwiadectw maturalnych,
b) organizowanie tradycyjnej studniówki,

c) organizowanie apeli, akademii z okazji œwi¹t
pañstwowych i regionalnych,
d) pomoc i udzia³ w imprezach organizowanych
dla miasta i regionu.
7.2 Kszta³towanie postaw tolerancji religijnej, narodowej i œwiatopogl¹dowej poprzez:
a) wyrabianie szacunku dla osi¹gniêæ innych narodów,
b) poszanowanie innych religii i wyznañ,
c) eliminowanie postaw agresywnych,
d) poszanowanie godnoœci s³uchacza,
e) humanizacjê postaw.
7.3 Kszta³towanie odpowiedzialnoœci za najbli¿sze
otoczenie oraz kszta³towanie aktywnoœci spo³ecznej poprzez:
a) wspó³odpowiedzialnoœæ Samorz¹du S³uchaczy
za estetykê otoczenia,
b) odpowiedzialnoœæ Samorz¹du S³uchaczy za porz¹dek, estetykê w szkole,
c) udzia³ przedstawicieli Samorz¹du S³uchaczy w
posiedzeniach Rad Pedagogicznych i Rady
Szko³y ZSP w czêœci dotycz¹cej dzia³alnoœci organizacji statutowych,
d) pomoc Rady Pedagogicznej w pracy Samorz¹du S³uchaczy.
7.4 Rozbudzenie potrzeb kulturalnych poprzez organizacjê imprez kulturalnych takich jak: wyjœcie do kina, teatru, spotkañ z przedstawicielami
ró¿nych zawodów.
7.5 Rozbudzanie uczuæ patriotycznych poprzez organizowanie apeli, akademii zwi¹zanych ze
œwiêtami narodowymi lub regionalnymi, organizowanie spotkañ z ciekawymi ludŸmi.
8. Opiekun klasy:
8.1 Dyrektor szko³y powierza ka¿dy oddzia³ opiece
jednemu z nauczycieli ucz¹cych w tym oddziale, zwanym dalej „opiekunem klasy”, który powinien prowadziæ klasê przez ca³y rok nauczania.
8.2 Do zadañ opiekuna klasy nale¿y:
a) inspirowanie i wspomaganie dzia³añ indywidualnych i zespo³owych s³uchaczy,
b) podejmowanie dzia³añ umo¿liwiaj¹cych rozwi¹zywanie konfliktów w zespole,
c) wspó³dzia³anie z nauczycielami ucz¹cymi w klasie,
8.3 Szczegó³owe zadania nauczyciela – opiekuna
okreœla regulamin pracy nauczyciela.
III. Organy szko³y
§4
1. Organami szko³y s¹:
a) Dyrektor Szko³y,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Rada S³uchaczy,
2. Kompetencje organów szko³y okreœla Statut ZSP w
Redzie.
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IV. Organizacja pracy szko³y
§5
1. Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Redzie jest jednostk¹
organizacyjn¹ wchodz¹c¹ w sk³ad powiatowej administracji zespolonej, wykonuj¹c¹ zadania publiczne
z zakresu edukacji.
2. Podstaw¹ prawn¹ dzia³alnoœci jest:
a) Uchwa³a Nr XXXIII/296/01 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 28.12.2001 r. w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych
na podbudowie szko³y zasadniczej w systemie
wieczorowym,
b) Uchwa³a Nr II/XVII/198/04 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie
utworzenia trzyletniej szko³y ponadgimnazjalnej
– Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych w
Redzie,
c) oraz niniejszy Statut.
3. Prac¹ Szko³y kieruje Dyrektor przy pomocy Wicedyrektora oraz pracowników administracji.
4. Podstawow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ jest oddzia³.
5. Liczba s³uchaczy w oddziale Liceum dla Doros³ych w
Redzie wynosi powy¿ej 30.
6. Zajêcia w ramach kszta³cenia ogólnego stanowi¹ce
realizacjê podstawy programowej kszta³cenia ogólnego ustalonej dla liceum, obowi¹zkowe dla wszystkich s³uchaczy, s¹ organizowane w oddzia³ach.
7. Zajêcia ze s³uchaczami w Liceum dla Doros³ych odbywaj¹ siê w formie stacjonarnej przez trzy dni w tygodniu.
8. Rok szkolny rozpoczyna siê z dniem 1 wrzeœnia ka¿dego roku, a koñczy z dniem 31 sierpnia roku nastêpnego.
9. Kalendarz ka¿dego roku szkolnego okreœlaj¹ odrêbne przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
10. Dyrektor szko³y do 30 kwietnia ka¿dego roku szkolnego opracowuje arkusz organizacji szko³y okreœlaj¹cy szczegó³ow¹ organizacjê nauczania,
wychowania i opieki na dany rok szkolny, na podstawie planów nauczania i planu finansowego szko³y.
11. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadz¹cy
szko³ê po uprzednim zaopiniowaniu przez organ nadzoruj¹cy do 30 maja danego roku.
12. W arkuszu organizacji szko³y zamieszcza siê w szczególnoœci: liczbê pracowników szko³y ³¹cznie z liczb¹
stanowisk kierowniczych, ogóln¹ liczbê godzin przedmiotów nadobowi¹zkowych, w tym kó³ zainteresowañ
i innych zajêæ pozalekcyjnych finansowanych ze œrodków przydzielonych przez Powiat Wejherowski.
13. Podstawow¹ form¹ pracy szko³y s¹ zajêcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie oddzia³owo–lekcyjnym.
14. Jednostka lekcyjna trwa 45 min.
15. Niektóre zajêcia obowi¹zkowe, ko³a zainteresowañ i
inne zajêcia nadobowi¹zkowe, mog¹ byæ prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach
oddzia³owych, miêdzyoddzia³owych, miêdzyklasowych a tak¿e podczas wycieczek.

16.Szko³a mo¿e przyjmowaæ s³uchaczy zak³adów kszta³cenia nauczycieli oraz studentów szkó³ wy¿szych
kszta³c¹cych nauczycieli na praktyki pedagogiczne
(nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiêdzy dyrektorem szko³y lub
za jego zgod¹ – poszczególnymi nauczycielami, a
zak³adem kszta³cenia nauczycieli lub szko³¹ wy¿sz¹.
17. Biblioteka Szkolna – zasady dzia³ania okreœla regulamin biblioteki szkolnej stanowi¹cy za³¹cznik do Statutu ZSP w Redzie.
18. Szko³a zapewnia dla celów statutowych nastêpuj¹ce
pomieszczenia:
a) pomieszczenie dla samorz¹du s³uchaczy,
b) gabinet dla pielêgniarki szkolnej – wspólny z Gimnazjum Nr 1,
c) gabinet dla stomatologa szkolnego – wspólny z
Gimnazjum Nr 1,
d) gabinet dla wicedyrektora,
e) archiwum,
f) œwietlicê.
V. Pracownicy szko³y
§6
1. W Szkole zatrudnia siê nauczycieli oraz pracowników administracyjno – gospodarczych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
2. W Szkole powinni byæ zatrudnieni nauczyciele posiadaj¹cy wykszta³cenie wy¿sze.
3. Zadania i obowi¹zki dydaktyczne nauczyciela:
a) optymalne wykorzystanie jednostki lekcyjnej,
b) w³aœciwy dobór metod do poziomu klasy,
c) nauczyciel winien dokonaæ rozeznania w poziomie intelektualnym klasy i zindywidualizowaæ wymagania,
d) troska o zrozumienie i utrwalenie przerobionych
treœci jako cel nadrzêdny przy realizacji programu,
e) troska o uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego w
miarê mo¿liwoœci szko³y i nauczyciela,
f) bezstronnoœæ i obiektywizm w ocenie,
g) uwzglêdnienie aspektu wychowawczego w ocenie,
h) nauczyciel rozpoczynaj¹cy pracê zawodow¹ zobowi¹zany jest przez okres sta¿u do przedstawiania ca³orocznego rozk³adu materia³u pisania
konspektów lekcji i przedk³adanie ich dyrekcji, nauczyciele mianowani maj¹ prawo pisania rozk³adów materia³u ca³orocznych, w zale¿noœci od
potrzeb,
i) przestrzeganie zasad klasyfikacji i promowania,
j) udzielenie wszechstronnej pomocy dydaktyczno–wychowawczej s³uchaczowi, który o tak¹ pomoc siê zwróci,
k) sta³ego podnoszenia kwalifikacji i uaktualniania
w³asnej wiedzy.
Ponadto nauczyciel zobowi¹zany jest do: troski o
pomoce naukowe, sprzêt szkolny oraz pomieszczenie, z którego korzysta w trakcie pracy–sumiennego wykonywania bie¿¹cych zarz¹dzeñ.
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4. Zadania i obowi¹zki opiekuna klasy:
a) zadaniem wychowawcy jest tworzenie warunków
wspomagaj¹cych rozwój s³uchacza, proces jego
uczenia siê oraz przygotowanie go do ¿ycia w rodzinie i spo³eczeñstwie,
b) inspirowanie i wspomaganie dzia³añ zespo³owych
s³uchaczy.
5. Œrodki realizacji zadañ przez wychowawcê:
a) wychowawca zobowi¹zany jest do prowadzenia
dokumentacji klasowej,
b) wspólnie z s³uchaczami organizuje ró¿ne formy
¿ycia zespo³owego, rozwijaj¹ce jednostkê, integruj¹ce zespó³ klasowy, np.: uroczystoœci klasowe, wycieczki, biwaki itp.,
c) wspó³dzia³a z nauczycielami ucz¹cymi w klasie w
celu eliminowania zjawisk negatywnych,
d) odpowiada za kulturalne zachowanie swojej klasy,
e) wystêpuje do Dyrektora, Rady Szko³y o pomoc
materialn¹ w uzasadnionych przypadkach,
f) wystêpuje do Dyrektora z wnioskiem o nagradzanie i ukaranie s³uchacza,
g) wychowawca czuwa nad w³aœciwym prowadzeniem dokumentacji szkolnej (dziennik, arkusze
ocen, protoko³y egzaminacyjne).
6. Personel medyczny (lekarz, stomatolog, pielêgniarka i pomoc dentystyczna) jest zatrudniony w liceum
na zasadach uregulowanych przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Spo³ecznej.
7. Wszystkich pracowników szko³y obowi¹zuje:
a) regulamin Pracy Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla
Doros³ych w Redzie.
b) zarz¹dzenia dyrektora LO w Redzie oraz Regulamin zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych
i mieszkaniowych w LO w Redzie.
c) ustne polecenia dotycz¹ce przedsiêwziêæ wynikaj¹cych z obowi¹zków lub kompetencji danych
osób.
VI. S³uchacze
§7
1. O przyjêciu na semestr pierwszy LO dla Doros³ych w
Redzie mog¹ ubiegaæ siê absolwenci gimnazjum
b¹dŸ oœmioletniej szko³y podstawowej, którzy ukoñczyli lat 18 lub koñcz¹ lat 18 w danym roku kalendarzowym.
2. Szczegó³owe zasady przyjmowania s³uchaczy na semestr pierwszy okreœla regulamin stanowi¹cy za³¹cznik do Statutu ZSP. Zasady przenoszenia siê
s³uchaczy ze szkó³ podobnych i innych okreœlaj¹ odrêbne przepisy.
3. W przypadkach szczególnych, dyrektor szko³y mo¿e
wyraziæ zgodê na przyjêcie s³uchacza na semestr
programowo wy¿szy na warunkach i w trybie przewidzianym przez rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej. Dyrektor szko³y mo¿e wówczas wyznaczyæ
s³uchaczowi egzamin klasyfikacyjny.
4. S³uchacze LO dla Doros³ych nale¿¹ do Samorz¹du
S³uchaczy.
5. Szczegó³owe zasady oceniania klasyfikowania i promowania uczniów okreœlaj¹: wewnêtrzny system oce-
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niania (za³. do Statutu ZSP) zgodnie z Rozporz¹dzeniem MEN oraz Rozporz¹dzeniem MEN w sprawie
standardów wymagañ bêd¹cych podstaw¹ przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów.
6. Ukoñczenie Liceum jest równoznaczne z uzyskaniem przez absolwenta œredniego wykszta³cenia ogólnego.
7. Po ukoñczeniu Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych abiturient ma prawo przyst¹piæ do egzaminu maturalnego przeprowadzonego zgodnie z
zasadami okreœlonymi przez MEN odrêbnymi przepisami.
8. Nauczyciele wywieszaj¹ listy z tematami z jêzyka
polskiego i jêzyka nowo¿ytnego na egzamin maturalny wewnêtrzny w miesi¹cu czerwcu roku poprzedzaj¹cego egzamin maturalny oraz 1 wrzeœnia w
roku egzaminu.
9. S³uchacz, nie póŸniej ni¿ do dnia 30 wrzeœnia roku
szkolnego, w którym przystêpuje do egzaminu maturalnego w sesji wiosennej sk³ada przewodnicz¹cemu szkolnego zespo³u egzaminacyjnego pisemn¹
deklaracjê dotycz¹c¹ wyboru:
a) przedmiotu lub przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym, w tym wyboru jêzyka lub jêzyków,
b) poziomu egzaminu maturalnego w czêœci wewnêtrznej i zewnêtrznej z jêzyka obcego nowo¿ytnego, zdawanego jako przedmiot obowi¹zkowy i w
czêœci zewnêtrznej z jêzyka polskiego oraz matematyki,
c) tematu z jêzyka obcego nowo¿ytnego, zdawanego jako przedmiot obowi¹zkowy, je¿eli zdaj¹cy wybiera poziom rozszerzony egzaminu, a tak¿e
tematu z jêzyka obcego nowo¿ytnego, zdawanego jako przedmiot wybrany oraz jêzyka polskiego
w czêœci wewnêtrznej egzaminu maturalnego, wybranego z list tematów,
d) okresu z historii spoœród nastêpuj¹cych: historia
staro¿ytna i œredniowieczna, historia nowo¿ytna
do 1815 r., historia XIX wieku i XX wieku do roku
wskazanego w sylabusie dla historii – w przypadku zdaj¹cych egzamin maturalny z historii,
e) œrodowiska komputerowego – w przypadku zdaj¹cych egzamin maturalny z informatyki.
10. Nauczyciele poszczególnych zajêæ edukacyjnych s¹
zobowi¹zani poinformowaæ s³uchaczy klas maturalnych o zakresach obowi¹zuj¹cych treœci programów
nauczania, stanowi¹cych podstawê uk³adania tematów egzaminacyjnych na egzamin dojrza³oœci, najpóŸniej do 30 listopada.
11. S³uchacz deklaruje wybór przedmiotów egzaminu
dojrza³oœci i ustnego do 5 grudnia (za wyj¹tkiem olimpijczyków).
12. Wszelkie zmiany dokonanego wyboru przedmiotów
s³uchacze uzgadniaj¹ z Przewodnicz¹cym Pañstwowej Komisji Egzaminacyjnej.
13. Zdaj¹cy mo¿e, w szczególnych przypadkach, za zgod¹ przewodnicz¹cego szkolnego zespo³u egzaminacyjnego, dokonaæ zmian w deklaracji, nie póŸniej
jednak ni¿ na 3 miesi¹ce przed terminem egzaminu
maturalnego. O zmianach w deklaracji przewodni-
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cz¹cy szkolnego zespo³u egzaminacyjnego zawiadamia niezw³ocznie dyrektora komisji okrêgowej.
14. Absolwenci z dysfunkcjami maj¹ prawo przyst¹piæ
do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do ich dysfunkcji, na podstawie opinii
publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej
lub innej publicznej poradni specjalistycznej wydanej w trakcie uczêszczania s³uchacza do Liceum.
Opinia powinna byæ wydana przez poradniê nie póŸniej ni¿ na 6 miesiêcy przed terminem egzaminu maturalnego.
15. Liceum wydaje s³uchaczom roczne œwiadectwa promocyjne, a absolwentom œwiadectwa ukoñczenia lub
œwiadectwa maturalne Liceum Ogólnokszta³c¹cego
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami MEN.
16. Œwiadectwo ukoñczenia Liceum uprawnia do ubiegania siê o przyjêcie do szkó³ policealnych.
17. Œwiadectwo maturalne Liceum uprawnia do ubiegania siê o przyjêcie do szkó³ wy¿szych oraz innych
szkó³ organizowanych na podbudowie programowej
Liceum.
§8
Prawa i obowi¹zki s³uchacza:
S³uchacz ma prawo:
1. Do poszanowania godnoœci w³asnej, przekonañ religijnych oraz do dyskrecji w sprawach osobistych i rodzinnych.
2. Do organizacji ¿ycia szkolnego, umo¿liwiaj¹cego zachowanie w³aœciwych proporcji miêdzy wysi³kiem
szkolnym, a mo¿liwoœci¹ rozwijania zainteresowañ.
3. Wybieraæ i byæ wybieranym do w³adz samorz¹du s³uchaczy.
4. Oddzia³ywaæ na ¿ycie szko³y poprzez swoich przedstawicieli w samorz¹dzie s³uchaczy.
5. Zapoznaæ siê z programami nauczania, celami i wymaganiami z poszczególnych zajêæ edukacyjnych.
6. Do zapoznania siê z kryteriami oceniania z poszczególnych przedmiotów.
7. Do zdobywania wiedzy i oceniania zgodnie z WSO
(za³. do Statutu ZSP).
8. Zg³aszaæ nauczycielom problemy budz¹ce szczególne zainteresowanie z proœb¹ o ich wyjaœnienie i
pomoc w ich rozwi¹zywaniu.
9. Do szczególnej opieki ze strony pedagoga szkolnego.
10. Do jawnej i systematycznej kontroli i oceny wiadomoœci i umiejêtnoœci na poszczególnych zajêciach
edukacyjnych wynikaj¹cych z zapisów WSO.
11. Uzyskiwaæ dodatkow¹ pomoc i ocenê postêpów w
nauce w terminach i formach uzgodnionych z nauczycielami.
12. Przerwy miêdzylekcyjne wykorzystywaæ na wypoczynek.
13. Do korzystania ze sprzêtu i urz¹dzeñ szkolnych zgodnie z ich przeznaczeniem i za zgod¹ osób za nie materialnie odpowiedzialnych.
14. Do korzystania z pomocy materialnej (stypendialnej)
zgodnie z odrêbnymi przepisami, o ile sytuacja finansowa szko³y na to pozwala.
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15. Do korzystania z opieki i pomocy medycznej.
16. Do ochrony przed przemoc¹, uzale¿nieniami, demoralizacj¹ oraz innymi przejawami patologii spo³ecznej (za³. do Statutu ZSP).
S³uchacz ma obowi¹zek:
1. Systematycznie zdobywaæ wiedzê i umiejêtnoœci na
zajêciach edukacyjnych objêtych planem nauczania.
2. Punktualnie uczêszczaæ na zajêcia.
3. Dbaæ o dobre imiê szko³y, szczególnie poprzez kulturalne zachowanie siê – tak¿e poza szko³¹.
4. Systematycznie przygotowywaæ siê do zajêæ szkolnych,
wykorzystuj¹c jak najlepiej czas i warunki do nauki.
5. Posiadaæ i prowadziæ zeszyt przedmiotowy, zgodnie
ze wskazówkami nauczyciela, co s³u¿y porz¹dkowaniu wiadomoœci lekcyjnych i domowych oraz jest narzêdziem kszta³towania umiejêtnoœci i nawyków
poprawnego notowania i starannego pisma.
6. Szanowaæ mienie szko³y.
7. Dbaæ o porz¹dek i estetykê pomieszczeñ szkolnych
i otoczenia szko³y.
8. Okazywaæ szacunek nauczycielom i innym pracownikom szko³y.
9. Przestrzegaæ zasad higieny osobistej, dbaæ o estetykê wygl¹du zewnêtrznego.
10. Uprzejmie i kulturalnie odnosiæ siê do innych s³uchaczy i innych osób.
11. Przeciwdzia³aæ przejawom nieodpowiedzialnoœci,
marnotrawstwa, brutalnoœci, wulgarnoœci i lekcewa¿enia obowi¹zków s³uchacza.
12. Usprawiedliwiaæ nieobecnoœci na zajêciach lekcyjnych nie póŸniej ni¿ 2 tygodnie od daty powrotu na zajêcia.
13. Usprawiedliwieniu nie podlegaj¹ pojedyncze godziny dydaktyczne, je¿eli s³uchacz wczeœniej nie zosta³
z nich zwolniony przez opiekuna i nauczyciela przedmiotu.
14. Podstaw¹ usprawiedliwienia powinna byæ ksi¹¿eczka zdrowia lub zaœwiadczenie lekarskie.
15. Przestrzegaæ Statutu Szko³y oraz regulaminu Samorz¹du S³uchaczy.
Zabrania siê s³uchaczom w czasie lekcji oraz egzaminu korzystania z telefonu komórkowego, dyktafonu i innych tego typu urz¹dzeñ.
Lekcewa¿enie obowi¹zków s³uchacza jest podstaw¹
do ukarania:
1. Nieusprawiedliwiona nieobecnoœæ na zajêciach obowi¹zkowych jest naruszeniem obowi¹zków s³uchacza,
stanowi podstawê do wymierzenia kar regulaminowych.
W szczególnoœci surowej karze podlegaæ bêd¹ wagary, ucieczki z wybranych lekcji unikanie prac pisemnych zgodnie z WOS.
2. Przebywanie na terenie szko³y w stanie nietrzeŸwym, palenie tytoniu lub u¿ywanie narkotyków stanowi ciê¿kie naruszenie regulaminu i powoduje
zawieszenie s³uchacza w jego prawach i ukaranie
przez dyrektora szko³y.
3. Wywieranie szkodliwego wp³ywu na spo³ecznoœæ klasow¹ i szkoln¹ jest podstaw¹ do ukarania s³uchacza
przez wychowawcê i dyrektora.
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4. Stopniowanie kar odbywa siê przez ca³y okres pobytu s³uchacza w szkole. W przypadku wyraŸnej
zmiany postawy s³uchacza wychowawca podejmuje decyzjê o anulowaniu kary, wzglêdnie o przeniesieniu jej na nastêpny rok szkolny.
5. S³uchacze ponosz¹ pe³n¹ odpowiedzialnoœæ materialn¹ za szkody przez niego wyrz¹dzone, o ile dzia³anie s³uchacza mia³o charakter chuligañski np.
dewastacja sprzêtu lub pomieszczeñ szkolnych.
6. S³uchacz, który pope³ni³ przestêpstwo, niezale¿nie od
odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej podlega odpowiedzialnoœci karnej zgodnie z odpowiednimi przepisami.
Nagrody i wyró¿nienia:
1. Nagrody i wyró¿nienia mog¹ byæ przyznawane poszczególnym s³uchaczom, zespo³om s³uchaczy lub
ca³ym klasom.
2. S³uchaczowi przyznaje siê nagrodê lub wyró¿nienie
za:
a) dobre i bardzo dobre wyniki w nauce,
b) pracê spo³eczn¹,
c) udzia³ oraz sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, turniejach i zawodach sportowych,
d) inne osi¹gniêcia.
3. Szczegó³owe zasady nagradzania i wyró¿niania s³uchaczy ustala Rada Pedagogiczna w porozumieniu
z Rad¹ Szko³y lub Samorz¹dem S³uchaczy.
4. Okreœla siê nastêpuj¹ce rodzaje nagród i wyró¿nieñ
stosowanych wobec s³uchaczy:
a) pochwa³a wobec klasy,
b) pochwa³a dyrektora wobec klasy,
c) pochwa³a dyrektora wobec szko³y,
d) nagroda rzeczowa,
e) inne wyró¿nienia i nagrody przewidziane przez
w³adze szkolne.
5. S³uchacz otrzymuje œwiadectwo z wyró¿nieniem jeœli
w wyniku rocznej klasyfikacji uzyska œredni¹ ocen ponad 4,75 i co najmniej dobr¹ ocenê z zachowania.
Kary:
1. Za nieprzestrzeganie postanowieñ zawartych w statucie szko³y s³uchacz mo¿e byæ ukarany:
a) upomnieniem
b) nagan¹ dyrektora szko³y z ostrze¿eniem o skreœleniu z listy s³uchaczy,
c) skreœleniem z listy s³uchaczy.
2. Skreœlenie z listy s³uchaczy dokonuje siê na podstawie decyzji Dyrektora, od której przys³uguje prawo
odwo³ania do Kuratora Oœwiaty.
VI. Postanowienia koñcowe
§9
1. Szko³a prowadzi i przechowuje dokumentacjê zgodnie z odrêbnymi przepisami.
2. Gospodarka finansowa szko³y prowadzona jest na
podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowoœci.
3. Wydatki szko³y pokrywane s¹ bezpoœrednio z bud¿etu Powiatu a dochody odprowadzone na rachunek
dochodów Powiatu.

4. Za zgodnoœæ gospodarki finansowej z przepisami
prawa oraz racjonaln¹ gospodarkê maj¹tkow¹ odpowiada Dyrektor.
5. Podstaw¹ gospodarki finansowej szko³y jest roczny
plan finansowy obejmuj¹cy dochody i wydatki.
§ 10
Zmiany statutu dokonuje siê w trybie przewidzianym
w prawie oœwiatowym.
§ 11
Wszystkie kwestie nie ujête w niniejszym Statucie reguluje Statut Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Redzie.

794
UCHWA£A Nr II/XLIII/486/06
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 26 wrzeœnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych w Strzepczu.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U.
z 2001, Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), oraz art. 5c
pkt 1 i art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o
systemie oœwiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze
zmianami), w zwi¹zku z Uchwa³¹ Nr II/XVII/195/04 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 30 kwietnia 2004 r. w
sprawie utworzenia trzyletniej szko³y ponadgimnazjalnej – Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych w
Strzepczu Rada Powiatu Wejherowskiego uchwala, co
nastêpuje:
§1
Uchwala siê Statut Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla
Doros³ych w Strzepczu, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
Kazimierz Bistroñ
Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr II/XLIII/486/06
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 26 wrzeœnia 2006 r.
STATUT
Liceum Ogólnokszta³c¹ce
dla Doros³ych
w Strzepczu
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Szko³a dzia³a na podstawie nastêpuj¹cych aktów
prawnych:
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a) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.),
b) ustawy z dnia 07 wrzeœnia 1991 r. o systemie
oœwiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),
c) ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie
powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
ze zm.),
d) ustawy z dnia 08 stycznia 1999 r. przepisy wprowadzaj¹ce reformê ustroju szkolnego (Dz.U. z
1999 r. Nr 12, poz. 96 ze zm.),
e) rozporz¹dzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w
sprawie ramowych Statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkó³ (Dz.U. Nr 61, poz.
624 ze zm.),
f) rozporz¹dzenia MENiS z dnia 26 marca 2004 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkó³ (Dz. U. z 2004 r. Nr 66 poz. 606 ze zm.),
g) niniejszego Statutu,
2. Ilekroæ w Statucie jest mowa bez bli¿szego okreœlenia o szkole, nale¿y przez to rozumieæ Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych w Strzepczu.
§2
1. Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych w Strzepczu jest szko³¹ publiczn¹ i wchodzi w sk³ad Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Strzepczu (ZSP w
Strzepczu).
2. Siedzib¹ szko³y jest Strzepcz, ul. Derdowskiego 1.
3. Organem prowadz¹cym szko³ê jest Powiat Wejherowski.
4. Organem sprawuj¹cym nadzór pedagogiczny jest
Pomorski Kurator Oœwiaty w Gdañsku, ul. Okopowa
21/27.
5. Statutowa dzia³alnoœæ szko³y jest finansowana przez
organ prowadz¹cy.
6. Szko³a gwarantuje s³uchaczom równe prawa bez
wzglêdu na narodowoœæ, pochodzenie spo³eczne, wyznanie, status spo³eczny oraz warunki zdrowotne.
7. Liceum Ogólnokszta³c¹ce dla Doros³ych w Strzepczu
jest szko³¹ o trzyletnim cyklu nauczania na podbudowie gimnazjum lub oœmioletniej szko³y podstawowej.
II. Cele i zadania szko³y
§3
1. Szko³a realizuje cele i zadania okreœlone w Ustawie
o systemie oœwiaty, a w szczególnoœci:
a) umo¿liwia zdobycie wiedzy i umiejêtnoœci niezbêdnych do uzyskania œwiadectwa ukoñczenia szko³y,
b) umo¿liwia absolwentom dokonanie œwiadomego
wyboru dalszego kierunku kszta³cenia,
c) kszta³tuje œrodowisko wychowawcze sprzyjaj¹ce
realizowaniu celów i zasad, stosownie do warunków szko³y i wieku s³uchaczy,
d) umo¿liwia rozwijanie zainteresowañ s³uchaczy,
realizowanie indywidualnych programów nauczania,
e) udziela pomocy materialnej s³uchaczom w miarê
posiadanych œrodków finansowych.

III. Organy szko³y i ich kompetencje
§4
1. Organami szko³y s¹:
a) Dyrektor Szko³y,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Rada S³uchaczy.
2. Kompetencje organów szko³y okreœla Statut ZSP w
Strzepczu
IV. Organizacja pracy szko³y
§5
1. Zajêcia edukacyjne w Liceum organizowane s¹ w
oddzia³ach semestralnych i mog¹ byæ realizowane
w zespo³ach miêdzysemestralnych. Liczba osób w
zespole miêdzyoddzia³owym lub miêdzysemestralnym wynosi minimum 20 osób. Za zgod¹ organu prowadz¹cego w Liceum uzupe³niaj¹cym mog¹ byæ
tworzone zespo³y licz¹ce mniej ni¿ 20 s³uchaczy.
2. Podzia³u semestru na grupy dokonuje Dyrektor w
oparciu o odrêbne przepisy.
3. Nauczanie jêzyków obcych mo¿e byæ organizowane w zespo³ach miêdzysemestralnych,
4. z uwzglêdnieniem poziomu umiejêtnoœci jêzykowych
s³uchaczy.
5. Podstawow¹ form¹ pracy szko³y prowadzonej w formie
zaocznej s¹ konsultacje dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.
6. Zajêcia ze s³uchaczami semestrów kszta³conych w
formie stacjonarnej (wieczorowej) odbywaj¹ siê przez
trzy lub cztery dni w tygodniu.
7. Zajêcia ze s³uchaczami semestrów kszta³conych w
formie zaocznej odbywaj¹ siê jako konsultacje zbiorowe dla s³uchaczy, we wszystkich semestrach co
dwa tygodnie przez dwa dni (sobota, niedziela).
8. Dopuszcza siê mo¿liwoœæ organizowania konsultacji
indywidualnych w wymiarze 20% ogólnej liczby godzin zajêæ w danym semestrze w pozosta³e dni tygodnia.
9. Organizuje siê dwie konferencje instrukta¿owe w czasie jednego semestru: pierwsz¹ – wprowadzaj¹c¹ do
pracy w semestrze, drug¹ – przedegzaminacyjn¹.
10. W szkole mog¹ byæ organizowane dodatkowe zajêcia uwzglêdniaj¹ce potrzeby edukacyjne s³uchaczy.
11. Szczegó³ow¹ organizacjê nauczania w danym roku
szkolnym okreœla arkusz organizacji szko³y opracowany przez Dyrektora, z uwzglêdnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w
sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30
kwietnia ka¿dego roku. Arkusz organizacji szko³y zatwierdza organ prowadz¹cy do dnia 30 maja danego
roku.
12. W arkuszu organizacji szko³y zamieszczone s¹ w
szczególnoœci: liczba pracowników szko³y, w tym pracowników zajmuj¹cych stanowiska kierownicze, liczba godzin zajêæ edukacyjnych finansowanych ze
œrodków przydzielonych przez organ prowadz¹cy
szko³ê oraz liczba godzin zajêæ prowadzonych przez
poszczególnych nauczycieli.
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V. S³uchacze
§6
1. O przyjêcie do szko³y mog¹ ubiegaæ siê kandydaci,
którzy ukoñczyli, co najmniej 18 lat w roku szkolnym,
w którym podejmuj¹ naukê oraz posiadaj¹ œwiadectwo ukoñczenia gimnazjum lub oœmioletniej szko³y
podstawowej.
2. Podstaw¹ przyjêcia na semestr programowo wy¿szy
wszystkich typów szkó³ jest œwiadectwo szkolne, odpis arkusza ocen lub wpis w indeksie potwierdzaj¹cy ukoñczenie semestru programowo ni¿szego.
3. Na semestr programowo wy¿szy przyjmuje siê tak¿e osoby, które zda³y egzaminy eksternistyczne z
obowi¹zkowych zajêæ edukacyjnych, stanowi¹cych
podbudowê semestru programowo wy¿szego, z zastrze¿eniem ust. 4 i 5.
4. W uzasadnionych przypadkach na semestr programowo wy¿szy, za zgod¹ Dyrektora, mo¿e zostaæ
przyjêty s³uchacz, który nie przyst¹pi³ do egzaminu
eksternistycznego z jednego lub dwóch obowi¹zkowych zajêæ edukacyjnych, o których mowa w ust. 3.
5. S³uchacz jest obowi¹zany do zdania egzaminów klasyfikacyjnych z obowi¹zkowych zajêæ edukacyjnych,
o których mowa w ust. 4, przeprowadzanych na warunkach okreœlonych w odrêbnych przepisach, w terminie ustalonym przez Dyrektora.
§7
Zasady wewn¹trzszkolnego oceniania:
1. Poziom opanowania przez s³uchacza wiedzy i umiejêtnoœci wyra¿aj¹ oceny, którymi s¹ stopnie szkolne.
2. Ocena semestralna ustalana jest w skali stopni szkolnych:
a) niedostateczny – 1,
b) dopuszczaj¹cy – 2,
c) dostateczny – 3,
d) dobry – 4,
e) bardzo dobry – 5,
f) celuj¹cy – 6.
3. Oceny wyra¿one w stopniach dziel¹ siê na:
a) cz¹stkowe uzyskane w ci¹gu semestru z ró¿nych
form aktywnoœci s³uchacza,
b) okreœlaj¹ce poziom wiedzy i umiejêtnoœci ze zrealizowanej czêœci programu nauczania,
c) semestralne, okreœlaj¹ce ogólny poziom wiadomoœci i umiejêtnoœci s³uchacza.
4. Ocenê wiedzy s³uchacza w zakresie danego przedmiotu nauczania ustala nauczyciel tego przedmiotu
w sposób zgodny z okreœlonymi kryteriami.
5. Wszystkie oceny s³uchacza s¹ ocenami jawnymi.
6. Ocena ustalona przez nauczyciela zgodnie z postanowieniami regulaminu nie mo¿e byæ uchylona ani
zmieniona decyzj¹ administracyjn¹.
7. Nauczyciel jest zobowi¹zany do oceniania wiedzy i
umiejêtnoœci ucznia przy uwzglêdnieniu wymagañ
proponowanych na danym poziomie wiedzy.
§8
1. W Szkole funkcjonuje biblioteka szkolna.
2. Biblioteka szkolna jest pracowni¹ s³u¿¹c¹ realizacji:
potrzeb i zainteresowañ s³uchaczy, zadañ edukacyjnych i doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli.

3. Z biblioteki mog¹ korzystaæ s³uchacze, nauczyciele
oraz inni pracownicy szko³y.
4. G³ówne zadania biblioteki to:
a) udostêpnianie ksiêgozbioru, na zasadzie wypo¿yczeñ s³uchaczom, nauczycielom i innym pracownikom szko³y,
b) udostêpnianie ksiêgozbioru podrêcznego wy¿ej
wymienionym do wykorzystania w czytelni,
c) prowadzenie zajêæ z edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej,
d) gromadzenie i opracowywanie ksiêgozbioru.
5. Biblioteka wspó³pracuje z bibliotek¹ publiczn¹ i pedagogiczn¹.
6. Szczegó³owe zasady organizacji biblioteki, gromadzenia zbiorów, ich porz¹dkowania oraz udostêpniania okreœlaj¹ odrêbne przepisy.
7. Nauczyciel bibliotekarz jest odpowiedzialny za dobór ksiêgozbioru, jego zabezpieczenia i utrzymanie
w nale¿ytym stanie, a ponadto:
a) programuje i nadzoruje realizacjê edukacji czytelniczej i medialnej,
b) czuwa nad terminami prenumeraty czasopism metodycznych dla nauczycieli i czasopism dla s³uchaczy oraz udostêpnia je zainteresowanym,
c) organizuje zajêcia propaguj¹ce czytelnictwo, prowadzi sta³¹ gablotê z wystaw¹ nowoœci,
d) dokonuje wstêpnej selekcji zbiorów, któr¹ przeprowadza komisja powo³ana przez Dyrektora.
VI. Pracownicy szko³y
§9
1. Zakres zadañ nauczycieli obejmuje:
a) odpowiedzialnoœæ za ¿ycie, zdrowie i bezpieczeñstwo s³uchaczy w trakcie zajêæ,
b) prawid³owy przebieg procesu dydaktycznego,
c) dba³oœæ o pomoce dydaktyczno–wychowawcze i
sprzêt szko³y,
d) bezstronnoœæ i obiektywizm w ocenie uczniów oraz
sprawiedliwe traktowanie,
e) gromadzenie dokumentacji o jakoœci i wynikach
swojej pracy przez okres 3 lat,
f) doskonalenie umiejêtnoœci dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.
2. Nauczyciel zobowi¹zany jest w szczególnoœci do:
a) realizowania zajêæ dydaktycznych zgodnie z zatwierdzonym przez Dyrektora wynikowym planem
nauczania do danej klasy, który musi byæ zgodny
z obowi¹zuj¹cymi programami nauczania,
b) bie¿¹cego wype³niania dziennika i arkusza ocen,
c) systematycznego, jawnego i obiektywnego oceniania wiedzy i umiejêtnoœci s³uchaczy zgodnie z
obowi¹zuj¹cym regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania,
d) uczestniczenia w posiedzeniach rady pedagogicznej i realizowania jej uchwa³,
e) zapoznania s³uchacza z planem wynikowym i wymaganiami edukacyjnymi do koñca wrzeœnia ka¿dego roku szkolnego.
3. Nauczyciele prowadz¹cy zajêcia w danym semestrze tworz¹ zespó³, którego zadaniem jest w szcze-
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gólnoœci ustalenie dla danego oddzia³u zestawu programów nauczania z zakresu kszta³cenia ogólnego.
4. Dyrektor mo¿e tworzyæ zespo³y wychowawcze, zespo³y przedmiotowe lub inne zespo³y problemowo–zadaniowe. Prac¹ zespo³u kieruje przewodnicz¹cy
powo³ywany przez Dyrektora, na wniosek zespo³u.
§ 10
1. Semestrem opiekuje siê nauczyciel wychowawca.
2. Dla zapewnienia ci¹g³oœci i skutecznoœci pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekowa³ siê danym oddzia³em w ci¹gu
ca³ego etapu edukacyjnego.
VII. Prawa i obowi¹zki s³uchacza szko³y
§ 11
1. S³uchacz ma prawo do:
a) uzyskania informacji na pocz¹tku roku szkolnego
na temat programu nauczania i wymagañ edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów,
b) wyra¿ania opinii i w¹tpliwoœci dotycz¹cych treœci
nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaœnieñ i odpowiedzi,
c) jawnego wyra¿ania opinii dotycz¹cych ¿ycia szko³y, nie mo¿e to jednak uw³aczaæ godnoœci osobistej
innych osób,
d) oceny z poszczególnych przedmiotów przyznawane s¹ wy³¹cznie za wiadomoœci i sprawnoœci w
sposób jawny.
2. S³uchacz ma prawo odwo³ania siê od wszelkich procedur jego dotycz¹cych w terminie 7 dni do Dyrektora.
§ 12
1. S³uchacz ma obowi¹zek:
a) godnego, kulturalnego zachowania siê w szkole i
poza ni¹, dbania o piêkno jêzyka polskiego,
b) systematycznego przygotowywania siê do zajêæ,
uczestniczenia w obowi¹zkowych i wybranych
przez siebie zajêciach,
c) bezwzglêdnego podporz¹dkowania siê zaleceniom Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Nauczycieli oraz ustaleniom Rady Samorz¹du S³uchaczy,
1.2 przestrzegania zasad wspó³¿ycia spo³ecznego,
a w szczególnoœci:
a) okazywania szacunku innym osobom,
b) przeciwstawiania siê przejawom brutalnoœci i
wulgarnoœci,
c) szanowania godnoœci osobistej, pogl¹dów i
przekonañ innych ludzi,
d) dbania o bezpieczeñstwo i zdrowie w³asne i innych,
1.3 troszczenia siê o mienie szko³y i jego estetyczny wygl¹d, utrzymywania porz¹dku na korytarzach i w pomieszczeniach, nie niszczenia œcian,
elewacji budynku i sprzêtu, za zniszczone mienie s³uchacz ponosi odpowiedzialnoœæ materialn¹,
1.4 punktualnego przybywania na lekcje i inne zajêcia,
1.5 przestrzegania postanowieñ Statutu.

§ 13
1. S³uchacza nagradza siê za:
a) rzeteln¹ naukê i pracê spo³eczn¹,
b) wzorow¹ frekwencjê,
c) wybitne osi¹gniêcia.
2. Rodzaje nagród: s³uchacze, którzy osi¹gnêli najwy¿sz¹ œredni¹ ocen w ca³ym cyklu nauki w szkole, na jej
zakoñczenie otrzymuj¹ nagrodê rzeczow¹. Do nagrody tej typowana jest jedna osoba z danego semestru.
3. S³uchacza karze siê za nieprzestrzeganie postanowieñ Statutu.
4. Skreœla siê s³uchacza z listy za:
a) niszczenie mienia szkolnego,
b) spo¿ywanie alkoholu na terenie szko³y,
c) palenie papierosów w miejscach niedozwolonych,
d) zachowanie zagra¿aj¹ce zdrowiu i ¿yciu innych
osób na terenie szko³y,
e) u¿ywanie narkotyków na terenie szko³y,
f) przebywanie na terenie szko³y bêd¹c pod wp³ywem alkoholu, narkotyków lub innych œrodków
odurzaj¹cych,
g) kradzie¿ mienia,
h) du¿¹ liczbê godzin nieusprawiedliwionych,
i) ra¿¹ce nieprzestrzeganie obowi¹zków s³uchacza
okreœlonych statutem.
5. Decyzje w sprawie nagród i kar podejmuj¹: Dyrektor w porozumieniu z Rad¹ S³uchaczy i Rad¹ Pedagogiczn¹ ZSP w Strzepczu.
6. Skreœlenie s³uchacza nastêpuje na podstawie decyzji Dyrektora, od której przys³uguje prawo odwo³ania do Kuratora Oœwiaty
VII. Postanowienia koñcowe
§ 14
1. Szko³a prowadzi i przechowuje dokumentacjê zgodnie z odrêbnymi przepisami.
2. Gospodarka finansowa szko³y prowadzona jest na
podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowoœci.
3. Wydatki szko³y pokrywane s¹ bezpoœrednio z bud¿etu Powiatu a dochody odprowadzone na rachunek
dochodów Powiatu.
4. Za zgodnoœæ gospodarki finansowej z przepisami
prawa oraz racjonaln¹ gospodarkê maj¹tkow¹ odpowiada Dyrektor.
5. Podstaw¹ gospodarki finansowej szko³y jest roczny
plan finansowy obejmuj¹cy dochody i wydatki.
§ 15
Zmiany statutu dokonuje siê w trybie przewidzianym
w prawie oœwiatowym.
§ 16
Wszystkie kwestie nie ujête w niniejszym Statucie reguluje Statut Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w
Strzepczu.
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795
UCHWA£A Nr 76/XI/2006
Rady Gminy Tr¹bki Ma³e
z dnia 26 paŸdziernika 2006 r.
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentów obrêbów:
Tr¹bki Ma³e i Kaczki w gminie Tr¹bki Wielkie.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 Nr 80 poz. 717, zm: Dz. U. z 2004
Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 Nr 113 poz. 954,
Nr 130 poz. 1087) oraz art. 18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. jedn. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm: Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271), na wniosek Wójta Rada Gminy Tr¹bki Wielkie,
po sprawdzeniu zgodnoœci ze Studium uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Uchwala siê Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego dla fragmentów wsi Tr¹bki Ma³e i
Kaczki w gminie Tr¹bki Wielkie, obejmuj¹cy obszar
o powierzchni 50ha, o granicach wyznaczonych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do Uchwa³y.
2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego sk³ada siê z:
1) Czêœci tekstowej – ustaleñ planu,.
2) Czêœci graficznej – dwóch rysunków planu:
a) jednego w skali 1:5000 pokazuj¹cego podzia³
na strefy ca³ego obrêbu – stanowi¹cego za³¹cznik nr 1 do Uchwa³y;
b) drugiego w skali 1:2000 dla obszarów zabudowanych – stanowi¹cego za³¹cznik nr 2 do
uchwa³y.
3) Z rozstrzygniêcia dotycz¹cego z³o¿onych uwag –
za³¹cznik tekstowy nr 3;
4) Z rozstrzygniêcia dotycz¹cego infrastruktury objêtego zadaniami w³asnymi – za³¹cznik tekstowy nr 4.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 4
podstawowych stref funkcjonalnych rozgraniczonych
liniami rozgraniczaj¹cymi symbolami kolorami, oznaczonych symbolami (1 – 4):
Strefa 1 – strefa centrum wsi Tr¹bki Ma³e;
Strefa 2 – strefa produkcyjno – us³ugowa;
Strefa 3 – strefa rozwoju zabudowy;
Strefa 4 – strefa rolna;
2. Dodatkowo w ka¿dej strefie zosta³y wydzielone jednorodne obszary jednostek urbanistycznych oddzielone liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczone
dodatkowymi cyframi, gdzie pierwsza cyfra oznacza
numer strefy, druga cyfra jest oznaczeniem dla poszczególnych wydzielonych jednostek.
3. Wydzielone zosta³y równie¿ tereny pod drogi oznaczone symbolami KD – drogi publiczne i KDW – drogi wewnêtrzne, maj¹ce przeznaczenie wed³ug
klasyfikacji.
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4. Okreœlenia u¿yte w tekœcie:
R – istniej¹ce tereny rolnicze
RM – tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem wprowadzenia us³ug obs³ugi ruchu turystycznego i mieszkañców
MN – zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna, wolnostoj¹ca w tym zabudowa dwurodzinna
MN/U – zabudowa mieszkaniowa z dopuszczeniem
funkcji us³ug i rzemios³a
U – us³ugi o szerokim zakresie w tym us³ugi gastronomii i handlu, us³ugi zwi¹zane z obs³ug¹ ruchu turystycznego i tranzytowego oraz us³ugi zwi¹zane z
obs³ug¹ mieszkañców oraz us³ugi administracji publicznej,
UO – us³ugi publiczne w tym oœrodki kultury, obiekty sportowe i rekreacyjne, œwietlice, biblioteki itp.
wraz z terenami rekreacyjnymi i zieleni¹ urz¹dzona,
P/U – produkcja o szerokim zakresie i/lub us³ugi o
szerokim zakresie w tym us³ugi handlu, us³ugi biurowe, us³ugi zwi¹zane z obs³ug¹ ruchu turystycznego i tranzytowego oraz us³ugi zwi¹zane z obs³ug¹
mieszkañców oraz magazyny, sk³ady, stacje diagnostyczne itp.
ZN – tereny zieleni nieurz¹dzonej w tym zadrzewienia, nieu¿ytki, tereny podmok³e, oczka wodne, zakrzaczenia rozumiane jako biotycznie czynne, bez
prawa do zabudowy, bezwzglêdne do zachowania
ZU – tereny zieleni urz¹dzonej jako ogólnodostêpnej, w tym tereny rekreacyjne i sportowe oraz zbiorniki retencyjne, dopuszcza siê wprowadzenie us³ug
R – tereny rolnicze
E – tereny liniowe lub obszarowe przeznaczone do
obs³ugi sieci energetycznej w tym linie napowietrzne,
kablowe stacje transformatorowe.
W – tereny liniowe lub obszarowe zwi¹zane z dostarczaniem wody w tym ujêcia wody, stacje uzdatniania wody, hydrofornie, wodoci¹gi itp.
KD – tereny dróg publicznych, tereny obszarów komunikacyjnych.
KDW – tereny dróg wewnêtrznych, tereny obszarów
komunikacyjnych.
3. Uœciœlenie warunków zagospodarowania oraz okreœlenie dopuszczalnego sposobu kszta³towania zabudowy dla poszczególnych wydzielonych stref i
jednostek urbanistycznych zawarte zosta³y w § 4.
Zakres funkcji dopuszczonych w danej strefie funkcjonalnej jest ograniczony regulacjami zawartymi w
karcie danego terenu.
4. Wyjaœnienie pojêæ u¿ytych w „kartach terenów”.
1) budynek g³ówny – budynek o dominuj¹cej formie
i funkcji znajduj¹cy siê zwykle od frontu dzia³ki;
2) budynek gospodarczy – budynek zwi¹zany z obs³ug¹ funkcji podstawowej, uzupe³niaj¹cej lub pomieszczenia techniczne oraz gara¿ na samochód
osobowy. Standard zabudowy budynków gospodarczych nie mo¿e odbiegaæ od standardów zastosowanych w budynkach g³ównych;
3) funkcja obowi¹zuj¹ca – funkcja dominuj¹ca na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczaj¹cymi jako funkcja docelowego zagospodarowania
terenu;
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4) funkcja tymczasowa – funkcja, któr¹ mo¿na wprowadziæ na teren do czasu realizacji funkcji obowi¹zuj¹cych. Funkcja tymczasowa nie dotyczy
funkcji istniej¹cych na danym terenie przed wprowadzeniem ustaleñ planu;
5) wskaŸnik intensywnoœci zabudowy – jest to wskaŸnik wyra¿aj¹cy stosunek (w procentach), powierzchni zabudowy wszystkich budynków
zlokalizowanych na dzia³ce, do powierzchni dzia³ki budowlanej;
6) powierzchnia utwardzona – trwa³e utwardzenia terenu w postaci placów, parkingów, dojazdów i œcie¿ek itp. przedstawionych w procentach w stosunku
do powierzchni ca³ej dzia³ki budowlanej;
7) obowi¹zuj¹ca linia zabudowy – oznacza koniecznoœæ zlokalizowania minimum 70% frontu budynku w tej linii, z mo¿liwoœci¹ cofniêcia pozosta³ej
czêœci pierzei, przy czym nie dotyczy to takich elementów budynku jak: balkon, okap, wykusze;
8) nieprzekraczalna linia zabudowy – oznacza maksymalne lecz nie obowi¹zuj¹ce ustawienie budynku z mo¿liwoœci¹ wycofania budynku w g³¹b dzia³ki;
nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy takich elementów budynku jak: balkon, okap, wykusze;
9) rehabilitacja – zespó³ dzia³añ zmierzaj¹cych do
przywrócenia lub nadania istniej¹cej zabudowie
cech i funkcji charakterystycznych dla pozytywnych przyk³adów zabudowy znajduj¹cej siê w jej
bezpoœrednim s¹siedztwie;
§3
USTALENIA OGÓLNE
1. WARUNKI OCHRONY ŒRODOWISKA KULTUROWEGO.
1) Historyczna czêœci wsi Tr¹bki Ma³e jest objêta stref¹ ochrony konserwatorskiej historycznego uk³adu
ruralistycznego. Wieœ Tr¹bki Ma³e zachowa³a czytelny uk³ad ruralistyczny wsi placowej, z prostok¹tnym nawsiem (przestrzeni pierwotnie
niezabudowanej wykorzystywanej jako teren ogólnodostêpny). Ochronie podlegaj¹:
a) historyczny uk³ad dróg i podzia³ów w³asnoœciowych;
b) zachowany uk³ad tradycyjnych zagród;
c) tradycyjne formy zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej 9historyczna bry³a, kszta³t dachu,
dyspozycja œcian, detal architektoniczny, materia³y budowlane, kolorystyka);
2) Wszelkie prace inwestycyjne przebiegaj¹ce na terenie objêtym stref¹ ochronn¹ musz¹ byæ uzgodnione z w³aœciwym Konserwatorem Zabytków;
3) Na terenie planu wystêpuj¹ obiekty i zespo³y (zagroda) o istotnych wartoœciach historycznych, w
tym ujête w ewidencji zabytków (zaznaczone na
za³¹czniku graficznym nr 2 do uchwa³y), dla których
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady:
a) wprowadza siê nakaz zachowania historycznej
formy obiektu, ze szczególnym uwzglêdnieniem
historycznie ukszta³towanych elementów, takich jak:
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— bry³a i jej proporcje;
— kszta³t dachu, nachylenie po³aci dachowych
i rodzaj pokrycia dachowego;
— rozmieszczenie, proporcje i podzia³ otworów
okiennych i drzwiowych;
— detal architektoniczny;
— ma³a architektura i elementy urz¹dzenia terenu;
b) wprowadza siê nakaz rewaloryzacji obiektu lub
zespo³u maj¹cej na celu przywrócenie ich pierwotnej formy (z uwzglêdnieniem elementów wymienionych w punkcie 3.a. rozdzia³u 1).
c) wprowadza siê nakaz zachowania istniej¹cych
podzia³ów w³asnoœciowych;
d) inwestycje dokonywane w obiektach ujêtych w
ewidencji zabytków wymagaj¹ uzgodnienia z
w³aœciwym Konserwatorem Zabytków.
2. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY ŒRODOWISKA PRZYRODNICZEGO.
1) na obszarze przedmiotowego obrêbu nie znajduj¹ siê obiekty objête ochron¹ prawn¹ takie jak: rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe oraz u¿ytki
ekologiczne;
2) nale¿y obj¹æ ochron¹ istniej¹ce zadrzewienia przydro¿ne jako charakterystyczne cechy zieleni komponowanej (alei) wzd³u¿ dróg historycznych,
jednoczeœnie nale¿y d¹¿yæ do odtwarzania uk³adów alejowych w przypadku ich braku w dalszej
odleg³oœci od krawêdzi dróg;
3) nale¿y zachowaæ w miarê mo¿liwoœci istniej¹ce
zakrzewienia i zadrzewienia œródpolne lub miedzowe oraz oczka wodne i tereny podmok³e;
4) zachowaniu podlegaj¹ istniej¹ce rowy melioracyjne i cieki wodne z zakazem wprowadzania zabudowy, ogrodzeñ i zadrzewieñ w odleg³oœci 5,0 m z
ka¿dej strony cieku wodnego;
5) wszystkie uci¹¿liwoœci zwi¹zane z prowadzon¹
dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ musz¹ zawieraæ siê w
granicach w³asnoœci nieruchomoœci;
6) na obszarze planu znajduj¹ siê tereny zagro¿one
osuwaniem siê mas ziemnych – krawêdzie wysoczyzn o du¿ych deniwelacjach terenu (zgodnie z
za³¹cznikiem graficznym do uchwa³y nr 2):
a) ze wzglêdu na mo¿liwoœæ wyst¹pienia zagro¿enia osuwaniem siê mas ziemi w przypadku
projektowania zabudowy na tych terenach nale¿y wykonaæ badania geologiczne;
b) w przypadku stwierdzenia mo¿liwoœci wystêpowania osuwania siê mas ziemnych nale¿y przewidzieæ w projekcie œrodki techniczne przed ich
osuwaniem;
3. USTALENIA DOTYCZ¥CE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ.
Nale¿y dokonaæ uzbrojenia terenów podstawowe
media tj. pr¹d i wodê przed sprzeda¿¹ dzia³ek;
1) Zaopatrzenie w wodê:
a) na opracowywanym terenie zlokalizowane jest
1 ujêcie wody oraz wystêpuj¹ lokalne ujêcia wody. Na terenie dzia³ki ujêcia wody wraz z hydroforni¹ mieœci siê strefa ochronna dla której
warunki zawarto w opisie szczegó³owym jednostki urbanistycznej nr 2.3.W;
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b) istniej¹ce zainwestowane tereny s¹ zaopatrzone w sieæ wodoci¹gowe;
c) nowe sieci wodoci¹gowe i pod³¹czenia nale¿y
wykonaæ na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci; wskazane jest lokalizowanie ich
w liniach rozgraniczaj¹cych dróg gminnych lub
w wydzielonych pasach dla infrastruktury technicznej;
d) w razie potrzeby dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury wodoci¹gowej poza liniami rozgraniczaj¹cymi dróg, za zgod¹ w³aœciciela gruntu;
2) Zaopatrzenie w energiê:
a) na terenie obrêbu Tr¹bki Ma³e, Kaczki zlokalizowana jest sieæ energetyczna œredniego napiêcia
SN i niskiego napiêcia NN oraz 1 transformator SN/NN;
b) dla sieci œredniego napiêcia ustala siê strefê
ochronn¹ o szerokoœci 15,0 m (po 7,5 m z ka¿dej strony) dla budynków mieszkalnych lub us³ugowych; dopuszcza siê przebudowê sieci w
postaci kabla podziemnego – w tym wypadku
przestaj¹ obowi¹zywaæ strefy ochronne;
c) istniej¹ce zainwestowane tereny s¹ zaopatrzone w sieæ energetyczn¹ w wystarczaj¹cym zakresie;
d) nowe sieci energetyczne i pod³¹czenia nale¿y
wykonaæ na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci; wskazane lokalizowanie jest ich
w liniach rozgraniczaj¹cych dróg gminnych lub
w wydzielonych pasach dla infrastruktury technicznej;
e) dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury poza liniami rozgraniczaj¹cymi dróg i wydzielenie dzia³ki niezbêdnej dla infrastruktury;
3) Gospodarka odpadami:
a) odpady sta³e z terenu opracowania s¹ wywo¿one przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne
na wysypisko œmieci na warunkach ustalonych
przez zarz¹dzaj¹cego wysypiskiem;
b) odpady z gospodarstw domowych winny byæ po
segregacji wywo¿one przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo;
c) odpady produkcyjne musz¹ byæ zagospodarowane na warunkach okreœlonych szczegó³owo
w kartach terenu;
d) nale¿y w pobli¿u dróg publicznych zlokalizowaæ
miejsca na pojemniki do segregacji odpadów,
w tym odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych, okresowo wywo¿one przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo;
4) Odprowadzenie œcieków:
a) dla terenu opracowania nale¿y przewidzieæ docelowo zbiorcz¹ sieæ kanalizacji sanitarnej, poprowadzon¹ w miarê mo¿liwoœci w liniach
rozgraniczaj¹cych dróg lub terenach publicznych lub strefach wydzielonych pod infrastrukturê;
b) dla œcieków technologicznych przy pod³¹czeniu do zbiorczej kanalizacji sanitarnej:
— nale¿y przewidzieæ podczyszczanie œcieków
technologicznych w granicach nieruchomo-
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œci do wymagañ odpowiadaj¹cych oczyszczalni œcieków;
— nale¿y przewidzieæ na terenie nieruchomoœci punkt kontroli œcieków technologicznych;
c) warunki pod³¹czenia do sieci okreœla zarz¹dca
sieci, wskazane lokalizowanie jest ich w liniach
rozgraniczaj¹cych dróg gminnych lub w wydzielonych pasach dla infrastruktury technicznej;
d) do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê szczelne zbiorniki bezodp³ywowe na nastêpuj¹cych warunkach:
— okresowo opró¿niane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo;
— po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej obiekty nale¿y pod³¹czyæ do sieci, a
zbiorniki bezwzglêdnie zasypaæ;
— nie dopuszcza siê istnienia sieci kanalizacji
sanitarnej i zbiorników bezodp³ywowych obok
siebie.
e) wody opadowe z dróg, parkingów i placów nawrotowych, po odpowiednim podczyszczeniu
powinny byæ odprowadzane docelowo do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczaj¹cej dróg publicznych i wewnêtrznych
lub terenów publicznych;
f) wody opadowe z dachów i powierzchni biologicznie czynnych na terenach prywatnych musz¹ byæ
zagospodarowane w granicach w³asnoœci gruntu.
5) Zaopatrzenie w gaz i ciep³o:
a) na terenie opracowywanego planu miejscowego nie istnieje obecnie sieæ gazowa; docelowo
nie przewiduje siê zaopatrzenie w gaz ziemny;
b) zaopatrzenie w ciep³o w oparciu o siê indywidualne lub zbiorcze systemy ogrzewania oparte na paliwach niskoemisyjnych zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami.
6) Zaopatrzenie w inne sieci:
a) dopuszcza siê lokalizacjê i rozbudowê sieci telefonicznej w postaci kabla podziemnego w liniach rozgraniczaj¹cych dróg na warunkach
okreœlonych przez zarz¹dzaj¹cego drogami;
b) dopuszcza siê lokalizacjê i rozbudowê sieci telewizji kablowej w postaci kabla podziemnego w
liniach rozgraniczaj¹cych dróg na warunkach
okreœlonych przez zarz¹dzaj¹cego drogami;
c) dopuszcza siê indywidualne sieci telewizyjne w
odbiorze satelitarnym, z wy³¹czeniem budynków wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków;
d) dopuszcza siê na terenie planu lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej na terenach
produkcyjnych z dala od terenów mieszkaniowych;
4. USTALENIA INNE.
1) Podzia³y geodezyjne:
a) na terenie planu nie przewiduje siê obszarów
objêtych scaleniami gruntów;
b) dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek geodezyjnych
bêd¹cych jedn¹ nieruchomoœci¹ (za wyj¹tkiem
obszaru objêtego stref¹ ochrony konserwatorskiej);
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c) dopuszcza siê wydzielenie wiêkszych dzia³ek
ni¿ na rysunku planu przy zachowaniu obowi¹zuj¹cego uk³adu dro¿nego (za wyj¹tkiem obszaru objêtego stref¹ ochrony konserwatorskiej);
d) dopuszcza siê na terenie zabudowanym wydzielenie mniejszej dzia³ki ni¿ przewiduje uchwa³a (za wyj¹tkiem obszaru objêtego stref¹ ochrony
konserwatorskiej), na poprawê warunków mieszkaniowych lub na poszerzenie drogi, zgodnie z
przepisami szczególnymi;
e) dopuszcza siê istniej¹cy podzia³ geodezyjny,
nie spe³niaj¹cy standardów wielkoœci dzia³ek
przewidywanych uchwa³¹, zatwierdzony przed
wejœciem w ¿ycie planu miejscowego;
2) Uk³ad komunikacyjny:
a) nadrzêdny uk³ad komunikacyjny stanowi droga
powiatowa nr 10357 (Tr¹bki Ma³e – K³odawa)
wszelkie inwestycje zwi¹zane z drogami uk³adu
nadrzêdnego (tj. budowa nowych obiektów w
bezpoœrednim s¹siedztwie dróg wymagaj¹cych
zjazdów, budowa infrastruktury w tym nawierzchni chodników i œcie¿ek rowerowych, nowych pod³¹czeñ do dróg uk³adu nadrzêdnego)
musz¹ byæ uzgodnione z odpowiednim zarz¹dc¹ drogi;
b) uk³ad podstawowy stanowi¹ drogi gminne; budowa nowych zjazdów, urz¹dzeñ infrastruktury, nawierzchni itp. na warunkach ustalonych
przez zarz¹dcê drogi;
c) stan prawny dróg wewnêtrznych, wydzielanych
na terenie planu, powinien zapewniaæ mo¿liwoœæ
obs³ugi komunikacyjnej wszystkich terenów do
nich przyleg³ych; w momencie sprzeda¿y wydzielonych dzia³ek w akcie notarialnym nale¿y zabezpieczyæ mo¿liwoœæ korzystania z drogi jak i
mo¿liwoœæ nieodp³atnego przeprowadzenia infrastruktury;
d) w liniach rozgraniczaj¹cych dróg nale¿y przewidzieæ lokalizacjê hydrantów przeciwpo¿arowych;
3) Ustalenia ogólne dotycz¹ce architektury i u¿ytych
materia³ów:
a) na obszarze planu zakazuje siê stosowania sidingu na elewacjach;
b) nie dopuszcza siê wprowadzania na dachy innej
kolorystyki ni¿ w odcieniach br¹zu, czerwieni,
dopuszcza siê odcienie grafitu i szaroœci;
c) nale¿y ujednolicaæ wysokoœæ i u¿ycie materia³u na ogrodzenia od frontu dzia³ki; preferowane ogrodzenia o wysokoœci 0,60 – 1,5 m; z
materia³ów tradycyjnych: drewno, ceg³a, kamieñ. Nie dotyczy ogrodzeñ dla terenów przemys³owych;
d) zaleca siê równie¿ ¿ywop³oty;
e) zakaz stosowania prefabrykowanych elementów betonowych i siatki od strony frontowej dzia³ki;
f) wskazane wprowadzanie i uzupe³nianie istniej¹cych nasadzeñ drzew wzd³u¿ dróg.

§4
Strefa 1 –Strefa centrum wsi Tr¹bki Ma³e.
NUMER JEDN. URBANISTYCZNEJ I SYMBOL
– 1.1. RM
1) FUNKCJE OBOWI¥ZUJ¥CE: zabudowa zagrodowa, zabudowa mieszkaniowa, produkcja rolna w ramach istniej¹cego siedliska rolniczego, us³ugi;
2) FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
3) WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) zabudowa zagrodowa w ramach zwartej zabudowy wsi, jako zespó³ budynków;
b) dopuszcza siê budowê nowych obiektów w ramach
istniej¹cej zagrody na terenie wyznaczonym pod
zabudowê na za³¹czniku graficznym nr 2 do
uchwa³y;
c) zabudowa istniej¹ca wymaga rehabilitacji na warunkach okreœlonych w punkcie 9) dla jednostki
urbanistycznej 1.1. RM;
d) zagroda – kszta³tem powinno nawi¹zywaæ do tradycyjnej zabudowy siedliskowej charakterystycznej na tym obszarze;
e) dopuszcza siê budynki gospodarcze w postaci
wolnostoj¹cej lub w zwartym zespole ustawione
w g³êbi dzia³ki;
f) dopuszcza siê adaptacjê istniej¹cych obiektów na
cele us³ug i rzemios³a;
g) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cych budynków
nie spe³niaj¹cych zapisów planu;
h) na obszarze jednostki istniej¹ obiekty ujête w ewidencji zabytków dla których zasady zagospodarowania zawarto w rozdziale § 3 USTALENIA
OGÓLNE;
i) nie dopuszcza siê podzia³ów na nowe dzia³ki, nale¿y zachowaæ istniej¹cy uk³ad dzia³ek siedliskowych;
4) WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY:
a) dla zabudowy historycznej (zaznaczonej na za³¹czniku graficznym nr 2 do uchwa³y)– nale¿y zachowaæ istniej¹ca bry³ê, formê nachylenia i rodzaj
dachu;
b) dla nowej zabudowy:
— dopuszczalna wysokoœæ zabudowy, licz¹c od
poziomu terenu do najwy¿szego punktu kalenicy dachu budynków mieszkalnych – maksymalnie 9,0 m;
— dopuszczalna wysokoœæ zabudowy wolnostoj¹cego budynku gospodarczego, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu kalenicy
dachu: maksymalnie 10,0 m;
— dopuszczalna maksymalna wysokoœæ poziomu
posadzki parteru: 0,60 m;
— dopuszczalna iloœæ kondygnacji dla wszystkich
budynków: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze u¿ytkowe;
— dopuszczalne rodzaje dachów: dachy dwuspadowe, o symetrycznym kacie nachylenia po³aci
dachowych;
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— dla budynków mieszkalnych wskazana lokalizacja zabudowy kalenic¹ równolegle do krawêdzi drogi;
— dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: 400 – 450;
— dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: 200 – 450;
c) wskaŸnik intensywnoœci zabudowy – 20% dla nowej zabudowy, dopuszcza siê zachowanie istniej¹cej powierzchni zabudowy; nawierzchnie
utwardzone – maksymalnie 10%;
d) rodzaj pokrycia dachu: wskazane zastosowanie
tego samego rodzaju pokrycia dachu dla ca³ej nieruchomoœci. Zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w
odcieniach zbli¿onych do czerwieni, br¹zu lub grafitu;
e) obowi¹zuj¹ca linia zabudowy za³¹cznikiem odleg³oœci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych dróg, zgodnie z za³¹cznikiem graficznym nr 2 do uchwa³y;
f) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oœci 6,0
od linii rozgraniczaj¹cych dróg (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym nr 2 do uchwa³y); z mo¿liwoœci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
5) ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej, na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci;
b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego,
na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci;
c) odprowadzenie œcieków sanitarnych: docelowo do
kanalizacji zbiorczej w liniach rozgraniczaj¹cych
dróg, na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê
sieci i drogi. Dopuszcza siê lokalne rozwi¹zania
gospodarki œciekowej w oparciu o szczelne zbiorniki bezodp³ywowe, które po wykonaniu kanalizacji zbiorczej musz¹ byæ bezwzglêdnie
zlikwidowane, a obiekty pod³¹czone do sieci;
d) odprowadzenie wód opadowych – z nawierzchni
nieutwardzonych i dachów – powierzchniowo do
gruntu; z placów nawrotowych, parkingów i dróg
utwardzonych – po podczyszczeniu nale¿y zagospodarowaæ w granicach w³asnoœci dzia³ki;
e) zaopatrzenie w gaz – nie ustala siê;
f) zaopatrzenie w ciep³o – zbiorowe lub indywidualne sposoby w oparciu o paliwa niskoemisyjne, preferowany gaz ziemny, do czasu powstania sieci
dopuszcza siê stosowanie paliw typu drewno, trociny, olej opa³owy, gaz p³ynny itp.
g) gospodarka odpadami sta³ymi po segregacji wg
grup asortymentowych powinny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
6) ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga komunikacyjna w oparciu o drogê powiatow¹ i drogê gminn¹; dopuszcza siê dwa wjazdy na
dzia³kê;
b) nowe wjazdy z drogi powiatowej dopuszcza siê po
uzyskaniu pozytywnych uzgodnieñ z zarz¹dem
dróg powiatowych w Pruszczu Gdañskim;
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c) miejsca parkingowe wynikaj¹ce z programu inwestycji nale¿y przewidzieæ w ramach w³asnoœci nieruchomoœci: minimalny wskaŸnik miejsc
parkingowych: 1 mp/ 1 mieszkanie, 1 mp/ 3 pracowników.
7) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) patrz: ustalenia ogólne § 3 punkt.2.;
b) na obszarze znajduj¹ siê tereny zagro¿one obsuwaniem siê mas ziemnych (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym nr 2 do uchwa³y) – w momencie
projektowania zabudowy na zagro¿onym terenie
nale¿y przeprowadziæ badania geologiczne; Je¿eli badania geologiczne wyka¿¹ mo¿liwoœæ wyst¹pienia zagro¿eñ nale¿y w projekcie technicznym
przewidzieæ œrodki techniczne zabezpieczaj¹ce
przed osuwaniem siê mas ziemnych;
c) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 30% powierzchni
jako biologicznie czynnej;
d) w miarê mo¿liwoœci nale¿y zachowaæ istniej¹ce
zadrzewienia i ¿ywop³oty;
e) wszystkie uci¹¿liwoœci zwi¹zane z prowadzon¹
dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ musz¹ zawieraæ siê w
granicach w³asnoœci nieruchomoœci.
8) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
a) obszar le¿y w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego uk³adu ruralistycznego wsi Tr¹bki Ma³e, dla którego obowi¹zuj¹ zasady zawarte w § 3
punkt.1.pt. Warunki ochrony œrodowiska kulturowego;
b) na obszarze znajduj¹ siê obiekty o istotnych wartoœciach historycznych (zgodnie z za³¹cznikiem
graficznym nr 2 do uchwa³y), dla których obowi¹zuj¹ przepisy zawarte § 3 punkt.1.pt. Warunki
ochrony œrodowiska kulturowego;
c) inwestycje dokonywane w obiektach objêtych stref¹ ochrony konserwatorskiej wymagaj¹ uzgodnienia z w³aœciwym Konserwatorem Zabytków.
9) OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI:
a) istniej¹ce obiekty nale¿y poddaæ przekszta³ceniom maj¹cym na celu:
— dostosowanie jakoœci bry³y i formy do tradycyjnej czêœci miejscowoœci z zastosowaniem wzorców regionalnych wystêpuj¹cych na tym terenie;
— uporz¹dkowanie przestrzeni wokó³ budynków
wraz z zagospodarowaniem terenu na miejsca
postojowe i zieleñ urz¹dzon¹;
— usuniêcie obiektów substandardowych i nie spe³niaj¹cych wymogów technicznych.
10) USTALENIA DOTYCZ¥CE TERENÓW REKREACYJNYCH I S£U¯¥CYCH DO REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH:
Nie ustala siê.
11) USTALENIA DOTYCZ¥CE WYMAGAÑ DOTYCZ¥CYCH KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
a) nale¿y ujednolicaæ wysokoœæ i u¿ycie materia³u
na ogrodzenia od frontu dzia³ki; preferowane ogrodzenia o wysokoœci 0,60 – 1,5 m; z materia³ów tradycyjnych: drewno, ceg³a, kamieñ;
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b) zaleca siê stosowanie ¿ywop³otów;
c) zakaz stosowania prefabrykowanych elementów
betonowych i siatki od strony frontowej dzia³ki;
d) wskazane wprowadzanie i uzupe³nianie istniej¹cych nasadzeñ drzew wzd³u¿ dróg;
12) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ£OWYMI:
Nie ustala siê.
13) STAWKA PROCENTOWA – Ustala siê stawkê procentow¹: dla terenów gminnych 0%, dla terenów innych 30%;
NUMER JEDN. URBANISTYCZNEJ I SYMBOL
1.2.ZN
1) FUNKCJE OBOWI¥ZUJ¥CE: teren zieleni nieurz¹dzonej, w tym zadrzewienia, nieu¿ytki, tereny podmok³e, oczka wodne, cieki wodne, zakrzaczenia
rozumiane jako biotycznie czynne, bez prawa do zabudowy, bezwzglêdne do zachowania
2) FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
3) WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) zakaz zabudowy;
b) dopuszcza siê wprowadzenie obiektów ma³ej architektury i urz¹dzenia terenu;
c) zachowaniu podlegaj¹ istniej¹ce rowy melioracyjne i cieki wodne z zakazem wprowadzania zabudowy, ogrodzeñ i zadrzewieñ w odleg³oœci 5,0 m z
ka¿dej strony cieku wodnego;
4) WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY:
Nie ustala siê.
5) ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) odprowadzenie wód opadowych – z nawierzchni
nieutwardzonych – powierzchniowo do gruntu; z
placów nawrotowych, parkingów i dróg utwardzonych – po podczyszczeniu nale¿y zagospodarowaæ w granicach swojej nieruchomoœci;
b) gospodarka odpadami sta³ymi po segregacji wg
grup asortymentowych powinny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
6) ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
Nie ustala siê.
7) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) Patrz: ustalenia ogólne § 3;
b) zachowaniu podlegaj¹ istniej¹ce rowy melioracyjne i cieki wodne z zakazem wprowadzania zabudowy, ogrodzeñ i zadrzewieñ w odleg³oœci 5,0 m z
ka¿dej strony cieku wodnego;
c) zachowaniu podlegaj¹ zadrzewienia i ¿ywop³oty;
8) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
a) obszar le¿y w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego uk³adu ruralistycznego wsi Tr¹bki Ma³e, dla którego obowi¹zuj¹ zasady zawarte w § 3
punkt.1.pt. Warunki ochrony œrodowiska kulturowego;
9) OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI:
a) uporz¹dkowanie przestrzeni wzd³u¿ cieku wodnego, polegaj¹cej na:
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— usuniêciu elementów obumar³ych i chorych;
— zabezpieczenie i uporz¹dkowanie brzegów cieku wodnego z zastosowaniem materia³ów naturalnych (kamieñ i drewno);
— przeœwietlenie zieleni oraz uzupe³nienie zadrzewieñ o gatunki zgodnie z warunkami siedliskowymi;
10) USTALENIA DOTYCZ¥CE TERENÓW REKREACYJNYCH I S£U¯¥CYCH DO REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH:
Nie ustala siê.
11) USTALENIA DOTYCZ¥CE WYMAGAÑ DOTYCZ¥CYCH KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
Nie ustala siê
12) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ£OWYMI:
Nie ustala siê.
13) STAWKA PROCENTOWA – Ustala siê stawkê procentow¹: dla terenów gminnych 0%.
NUMER JEDN. URBANISTYCZNEJ I SYMBOL 1.3 MN
1) FUNKCJE OBOWI¥ZUJ¥CE: zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna, wolnostoj¹ca;
2) FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
3) WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostoj¹ca,
b) dopuszcza siê budowê budynku gospodarczego
w postaci wolnostoj¹cej lub w zespole z budynkiem mieszkalnym;
c) dopuszcza siê istniej¹cy podzia³ dzia³ek;
d) dopuszcza siê podzia³ na nowe dzia³ki nie mniejsze ni¿ 1000 m2;
4) WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY:
a) dopuszczalna wysokoœæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu kalenicy dachu budynków mieszkalnych – maksymalnie 10,0
m;
b) dopuszczalna wysokoœæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu kalenicy dachu
wolnostoj¹cego budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0 m;
c) dopuszczalna maksymalna wysokoœæ poziomu posadzki parteru: 0,6 m;
d) dopuszcza siê podpiwniczenie budynku;
e) dopuszczalna iloœæ kondygnacji dla wszystkich
budynków: maksymalnie 2 kondygnacje pe³ne, w
poddasze u¿ytkowe;
f) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy dwuspadowe, o symetrycznym k¹cie nachylenia po³aci dachowych;
g) dla budynków mieszkalnych wskazana lokalizacja budynku mieszkalnego kalenic¹ równolegle do
krawêdzi drogi;
h) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome symetryczne dla zabudowy gospodarczej;
i) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: 300 – 450;
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j) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: 200 – 450;
k) rodzaj pokrycia dachu: wskazane zastosowanie
tego samego rodzaju pokrycia dachu dla ca³ej nieruchomoœci. Zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w
odcieniach zbli¿onych do czerwieni lub br¹zu;
l) wskaŸnik intensywnoœci zabudowy – maksymalnie 30% pokrycia dzia³ki zabudow¹;
m) dopuszczalne pokrycie nawierzchniami utwardzonymi – 10%;
n) nieprzekraczalna linia zabudowy (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym nr 2 do uchwa³y)w odleg³oœci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drogami, z
mo¿liwoœci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
5) ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej, na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci;
b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego,
na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci;
c) odprowadzenie œcieków sanitarnych: docelowo do
kanalizacji zbiorczej w liniach rozgraniczaj¹cych
dróg, na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê
sieci i drogi. Dopuszcza siê lokalne rozwi¹zania
gospodarki œciekowej w oparciu o szczelne zbiorniki bezodp³ywowe, które po wykonaniu kanalizacji zbiorczej musz¹ byæ bezwzglêdnie
zlikwidowane, a obiekty pod³¹czone do sieci;
d) odprowadzenie wód opadowych – z nawierzchni
nieutwardzonych i dachów – powierzchniowo do
gruntu; z placów nawrotowych, parkingów i dróg
utwardzonych – po podczyszczeniu w nale¿y zagospodarowaæ w granicach w³asnoœci dzia³ki;
e) zaopatrzenie w gaz – nie ustala siê;
f) zaopatrzenie w ciep³o – zbiorowe lub indywidualne sposoby w oparciu o paliwa niskoemisyjne, preferowany gaz ziemny, do czasu powstania sieci
dopuszcza siê stosowanie paliw typu drewno, trociny, olej opa³owy, gaz p³ynny itp.;
g) gospodarka odpadami sta³ymi po segregacji wg
grup asortymentowych powinny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
6) ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga komunikacyjna w oparciu o drogê gminn¹
i wewnêtrzn¹ – dopuszcza siê jeden wjazd na jedna dzia³kê (za³. graficzny nr 2 do Uchwa³y);
b) miejsca parkingowe wynikaj¹ce z programu inwestycji nale¿y przewidzieæ w ramach w³asnoœci nieruchomoœci lub w wydzielonych obszarach dla
parkingów publicznych; minimalny wskaŸnik miejsc
parkingowych: 1 mp/1 mieszkanie;
c) dopuszcza siê czasowe miejsca postojowe w liniach rozgraniczaj¹cych dróg gminnych i wewnêtrznych;
7) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) Patrz: ustalenia ogólne § 3;
b) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 60% powierzchni
jako biologicznie czynnej;
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c) wszystkie uci¹¿liwoœci zwi¹zane z prowadzon¹
dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ musz¹ zawieraæ siê w
granicach w³asnoœci nieruchomoœci;
d) na obszarze znajduj¹ siê tereny zagro¿one obsuwaniem siê mas ziemnych (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym nr 2 do uchwa³y) – w momencie
projektowania zabudowy na zagro¿onym terenie
nale¿y przeprowadziæ badania geologiczne; Je¿eli badania geologiczne wyka¿¹ mo¿liwoœæ wyst¹pienia zagro¿eñ nale¿y w projekcie technicznym
przewidzieæ œrodki techniczne zabezpieczaj¹ce
przed osuwaniem siê mas ziemnych;
8) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
a) obszar le¿y w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego uk³adu ruralistycznego wsi Tr¹bki Ma³e, dla którego obowi¹zuj¹ zasady zawarte w § 3
punkt.1.pt. Warunki ochrony œrodowiska kulturowego;
9) OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI:
Nie ustala siê.
10) USTALENIA DOTYCZ¥CE TERENÓW REKREACYJNYCH I S£U¯¥CYCH DO REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH:
Nie ustala siê
11) USTALENIA DOTYCZ¥CE WYMAGAÑ DOTYCZ¥CYCH KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
a) nale¿y ujednolicaæ wysokoœæ i u¿ycie materia³u
na ogrodzenia od frontu dzia³ki; preferowane ogrodzenia o wysokoœci 0,60 – 1,5 m; z materia³ów tradycyjnych: drewno, ceg³a, kamieñ;
b) zaleca siê stosowanie ¿ywop³otów;
c) zakaz stosowania prefabrykowanych elementów
betonowych i siatki od strony frontowej dzia³ki;
d) wskazane wprowadzanie i uzupe³nianie istniej¹cych nasadzeñ drzew wzd³u¿ dróg;
12) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ£OWYMI:
Nie ustala siê.
13) STAWKA PROCENTOWA – Ustala siê stawkê procentow¹ 0%
NUMER JEDN. URBANISTYCZNEJ I SYMBOL 1.4 UO
1) FUNKCJE OBOWI¥ZUJ¥CE: us³ugi publiczne w tym
oœrodki kultury, obiekty sportowe i rekreacyjne, œwietlice, biblioteki itp. wraz z terenami rekreacyjnymi i
zieleni¹ urz¹dzon¹,
2) FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
3) WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) zabudowa wolnostoj¹ca,
b) dopuszcza siê budowê budynku gospodarczego
w postaci wolnostoj¹cej lub w zespole z budynkiem us³ugowym;
c) dopuszcza siê lokalizacje budynków socjalnych
jako obiektów wolnostoj¹cych lub w kompleksie z
istniej¹cymi obiektami;
d) pozosta³y teren nale¿y zagospodarowaæ jako teren
publiczny w postaci zieleni urz¹dzonej z miejscami rekreacji i sportu;
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e) dopuszcza siê istniej¹cy podzia³ dzia³ek;
f) nie dopuszcza siê podzia³ na nowe dzia³ki;
4) WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY:
a) dopuszczalna wysokoœæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu kalenicy dachu budynków przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi
– maksymalnie 10,0 m;
b) dopuszczalna wysokoœæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu kalenicy dachu
wolnostoj¹cego budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0 m;
c) dopuszczalna maksymalna wysokoœæ poziomu posadzki parteru: 0,6 m;
d) dopuszcza siê podpiwniczenie budynku;
e) dopuszczalna iloœæ kondygnacji dla wszystkich
budynków: maksymalnie 2 kondygnacje pe³ne, w
tym poddasze u¿ytkowe;
f) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy dwuspadowe, o symetrycznym k¹cie nachylenia po³aci dachowych;
g) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy us³ugowej: 300 – 450;
h) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: 300 – 450;
i) rodzaj pokrycia dachu: wskazane zastosowanie
tego samego rodzaju pokrycia dachu dla ca³ej nieruchomoœci. Zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w
odcieniach zbli¿onych do czerwieni br¹zu, grafitu i szaroœci;
j) wskaŸnik intensywnoœci zabudowy maksymalnie
30% pokrycia dzia³ki zabudow¹;
k) nawierzchnie utwardzone – max 15%;
l) nieprzekraczalna linia zabudowy (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym nr 2 do uchwa³y)w odleg³oœci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drogami, z
mo¿liwoœci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
5) ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej, na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci;
b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego,
na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci;
c) odprowadzenie œcieków sanitarnych: docelowo do
kanalizacji zbiorczej w liniach rozgraniczaj¹cych
dróg, na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê
sieci i drogi. Dopuszcza siê lokalne rozwi¹zania gospodarki œciekowej w oparciu o szczelne zbiorniki
bezodp³ywowe, które po wykonaniu kanalizacji
zbiorczej musz¹ byæ bezwzglêdnie zlikwidowane, a
obiekty pod³¹czone do sieci;
d) odprowadzenie wód opadowych – z nawierzchni
nieutwardzonych i dachów – powierzchniowo do
gruntu; z placów nawrotowych, parkingów i dróg
utwardzonych – po podczyszczeniu nale¿y zagospodarowaæ w granicach w³asnoœci dzia³ki;
e) zaopatrzenie w gaz – nie ustala siê;
f) zaopatrzenie w ciep³o – zbiorowe lub indywidualne sposoby w oparciu o paliwa niskoemisyjne, pre-
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ferowany gaz ziemny, do czasu powstania sieci
dopuszcza siê stosowanie paliw typu drewno, trociny, olej opa³owy, gaz p³ynny itp.;
g) gospodarka odpadami sta³ymi po segregacji wg
grup asortymentowych powinny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
6) ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga komunikacyjna w oparciu o drogê gminn¹
lub wewnêtrzn¹ – dopuszcza siê jeden wjazd na
jedna dzia³kê (za³. graficzny nr 2 do Uchwa³y);
b) miejsca parkingowe wynikaj¹ce z programu inwestycji nale¿y przewidzieæ w ramach w³asnoœci nieruchomoœci lub w wydzielonych obszarach dla
parkingów publicznych; minimalny wskaŸnik miejsc
parkingowych: 10 mp;
7) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) Patrz: ustalenia ogólne § 3;
b) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 40% powierzchni
jako biologicznie czynnej;
c) wszystkie uci¹¿liwoœci zwi¹zane z prowadzon¹
dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ musz¹ zawieraæ siê w
granicach w³asnoœci nieruchomoœci;
8) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
a) obszar le¿y w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego uk³adu ruralistycznego wsi Tr¹bki Ma³e, dla którego obowi¹zuj¹ zasady zawarte w § 3
punkt.1.pt. Warunki ochrony œrodowiska kulturowego;
9) OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI:
Nie ustala siê.
10) USTALENIA DOTYCZ¥CE TERENÓW REKREACYJNYCH I S£U¯¥CYCH DO REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH:
Teren jest terenem publicznym – mo¿e byæ wykorzystany do organizacji imprez masowych – nale¿y zabezpieczyæ na terenie odpowiedni¹ liczbê miejsc
postojowych oraz w³aœciwie zagospodarowaæ i utwardziæ teren;
11) USTALENIA DOTYCZ¥CE WYMAGAÑ DOTYCZ¥CYCH KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
a) nale¿y ujednolicaæ wysokoœæ i u¿ycie materia³u
na ogrodzenia od frontu dzia³ki; preferowane ogrodzenia o wysokoœci 0,60 – 1,5 m; z materia³ów tradycyjnych: drewno, ceg³a, kamieñ;
b) zaleca siê stosowanie ¿ywop³otów;
c) zakaz stosowania prefabrykowanych elementów
betonowych i siatki od strony frontowej dzia³ki;
d) wskazane wprowadzanie i uzupe³nianie istniej¹cych nasadzeñ drzew wzd³u¿ dróg;
12) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ£OWYMI:
Nie ustala siê.
13) STAWKA PROCENTOWA – Ustala siê stawkê procentow¹ 0%
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NUMER JEDN. URBANISTYCZNEJ I SYMBOL:
1.5. ZU
1) FUNKCJE OBOWI¥ZUJ¥CE:
zieleñ urz¹dzona jako teren publiczny z dopuszczeniem us³ug – teren historycznego nawsia
2) FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
3) WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) teren podlega ochronie ze w wzglêdu na historyczny uk³ad miejscowoœci o genezie œredniowiecznej wsi placowej;
b) nale¿y zagospodarowaæ jako publiczne tereny rekreacji w postaci terenów zieleni wysokiej i niskiej,
placów zabaw, miejsc wypoczynku;
c) dopuszcza siê wprowadzenie urz¹dzeñ niekubaturowych sportowych (boiska, place, œcie¿ki zdrowia itp.), terenów rekreacyjnych w tym placów
zabaw dla dzieci;
d) dopuszcza siê wykorzystanie czêœci terenu pod
zbiorniki retencyjne i inne;
e) dopuszcza siê istniej¹c¹ zabudowê mieszkaniow¹ z zakazem rozbudowy i zmiany kubatury budynku;
f) dopuszcza siê adaptacjê istniej¹cej zabudowy na
us³ugi zwi¹zane z funkcjami publicznymi i obs³ug¹
mieszkañców;
g) zakaz wprowadzania nowej zabudowy;
h) dopuszcza siê wprowadzenie ma³ej architektury
tj. altany, fontanny, ³awki, pergole, podesty itp.
Wskazanie zastosowania materia³ów pochodzenia naturalnego: kamieñ, drewno, wiklina itp.;
i) dopuszcza siê wydzielenie na ca³ym terenie œcie¿ek spacerowych i rowerowych o nawierzchni
utwardzonej;
j) wskazane zastosowanie wyposa¿enia terenu tj.
lamp oœwietleniowych, œmietników murków i p³otów w podobnej stylistyce dla ca³ego obszaru;
k) dopuszcza siê na terenie lokalizacjê urz¹dzeñ infrastruktury technicznej wraz z ich strefami ochronnymi;
l) nale¿y zachowaæ istniej¹ce cieki i oczka i rowy
melioracyjne;
m) dopuszcza siê regulacjê brzegów cieku i oczek
wodnych z zastosowaniem materia³ów naturalnych;
4) WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY:
a) maksymalna powierzchnia nawierzchni utwardzonych – 20% w tym boiska i inne niekubaturowe
urz¹dzenia sportowe;
b) proporcje i zasady kszta³towania zabudowy – tak
jak istniej¹ca zabudowa;
5) ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej, na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci;
b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego,
na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci;
c) odprowadzenie œcieków sanitarnych: docelowo do
kanalizacji zbiorczej w liniach rozgraniczaj¹cych
dróg, na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê
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sieci i drogi. Dopuszcza siê lokalne rozwi¹zania
gospodarki œciekowej w oparciu o szczelne zbiorniki bezodp³ywowe, które po wykonaniu kanalizacji zbiorczej musz¹ byæ bezwzglêdnie
zlikwidowane, a obiekty pod³¹czone do sieci;
d) odprowadzenie wód opadowych – z nawierzchni
nieutwardzonych i dachów – powierzchniowo do
gruntu; z placów nawrotowych, parkingów i dróg
utwardzonych – po podczyszczeniu nale¿y zagospodarowaæ w granicach w³asnoœci dzia³ki;
e) zaopatrzenie w gaz – nie ustala siê;
f) zaopatrzenie w ciep³o – zbiorowe lub indywidualne sposoby w oparciu o paliwa niskoemisyjne, preferowany gaz ziemny, do czasu powstania sieci
dopuszcza siê stosowanie paliw typu drewno, trociny, olej opa³owy, gaz p³ynny itp.;
g) gospodarka odpadami sta³ymi po segregacji wg
grup asortymentowych powinny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
6) ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga komunikacyjna w oparciu o drogi gminne
lokalne i drogi wewnêtrzne;
b) dopuszcza siê lokalizacjê miejsc parkingowych
wzd³u¿ dróg dojazdowych – do 10 mp;
7) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) Patrz: ustalenia ogólne § 3;
b) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 80% powierzchni
jako biologicznie czynnej;
8) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
a) Obszar le¿y w przestrzeni dawnego historycznego nawsia – centralnego placu wsi – i zosta³ objêty stref¹ ochrony konserwatorskiej historycznego
uk³adu ruralistycznego wsi Tr¹bki Ma³e, nale¿y
stosowaæ zasady zawarte w ustaleniach ogólnych
w rozdziale § 3 punkt 1;
b) Wszelkie prace remontowe i inwestycyjne nale¿y
uzgodniæ z w³aœciwym Konserwatorem Zabytków;
9) OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI:
Nie ustala siê.
10) USTALENIA DOTYCZ¥CE TERENÓW REKREACYJNYCH I S£U¯¥CYCH DO REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH:
teren publiczny, nale¿y zagospodarowaæ na boiska
i inne urz¹dzenia sportowe oraz tereny rekreacyjne
i place do zebrañ i zabaw;
11) USTALENIA DOTYCZ¥CE WYMAGAÑ DOTYCZ¥CYCH KSZTA£TOWANIA PRZESTRZEI PUBLICZNYCH:
a) teren bezpoœrednio przylega do przestrzeni publicznej placu i ulic – jakoœæ rozwi¹zañ ogrodzeñ,
tablic informacyjnych i reklam nale¿y dostosowaæ
do ogólnych zasad ustalonych w rozdziale pt. ustalenia ogólne § 3 punkt 4;
b) teren wolny od zabudowy nale¿y zagospodarowaæ na cele rekreacyjne: miejsca parkingowe, place zabaw, miejsca do wypoczynku itp. wraz z
zieleni¹ towarzysz¹c¹;
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12) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ£OWYMI:
Nie ustala siê.
13) STAWKA PROCENTOWA – Ustala siê stawkê procentow¹ 0%
Strefa 2 – Strefa produkcyjno – us³ugowa.
NUMER JEDN. URBANISTYCZNEJ I SYMBOL
2.1. P/U
1) FUNKCJE OBOWI¥ZUJ¥CE: teren produkcyjno –
us³ugowy, sk³ady, hurtownie, parking;
2) FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
3) WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) zabudowa us³ugowa i produkcyjna w formie obiektów wolnostoj¹cych lub zwartej zabudowie o jednolitej formie architektonicznej co do jakoœci i
rodzaju u¿ytych materia³ów i technik budowania,
w nawi¹zaniu do istniej¹cej zabudowy;
b) dopuszcza siê zabudowê biurow¹, handlow¹ i socjaln¹ w ramach funkcji produkcyjnych i us³ugowych;
c) dopuszcza siê zabudowê gospodarcz¹ (w tym gara¿e) w postaci budynków wolnostoj¹cych lub w
zwartej zabudowie;
d) dopuszcza siê lokalizacjê terenów sk³adowych i
hurtowni oraz us³ug handlu;
e) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cych podzia³ów dzia³ek;
f) dopuszcza siê nowy podzia³ na dzia³ki o min pow.
4000 m2;
g) dopuszcza siê przy nowych podzia³ach wydzielenie dróg wewnêtrznych o minimalnej szerokoœci
8,0 m;
h) dopuszcza siê zagospodarowanie czêœci terenu
na parkingi zbiorowe (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym nr 2 do uchwa³y);
i) wskazane nasadzenia drzew wzd³u¿ granicy dzia³ki i drogi;
4) WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY:
a) dopuszczalna wysokoœæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu kalenicy dachu budynków – maksymalnie 12,0 m (nie dotyczy
wie¿ i akcentów);
b) dopuszczalna wysokoœæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu kalenicy dachu
wolnostoj¹cego budynku magazynowego i gospodarczego: maksymalnie 10,0 m;
c) dopuszczalna maksymalna wysokoœæ poziomu posadzki parteru: 0,60 m;
d) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy dwuspadowe, o symetrycznym k¹cie nachylenia po³aci dachowych lub stropoadachy;
e) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla stromych dachów: 200 – 450;
f) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów: dla stropodachów: min 70;
g) rodzaj pokrycia dachu: wskazane zastosowanie
tego samego rodzaju pokrycia dachu dla ca³ej nieruchomoœci. Zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w
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odcieniach zbli¿onych do czerwieni, br¹zu, grafitu lub szaroœci; dla stropodachów – nie ustala siê;
h) wskaŸnik intensywnoœci zabudowy – maksymalnie 60% pokrycia dzia³ki zabudow¹,
i) powierzchnie utwardzone – maksymalnie 20%;
j) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oœci 15,0
od linii rozgraniczaj¹cych z droga powiatow¹ (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym nr 2 do uchwa³y); z
mo¿liwoœci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
k) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oœci 10,0
m od granic w³asnoœci nieruchomoœci;
5) ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej, na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci;
b) zaopatrzenie w wodê warunkach wodoci¹gu komunalnego lub w³asnego ujêcia wody, na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci;
c) odprowadzenie œcieków sanitarnych: docelowo do
kanalizacji zbiorczej w liniach rozgraniczaj¹cych
dróg, na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê
sieci i drogi;
d) odprowadzenie wód opadowych – z nawierzchni
nieutwardzonych i dachów – powierzchniowo do
gruntu; z placów nawrotowych, parkingów i dróg
utwardzonych – po podczyszczeniu nale¿y odprowadziæ do kanalizacji deszczowej lub do rowów
melioracyjnych;
e) zaopatrzenie w gaz – nie ustala siê;
f) zaopatrzenie w ciep³o – indywidualne sposoby w
oparciu o paliwa niskoemisyjne, ekologiczne;
g) gospodarka odpadami sta³ymi po segregacji wg
grup asortymentowych powinny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo:
— nale¿y segregowaæ wed³ug grup asortymentowych;
— odpady komunalne winny byæ sk³adowane oddzielnie od odpadów technologicznych;
— odpady poprodukcyjne nale¿y przechowywaæ
w szczelnych pojemnikach, wskazane jest zagospodarowanie ich poprzez przetworzenie na surowce wtórne;
— odpady zanieczyszczone ropopochodnymi oraz
inne odpady niebezpieczne nale¿y gromadziæ
w szczelnych; oznakowanych pojemnikach ustawionych na szczelnych fundamentach i okresowo opró¿niane przez specjalistyczne komunalne
przedsiêbiorstwo;
— osady z separatorów winny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
6) ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga komunikacyjna w oparciu o drogê powiatow¹ i drogi gminne, na warunkach okreœlonych
przez zarz¹dcê sieci i drogi – istniej¹ce wjazdy;
b) miejsca parkingowe wynikaj¹ce z programu inwestycji nale¿y przewidzieæ w ramach w³asnoœci nieruchomoœci lub w wydzielonych obszarach dla
parkingów publicznych; minimalny wskaŸnik miejsc
parkingowych: 1 mp/ 1 pracownika i jednoczeœnie
min. 20 mp;
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7) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) patrz: ustalenia ogólne § 3;
b) wszystkie uci¹¿liwoœci zwi¹zane z prowadzon¹
dzia³alnoœci¹ nale¿y zachowaæ w granicy w³asnoœci nieruchomoœci, w tym strefê ochronn¹ od produkcji;
c) nale¿y wzd³u¿ granic nieruchomoœci wprowadziæ
zieleñ urz¹dzon¹ i ochronn¹;
8) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
Nie ustala siê.
9) OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI:
Nie ustala siê.
10) USTALENIA DOTYCZ¥CE TERENÓW REKREACYJNYCH I S£U¯¥CYCH DO REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH:
Nie ustala siê.
11) USTALENIA DOTYCZ¥CE WYMAGAÑ DOTYCZ¥CYCH KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
a) teren wolny od zabudowy nale¿y zagospodarowaæ na cele zwi¹zane z obs³ug¹ ruchu tranzytowego w tym: miejsca parkingowe, itp.;
b) wprowadziæ zieleñ nisk¹ i wysok¹;
c) zaleca siê stosowanie ¿ywop³otów;
d) zakaz stosowania prefabrykowanych elementów
betonowych i siatki od strony frontowej dzia³ki;
12) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ£OWYMI:
Nie ustala siê.
13) STAWKA PROCENTOWA –Ustala siê stawkê procentow¹ 0%
NUMER JEDN. URBANISTYCZNEJ I SYMBOL: 2.2 R
1) FUNKCJE OBOWI¥ZUJ¥CE: tereny rolne
2) FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
3) WARUNKI URBANISTYCZNE:
Nie ustala siê.
4) ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) zakaz zabudowy wy³¹czaj¹c siedliska rolnicze na
mocy odrêbnych przepisów;
b) dopuszcza siê lokalizacje nowych siedlisk rolniczych, przy spe³nieniu warunku œredniej wielkoœci gospodarstwa obowi¹zuj¹cej dla gminy, w
nawi¹zaniu do tradycyjnych form zagrodowych na
tym terenie;
c) nale¿y zachowaæ i pielêgnowaæ istniej¹ce zakrzewienia i zadrzewienia;
d) zachowaniu podlegaj¹ rowy melioracyjne, oczka
wodne i tereny podmok³e;
5) WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY:
Nie ustala siê.
6) ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) komunikacyjna w oparciu o drogi gminne i wewnêtrzne;
7) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) patrz: ustalenia ogólne § 3;
b) wskazane uzupe³nianie zadrzewieñ wzd³u¿ miedz,
dróg polnych i dojazdowych oraz rowów melioracyjnych w celu urozmaicenia krajobrazu;
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c) zachowaniu podlegaj¹ zadrzewienia œródpolne i
miedzowe, oczka wodne i cieki wodne;
d) nale¿y zachowaæ rowy melioracyjne;
8) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
Nie ustala siê
9) OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI:
nie ustala siê;
10) USTALENIA DOTYCZ¥CE TERENÓW REKREACYJNYCH I S£U¯¥CYCH DO REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH:
nie ustala siê;
11) USTALENIA DOTYCZ¥CE WYMAGAÑ DOTYCZ¥CYCH KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
nie ustala siê;
12) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ£OWYMI:
nie ustala siê;
13) STAWKA PROCENTOWA – Ustala siê stawkê procentow¹ 0%
NUMER JEDN. URBANISTYCZNEJ I SYMBOL
2.3. W
1) FUNKCJE OBOWI¥ZUJ¥CE: infrastruktura wodoci¹gowa, ujêcie wody wraz ze stref¹ ochronn¹;
2) FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
3) WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) infrastruktura wodoci¹gowa w postaci ujêcia wody wraz ze stref¹ ochronn¹ w postaci terenu zieleni;
b) nie dopuszcza siê zabudowy za wyj¹tkiem urz¹dzeñ i budowli infrastruktury;
4) WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY:
a) maksymalne pokrycie dzia³ki zabudow¹ – 80%;
b) dopuszcza siê umiejscowienie ujêcia wody w samodzielnym budynku;
c) nachylenie dachu maksymalnie 30–45 0
d) dopuszczalna wysokoœæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynku:
maksymalnie 4,0 m;
e) rodzaje dachów: dachy strome o symetrycznym
k¹cie nachylenia po³aci dachowych;
f) rodzaj pokrycia dachu: zastosowaæ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca³ego terenu, zalecana
dachówka ceramiczna lub materia³y dachówkopodobne;
5) ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej w liniach rozgraniczaj¹cych ulic i dróg na
warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci i
dróg;
b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego
warunkach liniach rozgraniczaj¹cych dróg na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci;
c) odprowadzenie wód opadowych – z nawierzchni
nieutwardzonych i dachów – powierzchniowo do
gruntu; nale¿y zagospodarowaæ w granicach w³asnoœci dzia³ki;
d) zaopatrzenie w gaz – nie ustala siê;
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e) odprowadzanie odpadów sta³ych: nale¿y segregowaæ odpady wed³ug grup asortymentowych;
f) odpady komunalne winny byæ sk³adowane oddzielnie od odpadów technologicznych, odbiór przez
specjalistyczne komunalne przedsiêbiorstwo.
6) ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
a) z dróg gminnych lub wewnêtrznych (wed³ug za³¹cznika graficznego nr 2 do uchwa³y);
b) miejsca parkingowe – nie dopuszcza siê;
7) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) patrz: ustalenia ogólne § 3;
b) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 20% powierzchni
jako biologicznie czynnej;
c) nale¿y wprowadziæ zieleñ izolacyjn¹ wzd³u¿ granicy dzia³ek obszarze postaci trwa³ych nasadzeñ;
d) w obszarze strefy mieœci strefa ochronna ujêcia
wody;
8) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
Nie ustala siê.
9) OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI:
Nie ustala siê.
10) USTALENIA DOTYCZ¥CE TERENÓW REKREACYJNYCH I S£U¯¥CYCH DO REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH:
Nie ustala siê.
11) USTALENIA DOTYCZ¥CE WYMAGAÑ DOTYCZ¥CYCH KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
nie ustala siê
12) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ£OWYMI:
Nie ustala siê.
13) STAWKA PROCENTOWA – Ustala siê stawkê procentow¹ 0%
NUMER JEDN. URBANISTYCZNEJ I SYMBOL 2.4 RM
1) FUNKCJE OBOWI¥ZUJ¥CE: zabudowa zagrodowa
2) FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
3) WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) zabudowa zagrodowa w ramach zwartej zabudowy wsi, dopuszcza siê lokalizacjê minimum 2 budynków na dzia³ce;
b) dopuszcza siê budynki gospodarcze w postaci
wolnostoj¹cej lub w zespole w tym: oborê, stodo³ê, stajnie i chlewnie;
c) dopuszcza siê adaptacjê istniej¹cych obiektów na
cele us³ug;
d) dopuszcza siê podzia³ na nowe dzia³ki, nie mniejsze ni¿ 2000 m2;
e) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cych budynków
nie spe³niaj¹cych zapisów planu;
4) WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY:
a) dopuszczalna wysokoœæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu kalenicy dachu budynków mieszkalnych – maksymalnie 9,0 m;
b) dopuszczalna wysokoœæ zabudowy wolnostoj¹cego budynku gospodarczego, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu kalenicy dachu:
maksymalnie 10,0 m;
c) dopuszczalna maksymalna wysokoœæ poziomu posadzki parteru: 0,60 m;

Poz. 795

d) dopuszczalna iloœæ kondygnacji dla wszystkich
budynków: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze u¿ytkowe;
e) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome, o
symetrycznym k¹cie nachylenia po³aci dachowych;
f) wskazana lokalizacja zabudowy mieszkaniowej
kalenic¹ równolegle do krawêdzi drogi;
g) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: 300 – 450;
h) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: 200 – 450;
i) wskaŸnik intensywnoœci zabudowy – maksymalnie 30% pokrycia dzia³ki zabudow¹;
j) pokrycie nawierzchniami utwardzonymi – max
10%;
k) rodzaj pokrycia dachu: wskazane zastosowanie
tego samego rodzaju pokrycia dachu dla ca³ej nieruchomoœci. Zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w
odcieniach zbli¿onych do czerwieni, br¹zu, grafitu i szaroœci;
l) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oœci 6,0
od linii rozgraniczaj¹cych z drogami (zgodnie z
za³¹cznikiem graficznym nr 2 do uchwa³y); z mo¿liwoœci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
5) ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej, na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci;
b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego,
na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci;
c) odprowadzenie œcieków sanitarnych: docelowo do
kanalizacji zbiorczej w liniach rozgraniczaj¹cych
dróg, na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê
sieci i drogi. Dopuszcza siê lokalne rozwi¹zania gospodarki œciekowej w oparciu o szczelne zbiorniki
bezodp³ywowe, które po wykonaniu kanalizacji
zbiorczej musz¹ byæ bezwzglêdnie zlikwidowane, a
obiekty pod³¹czone do sieci;
d) odprowadzenie wód opadowych – z nawierzchni
nieutwardzonych i dachów – powierzchniowo do
gruntu; z placów nawrotowych, parkingów i dróg
utwardzonych – po podczyszczeniu docelowo do
kanalizacji deszczowej, nale¿y zagospodarowaæ w
granicach w³asnoœci dzia³ki;
e) zaopatrzenie w gaz – nie ustala siê;
f) zaopatrzenie w ciep³o – zbiorowe lub indywidualne sposoby w oparciu o paliwa niskoemisyjne, preferowany gaz ziemny, do czasu powstania sieci
dopuszcza siê stosowanie paliw typu drewno, trociny, olej opa³owy, gaz p³ynny itp.
g) gospodarka odpadami sta³ymi po segregacji wg
grup asortymentowych powinny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
6) ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga komunikacyjna w oparciu o drogê gminn¹;
dopuszcza siê jeden wjazd na dzia³kê;
b) miejsca parkingowe wynikaj¹ce z programu inwestycji nale¿y przewidzieæ w ramach w³asnoœci nieruchomoœci: minimalny wskaŸnik miejsc
parkingowych: 1 mp/1 mieszkanie, 1 mp/10 m2 powierzchni u¿ytkowej.
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7) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) Patrz: ustalenia ogólne § 3 punkt.2.;
b) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 60% powierzchni
jako biologicznie czynnej;
c) w miarê mo¿liwoœci nale¿y zachowaæ istniej¹ce
zadrzewienia i ¿ywop³oty;
d) wszystkie uci¹¿liwoœci zwi¹zane z prowadzon¹
dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ musz¹ zawieraæ siê w
granicach w³asnoœci nieruchomoœci.
8) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
Nie ustala siê.
9) OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI:
Nie ustala siê
10) USTALENIA DOTYCZ¥CE TERENÓW REKREACYJNYCH I S£U¯¥CYCH DO REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH:
Nie ustala siê.
11) USTALENIA DOTYCZ¥CE WYMAGAÑ DOTYCZ¥CYCH KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
a) nale¿y ujednolicaæ wysokoœæ i u¿ycie materia³u
na ogrodzenia od frontu dzia³ki; preferowane ogrodzenia o wysokoœci 0,60 – 1,5 m; z materia³ów tradycyjnych: drewno, ceg³a, kamieñ;
b) zaleca siê stosowanie ¿ywop³otów;
c) zakaz stosowania prefabrykowanych elementów
betonowych i siatki od strony frontowej dzia³ki;
d) wskazane wprowadzanie i uzupe³nianie istniej¹cych nasadzeñ drzew wzd³u¿ dróg;
12) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ£OWYMI:
Nie ustala siê.
13) STAWKA PROCENTOWA – Ustala siê stawkê procentow¹: 30%;
NUMER JEDN. URBANISTYCZNEJ I SYMBOL 2.5 E
1) FUNKCJE OBOWI¥ZUJ¥CE: teren infrastruktury
technicznej – trafostacja, urz¹dzenia energetyczne,
transformatory
2) FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
3) WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) dopuszcza siê zastosowanie rozwi¹zañ trafostacji w postaci nas³upowej lub umiejscowionej w samodzielnym budynku;
4) WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY:
a) dopuszczalna wysokoœæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków:
maksymalnie 4,0 m;
b) wysokoœæ budynku: maksymalnie 1 kondygnacja;
c) nachylenie dachu: maksymalnie 30°– 45°;
d) dopuszcza siê rodzaje dachów: dachy strome symetryczne;
e) rodzaj pokrycia dachu: zastosowaæ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca³ego terenu;
5) ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej, na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci;
b) zaopatrzenie w wodê – nie ustala siê;
c) odprowadzenie œcieków sanitarnych – nie ustala siê;
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d) odprowadzenie wód opadowych – z nawierzchni
nieutwardzonych i dachów – powierzchniowo do
gruntu; z placów nawrotowych, parkingów i dróg
utwardzonych – po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych i piasku nale¿y zagospodarowaæ w granicach w³asnoœci dzia³ki;
e) zaopatrzenie w gaz – nie ustala siê;
f) zaopatrzenie w ciep³o – nie ustala siê.;
g) gospodarka odpadami sta³ymi – nie ustala siê.
6) ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga komunikacyjna w oparciu o drogi gminne, na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci i drogi;
b) nie przewiduje siê miejsc parkingowych.
7) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) patrz: ustalenia ogólne § 3;
b) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 50% powierzchni
jako biologicznie czynnej;
c) nale¿y wokó³ granic nieruchomoœci wprowadziæ
zieleñ wysok¹ lub ¿ywop³oty;
d) wszystkie uci¹¿liwoœci zwi¹zane z prowadzon¹
dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ musz¹ zawieraæ siê w
granicach w³asnoœci nieruchomoœci.
8) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
Nie ustala siê.
9) OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI:
Nie ustala siê
10) USTALENIA DOTYCZ¥CE TERENÓW REKREACYJNYCH I S£U¯¥CYCH DO REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH:
Nie ustala siê.
11) USTALENIA DOTYCZ¥CE WYMAGAÑ DOTYCZ¥CYCH KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
a) nale¿y ujednolicaæ wysokoœæ i u¿ycie materia³u
na ogrodzenia od frontu dzia³ki; preferowane ogrodzenia o wysokoœci 0,60 – 1,5 m; z materia³ów tradycyjnych: drewno, ceg³a, kamieñ;
b) zaleca siê stosowanie ¿ywop³otów;
c) zakaz stosowania prefabrykowanych elementów
betonowych i siatki od strony frontowej dzia³ki;
12) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ£OWYMI:
Nie ustala siê.
13)STAWKA PROCENTOWA – 0%.
Strefa 3 – Strefa rozwoju zabudowy.
NUMER JEDN. URBANISTYCZNEJ I SYMBOL: 3.1 U
1) FUNKCJE OBOWI¥ZUJ¥CE: tereny us³ug zwi¹zanych z obs³ug¹ ruchu turystycznego, hotele, pensjonaty, prywatne domy spokojnej staroœci, gastronomia
itp.; us³ugi dla ludnoœci, dopuszcza siê zabudowê
mieszkaniow¹ jako towarzysz¹c¹;
2) FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
3) WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) zabudowa us³ugowa w postaci zabudowy wolnostoj¹cej lub w zwartym kompleksie tworz¹ca zespó³
obiektów o jednorodnym stylu architektonicznym;
b) dopuszcza siê budowê budynku gospodarczego
w postaci wolnostoj¹cej lub w zespole z budynkiem us³ugowym;
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c) dopuszcza siê zabudowê mieszkaniow¹ w postaci zabudowy w wolnostoj¹cym budynku lub w zespole z budynkiem us³ugowym;
d) dopuszcza siê zabudowê apartamentow¹ (apartamenty do wynajêcia) nie wiêcej ni¿ 6 apartamentów w jednym kompleksie;
e) dopuszcza siê zagospodarowanie terenu w postaci urz¹dzeñ ma³ej architektury i zieleni urz¹dzonej w postaci terenów towarzysz¹cych us³ugom;
f) dopuszcza siê wydzielenie nowych dzia³ek o minimalnej wielkoœci 2000 m 2;
4) WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY:
a) dopuszczalna wysokoœæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu kalenicy dachu budynków mieszkalnych lub us³ugowych –
maksymalnie 12,0 m;
b) dopuszczalna wysokoœæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu kalenicy dachu
wolnostoj¹cego budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0 m;
c) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
d) dopuszczalna maksymalna wysokoœæ poziomu posadzki parteru: 0,6 m;
e) dopuszczalna iloœæ kondygnacji dla wszystkich
budynków: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne + poddasze u¿ytkowe;
f) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome, o
symetrycznym k¹cie nachylenia po³aci dachowych;
g) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy: 300 – 450;
h) rodzaj pokrycia dachu: wskazane zastosowanie
tego samego rodzaju pokrycia dachu dla ca³ej nieruchomoœci. Zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w
odcieniach zbli¿onych do czerwieni lub br¹zu, grafitu i szaroœci;
i) wskaŸniki intensywnoœci – maksymalnie 50% pokrycia dzia³ki zabudow¹;
j) dopuszczalne pokrycie nawierzchniami utwardzonymi – 10%;
k) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oœci 6,0
m od linii rozgraniczaj¹cej z drogami, z mo¿liwoœci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
5) ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej, na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci;
b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego,
na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci;
c) odprowadzenie œcieków sanitarnych: do szczelnych, bezodp³ywowych zbiorników. Docelowo do
kanalizacji zbiorczej w liniach rozgraniczaj¹cych
dróg, na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê
sieci i drogi;
d) odprowadzenie wód opadowych – z nawierzchni
nieutwardzonych i dachów – powierzchniowo do
gruntu; z placów nawrotowych, parkingów i dróg
utwardzonych – po podczyszczeniu docelowo do
kanalizacji deszczowej lub zagospodarowaæ w
granicach w³asnoœci dzia³ki;
e) zaopatrzenie w gaz – nie ustala siê;
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f) zaopatrzenie w ciep³o –indywidualne sposoby w
oparciu o paliwa niskoemisyjne, preferowany gaz
ziemny, do czasu powstania sieci dopuszcza siê
stosowanie paliw typu drewno, trociny, olej opa³owy, gaz p³ynny itp.;
g) gospodarka odpadami sta³ymi po segregacji wg
grup asortymentowych powinny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
6) ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga komunikacyjna w oparciu o drogi dojazdowe, wewnêtrzne, gminne, dopuszcza siê dwa wjazdy na dzia³kê;
b) miejsca parkingowe wynikaj¹ce z programu inwestycji nale¿y przewidzieæ w ramach w³asnoœci nieruchomoœci w tym: min 1 mp/1 pokój hotelowy lub
1 mp/1 stolik restauracyjny lub 1 mp/na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej;
7) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) patrz: ustalenia ogólne § 3;
b) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 40% powierzchni
jako biologicznie czynnej;
c) wzd³u¿ granic nieruchomoœci oraz na terenach rekreacyjnych nale¿y wprowadziæ zieleñ wysok¹ i
nisk¹;
d) wskazane uzupe³nienie ogrodzenia o ¿ywop³oty;
e) na obszarze znajduj¹ siê tereny zagro¿one obsuwaniem siê mas ziemnych (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym nr 2 do uchwa³y) – w momencie
projektowania zabudowy na zagro¿onym terenie
nale¿y przeprowadziæ badania geologiczne; Je¿eli badania geologiczne wyka¿¹ mo¿liwoœæ wyst¹pienia zagro¿eñ nale¿y w projekcie technicznym
przewidzieæ œrodki techniczne zabezpieczaj¹ce
przed osuwaniem siê mas ziemnych;
8) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
Nie ustala siê
9) OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI:
Nie ustala siê.
10) USTALENIA DOTYCZ¥CE TERENÓW REKREACYJNYCH I S£U¯¥CYCH DO REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH:
nie ustala siê;
11) USTALENIA DOTYCZ¥CE WYMAGAÑ DOTYCZ¥CYCH KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
a) nale¿y ujednolicaæ wysokoœæ i u¿ycie materia³u
na ogrodzenia od frontu dzia³ki; preferowane ogrodzenia o wysokoœci 0,60 – 1,5 m; z materia³ów tradycyjnych: drewno, ceg³a, kamieñ;
b) zaleca siê stosowanie ¿ywop³otów;
c) zakaz stosowania prefabrykowanych elementów
betonowych i siatki od strony frontowej dzia³ki;
d) wskazane wprowadzanie i uzupe³nianie istniej¹cych nasadzeñ drzew wzd³u¿ dróg;
12) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ£OWYMI:
Nie ustala siê.
13) STAWKA PROCENTOWA – Ustala siê stawkê procentow¹ 0%.
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NUMER JEDN. URBANISTYCZNEJ I SYMBOL 3.2. MN
1) FUNKCJE OBOWI¥ZUJ¥CE: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2) FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
3) WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
b) dopuszcza siê budowê budynku gospodarczego
w postaci wolnostoj¹cej lub w zespole z budynkiem mieszkalnym;
c) dopuszcza siê podzia³ na nowe dzia³ki nie mniejsze ni¿ 1000 m2, z mo¿liwoœci¹ odchylenia do 5%;
d) dopuszcza siê ³¹czenie ze sob¹ dzia³ek s¹siednich przy zachowaniu podstawowego uk³adu dro¿nego;
4) WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY:
a) dopuszczalna wysokoœæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu kalenicy dachu budynków mieszkalnych lub us³ugowych –
maksymalnie 9,0 m;
b) dopuszczalna wysokoœæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu kalenicy dachu
wolnostoj¹cego budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0 m;
c) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków,
d) dopuszczalna maksymalna wysokoœæ poziomu posadzki parteru: 0,60 m;
e) dopuszczalna iloœæ kondygnacji dla zabudowy: maksymalnie 2 kondygnacje, w tym poddasze u¿ytkowe;
f) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome o
symetrycznych k¹tach nachylenia po³aci dachowych, dwuspadowe lub wielospadowe z wyraŸnie
zaakcentowan¹ kalenic¹,
g) dla budynków mieszkalnych – lokalizacja kalenic¹
równolegle do krawêdzi drogi;
h) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: 300 – 450;
i) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: 200 – 450;
j) rodzaj pokrycia dachu: wskazane zastosowanie
tego samego rodzaju pokrycia dachu dla ca³ej nieruchomoœci. Zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w
odcieniach zbli¿onych do czerwieni, br¹zu, grafitu lub szaroœci;
k) wskaŸnik intensywnoœci zabudowy – maksymalnie 30% pokrycia dzia³ki zabudow¹;
l) dopuszcza siê maksymalnie 10% pokrycia dzia³ki
nawierzchniami utwardzonymi;
m) nieprzekraczalna linia zabudowy (zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do uchwa³y) w odleg³oœci 6,0 m od
linii rozgraniczaj¹cej z drogami;
5) ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej, na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci,
b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego,
na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci;
c) odprowadzenie œcieków sanitarnych do szczelnych
zbiorników bezodp³ywowych. Docelowo do kanalizacji zbiorczej w liniach rozgraniczaj¹cych dróg, na
warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci i drogi. Dopuszcza siê lokalne rozwi¹zania gospodarki
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œciekowej w oparciu o szczelne zbiorniki bezodp³ywowe, które po wykonaniu kanalizacji zbiorczej musz¹ byæ bezwzglêdnie zlikwidowane, a obiekty
pod³¹czone do sieci;
d) odprowadzenie wód opadowych – z nawierzchni
nieutwardzonych i dachów – powierzchniowo do
gruntu; z placów nawrotowych, parkingów i dróg
utwardzonych – po podczyszczeniu nale¿y zagospodarowaæ w granicach w³asnoœci dzia³ki;
e) zaopatrzenie w gaz – nie ustala siê;
f) zaopatrzenie w ciep³o – zbiorowe lub indywidualne sposoby w oparciu o paliwa niskoemisyjne, preferowany gaz ziemny, do czasu powstania sieci
dopuszcza siê stosowanie paliw typu drewno, trociny, olej opa³owy, gaz p³ynny itp.;
g) gospodarka odpadami sta³ymi po segregacji wg
grup asortymentowych powinny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
6) ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga komunikacyjna w oparciu o drogi gminne
i drogi wewnêtrzne – dopuszcza siê jeden wjazd na
dzia³kê;
b) dopuszcza siê w ramach jednostki wydzielenie
drogi wewnêtrznej o szerokoœci 6,0 m w liniach
rozgraniczaj¹cych zakoñczone placem nawrotowym o min szerokoœci 12,5x12,5 m;
c) miejsca parkingowe wynikaj¹ce z programu inwestycji nale¿y przewidzieæ w ramach w³asnoœci nieruchomoœci, nie mniej ni¿ 1 mp/1 mieszkanie oraz
dodatkowe miejsce dla funkcji us³ugowej;
7) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) Patrz: ustalenia ogólne § 3;
b) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 60% powierzchni
jako biologicznie czynnej;
c) wzd³u¿ granic nieruchomoœci nale¿y wprowadziæ
zadrzewienia i ¿ywop³oty;
8) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
Nie ustala siê
9) OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI:
Nie ustala siê.
10) USTALENIA DOTYCZ¥CE TERENÓW REKREACYJNYCH I S£U¯¥CYCH DO REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH:
Nie ustala siê
11) USTALENIA DOTYCZ¥CE WYMAGAÑ DOTYCZ¥CYCH KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
a) nale¿y ujednolicaæ wysokoœæ i u¿ycie materia³u
na ogrodzenia od frontu dzia³ki; preferowane ogrodzenia o wysokoœci 0,60 – 1,5 m; z materia³ów tradycyjnych: drewno, ceg³a, kamieñ;
b) zaleca siê stosowanie ¿ywop³otów;
c) zakaz stosowania prefabrykowanych elementów
betonowych i siatki od strony frontowej dzia³ki;
d) wskazane wprowadzanie i uzupe³nianie istniej¹cych nasadzeñ drzew wzd³u¿ dróg;
12) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ£OWYMI:
Nie ustala siê.
13) STAWKA PROCENTOWA – Ustala siê stawkê procentow¹: 0%.
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NUMER JEDN. URBANISTYCZNEJ I SYMBOL
3.3 MN/U
1) FUNKCJE OBOWI¥ZUJ¥CE: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem us³ug i rzemios³a
2) FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
3) WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy wolnostoj¹cej
lub w zwartym kompleksie o jednolitej formie architektonicznej, w nawi¹zaniu do tradycyjnej zabudowy znajduj¹cej siê na tym terenie;
b) dopuszcza siê wprowadzenie zabudowy us³ugowej
lub mieszkaniowej, bez okreœlania wzajemnych proporcji; wskazane lokalizowanie zabudowy us³ugowej w parterach budynków lub w obiektach
zlokalizowanych w bezpoœrednim s¹siedztwie dróg;
c) dopuszcza siê budowê budynku gospodarczego
w postaci wolnostoj¹cej lub zespolone z budynkiem mieszkalnym;
d) dopuszcza siê podzia³ na nowe dzia³ki nie mniejsze ni¿ 1000 m2;
4) WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY:
a) dopuszczalna wysokoœæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu kalenicy dachu budynków mieszkalnych lub us³ugowych –
maksymalnie 10,0 m;
b) dopuszczalna wysokoœæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu kalenicy dachu
wolnostoj¹cego budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0 m;
c) dopuszczalna maksymalna wysokoœæ poziomu posadzki parteru: 0,60 m;
d) dopuszcza siê podpiwniczenie budynku;
e) dopuszczalna iloœæ kondygnacji dla wszystkich
budynków: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze u¿ytkowe;
f) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome o
symetrycznych k¹tach nachylenia po³aci dachowych, dwuspadowe lub wielospadowe z wyraŸnie
zaakcentowan¹ kalenic¹,
g) dla budynków mieszkalnych – lokalizacja kalenic¹
równolegle do krawêdzi drogi;
h) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej: 30 0 – 450;
i) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej i rzemios³a: 20 0 – 450;
j) rodzaj pokrycia dachu: wskazane zastosowanie
tego samego rodzaju pokrycia dachu dla ca³ej nieruchomoœci. Zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w
odcieniach zbli¿onych do czerwieni, br¹zu, grafitu lub szaroœci;
k) wskaŸnik intensywnoœci zabudowy – maksymalnie 50%;
l) pokrycie dzia³ki nawierzchniami utwardzonymi –
max 20%;
m) nieprzekraczalna linia zabudowy (zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do uchwa³y) w odleg³oœci 6,0 m od
linii rozgraniczaj¹cych z krawêdzi¹ drogi wewnêtrznej lub drogi gminnej, z mo¿liwoœci¹ wycofania
budynków w g³¹b dzia³ki;
5) ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci ener-
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getycznej, na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci;
b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego,
na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci;
c) odprowadzenie œcieków sanitarnych: docelowo do
kanalizacji zbiorczej w liniach rozgraniczaj¹cych
dróg, na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê
sieci i drogi. Dopuszcza siê lokalne rozwi¹zania
gospodarki œciekowej w oparciu o lub szczelne
zbiorniki bezodp³ywowe, które po wykonaniu kanalizacji zbiorczej musz¹ byæ bezwzglêdnie zlikwidowane, a obiekty pod³¹czone do sieci;
d) odprowadzenie wód opadowych – z nawierzchni
nieutwardzonych i dachów – powierzchniowo do
gruntu; z placów nawrotowych, parkingów i dróg
utwardzonych – po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych i piasku nale¿y zagospodarowaæ w granicach w³asnoœci dzia³ki;
e) zaopatrzenie w gaz – nie ustala siê;
f) zaopatrzenie w ciep³o – zbiorowe lub indywidualne sposoby w oparciu o paliwa niskoemisyjne, preferowany gaz ziemny, do czasu powstania sieci
dopuszcza siê stosowanie paliw typu drewno, trociny, olej opa³owy, gaz p³ynny itp.;
g) gospodarka odpadami sta³ymi po segregacji wg
grup asortymentowych powinny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
6) ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga komunikacyjna w oparciu o drogi gminne
i drogi wewnêtrzne – dopuszcza siê dwa wjazdy
na dzia³kê;
b) miejsca parkingowe wynikaj¹ce z programu inwestycji nale¿y przewidzieæ w ramach w³asnoœci nieruchomoœci, nie mniej ni¿ 1 mp/1 mieszkanie lub
i 1 mp/100 m2 powierzchni us³ugowej;
7) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) Patrz: ustalenia ogólne § 3;
b) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 30% powierzchni
jako biologicznie czynnej;
c) wszystkie uci¹¿liwoœci zwi¹zane z prowadzon¹
dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ musz¹ zawieraæ siê w
granicach w³asnoœci nieruchomoœci;
8) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
nie ustala siê
9) OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI:
nie ustala siê.
10) USTALENIA DOTYCZ¥CE TERENÓW REKREACYJNYCH I S£U¯¥CYCH DO REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH:
Nie ustala siê
11) USTALENIA DOTYCZ¥CE WYMAGAÑ DOTYCZ¥CYCH KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
a) nale¿y ujednolicaæ wysokoœæ i u¿ycie materia³u
na ogrodzenia od frontu dzia³ki; preferowane ogrodzenia o wysokoœci 0,60 – 1,5 m; z materia³ów tradycyjnych: drewno, ceg³a, kamieñ;
b) zaleca siê stosowanie ¿ywop³otów;
c) zakaz stosowania prefabrykowanych elementów
betonowych i siatki od strony frontowej dzia³ki;
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d) wskazane wprowadzanie i uzupe³nianie istniej¹cych nasadzeñ drzew wzd³u¿ dróg;
e) nale¿y przewidzieæ miejsce na przeprowadzenie
œcie¿ki pieszo – rowerowej z w³aœciwym oznaczeniem;
12) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ£OWYMI:
Nie ustala siê.
13) STAWKA PROCENTOWA – Ustala siê stawkê procentow¹ 0%.
NUMER JEDN. URBANISTYCZNEJ I SYMBOL:
3.4 RM
1) FUNKCJE OBOWI¥ZUJ¥CE: zabudowa zagrodowa
2) FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
3) WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) zabudowa zagrodowa jako zespó³ zabudowy – min
2 budynki na dzia³ce;
b) zagroda kszta³tem powinna nawi¹zywaæ do tradycyjnej zabudowy zagrodowej charakterystycznej
na tym obszarze;
c) dopuszcza siê budynki gospodarcze w postaci
wolnostoj¹cej lub w zespole w tym: oborê, stodo³ê, stajnie i chlewnie oraz warsztat i gara¿;
d) dopuszcza siê podzia³ terenu na dzia³ki nie mniejsze ni¿ 1000 m2;
4) WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY:
a) dopuszczalna wysokoœæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu kalenicy dachu budynków mieszkalnych – maksymalnie 9,0 m;
b) dopuszczalna wysokoœæ zabudowy wolnostoj¹cego budynku gospodarczego, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu kalenicy dachu:
maksymalnie 10,0 m;
c) dopuszczalna maksymalna wysokoœæ poziomu posadzki parteru: 0,60 m;
d) dopuszczalna iloœæ kondygnacji dla wszystkich
budynków: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze u¿ytkowe;
e) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
f) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome o
symetrycznych k¹tach nachylenia po³aci dachowych, dwuspadowe lub wielospadowe z wyraŸnie
zaakcentowan¹ kalenic¹,
g) ustawienie budynku mieszkalnego – równolegle
kalenic¹ do krawêdzi drogi;
h) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: 300 – 450;
i) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: 200 – 450;
j) wskaŸnik intensywnoœci zabudowy – maksymalnie 40% pokrycia dzia³ki zabudow¹;
k) maksymalne pokrycie nawierzchniami utwardzonymi – max 15%;
l) rodzaj pokrycia dachu: wskazane zastosowanie
tego samego rodzaju pokrycia dachu dla ca³ej nieruchomoœci. Zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w
odcieniach zbli¿onych do czerwieni, br¹zu, grafitu lub szaroœci;
m) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oœci 6,0
od linii rozgraniczaj¹cych z drogami (zgodnie z
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za³¹cznikiem graficznym nr 2 do uchwa³y); z mo¿liwoœci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
5) ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej, na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci;
b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego,
na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci;
c) odprowadzenie œcieków sanitarnych: docelowo do
kanalizacji zbiorczej w liniach rozgraniczaj¹cych
dróg, na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê
sieci i drogi. Dopuszcza siê lokalne rozwi¹zania gospodarki œciekowej w oparciu o szczelne zbiorniki
bezodp³ywowe, które po wykonaniu kanalizacji
zbiorczej musz¹ byæ bezwzglêdnie zlikwidowane, a
obiekty pod³¹czone do sieci;
d) odprowadzenie wód opadowych – z nawierzchni
nieutwardzonych i dachów – powierzchniowo do
gruntu; z placów nawrotowych, parkingów i dróg
utwardzonych – po podczyszczeniu, nale¿y zagospodarowaæ w granicach w³asnoœci dzia³ki;
e) zaopatrzenie w gaz – nie ustala siê;
f) zaopatrzenie w ciep³o – zbiorowe lub indywidualne sposoby w oparciu o paliwa niskoemisyjne,
g) gospodarka odpadami sta³ymi po segregacji wg
grup asortymentowych powinny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
6) ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga komunikacyjna w oparciu o drogê gminn¹;
dopuszcza siê jeden wjazd na dzia³kê;
b) miejsca parkingowe wynikaj¹ce z programu inwestycji nale¿y przewidzieæ w ramach w³asnoœci nieruchomoœci: minimalny wskaŸnik miejsc parkingowych:
1 mp/1 mieszkanie, 1 mp/100 m2 powierzchni us³ugowej.
7) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) Patrz: ustalenia ogólne § 3 punkt.2.;
b) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 30% powierzchni
jako biologicznie czynnej;
c) w miarê mo¿liwoœci nale¿y zachowaæ istniej¹ce
zadrzewienia i ¿ywop³oty;
d) wszystkie uci¹¿liwoœci zwi¹zane z prowadzon¹
dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ musz¹ zawieraæ siê w
granicach w³asnoœci nieruchomoœci.
8) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
Nie ustala siê.
9) OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI:
Nie ustala siê
10) USTALENIA DOTYCZ¥CE TERENÓW REKREACYJNYCH I S£U¯¥CYCH DO REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH:
Nie ustala siê.
11) USTALENIA DOTYCZ¥CE WYMAGAÑ DOTYCZ¥CYCH KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
a) nale¿y ujednolicaæ wysokoœæ i u¿ycie materia³u
na ogrodzenia od frontu dzia³ki; preferowane ogrodzenia o wysokoœci 0,60 – 1,5 m; z materia³ów tradycyjnych: drewno, ceg³a, kamieñ;
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b) zaleca siê stosowanie ¿ywop³otów;
c) zakaz stosowania prefabrykowanych elementów
betonowych i siatki od strony frontowej dzia³ki;
d) wskazane wprowadzanie i uzupe³nianie istniej¹cych nasadzeñ drzew wzd³u¿ dróg;
12) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ£OWYMI:
Nie ustala siê.
13) STAWKA PROCENTOWA – Ustala siê stawkê procentow¹: 0%;
4. – Strefa rolnicza wraz z rozproszon¹ zabudow¹:
NUMER JEDN. URBANISTYCZNEJ I SYMBOL:
4. 1. R
1) FUNKCJE OBOWI¥ZUJ¥CE: obszary rolnicze z zakazem zabudowy
2) FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê;
3) WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) dopuszcza siê produkcjê roln¹;
b) zakaz zabudowy;
c) nale¿y zachowaæ i pielêgnowaæ istniej¹ce zakrzewienia i zadrzewienia;
d) zachowaniu podlegaj¹ rowy melioracyjne, oczka
wodne i tereny podmok³e;
4) WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY:
Nie ustala siê.
5) ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Nie ustala siê.
6) ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
a) z dróg gminnych lub wewnêtrznych;
7) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) zachowaniu podlegaj¹ zadrzewienia œródpolne i
miedzowe, oczka wodne i cieki wodne;
b) nale¿y zachowaæ rowy melioracyjne;
c) wskazane uzupe³nianie zadrzewieñ wzd³u¿ miedz,
dróg polnych i dojazdowych oraz rowów melioracyjnych w celu urozmaicenia krajobrazu;
8) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
Nie ustala siê.
9) OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI:
Nie ustala siê.
10) USTALENIA DOTYCZ¥CE TERENÓW REKREACYJNYCH I S£U¯¥CYCH DO REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH:
Nie ustala siê.
11) USTALENIA DOTYCZ¥CE WYMAGAÑ DOTYCZ¥CYCH KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
Nie ustala siê.
12) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ£OWYMI:
Nie ustala siê.
13) STAWKA PROCENTOWA – Ustala siê stawkê procentow¹ 0%.
NUMER JEDN. URBANISTYCZNEJ I SYMBOL 4.2. RM
1) FUNKCJE OBOWI¥ZUJ¥CE: zabudowa zagrodowa
2) FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
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3) WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) zabudowa zagrodowa rozporszona, dopuszcza
siê lokalizacje minimum 2 budynków na dzia³ce;
b) dopuszcza siê budynki gospodarcze w postaci
wolnostoj¹cej lub w zespole w tym: oborê, stodo³ê, stajnie i chlewnie;
c) dopuszcza siê podzia³ na nowe dzia³ki, nie mniejsze ni¿ 2000 m2;
4) WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY:
a) dopuszczalna wysokoœæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu kalenicy dachu budynków mieszkalnych– maksymalnie 9,0 m;
b) dopuszczalna wysokoœæ zabudowy wolnostoj¹cego budynku gospodarczego, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu kalenicy dachu:
maksymalnie 10,0 m;
c) dopuszczalna maksymalna wysokoœæ poziomu posadzki parteru: 0,60 m;
d) dopuszczalna iloœæ kondygnacji dla wszystkich
budynków: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze u¿ytkowe;
e) dopuszcza siê podpiwniczenie budynków;
f) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome o
symetrycznych k¹tach nachylenia po³aci dachowych, dwuspadowe lub wielospadowe z wyraŸnie
zaakcentowan¹ kalenic¹,
g) ustawienie budynku mieszkalnego – równolegle
kalenic¹ do krawêdzi drogi;
h) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: 300 – 450;
i) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: 200 – 450;
j) wskaŸnik intensywnoœci zabudowy – maksymalnie 20% pokrycia dzia³ki zabudow¹;
k) maksymalne pokrycie nawierzchniami utwardzonymi – max 15%;
l) rodzaj pokrycia dachu: wskazane zastosowanie
tego samego rodzaju pokrycia dachu dla ca³ej nieruchomoœci. Zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w
odcieniach zbli¿onych do czerwieni, br¹zu, grafitu lub szaroœci;
m) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oœci 6,0
od linii rozgraniczaj¹cych z drogami (zgodnie z
za³¹cznikiem graficznym nr 2 do uchwa³y); z mo¿liwoœci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
5) ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej, na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci;
b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego,
na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci
lub z w³asnego ujêcia wody;
c) odprowadzenie œcieków sanitarnych: docelowo do
kanalizacji zbiorczej w liniach rozgraniczaj¹cych
dróg, na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê
sieci i drogi. Dopuszcza siê lokalne rozwi¹zania gospodarki œciekowej w oparciu o szczelne zbiorniki
bezodp³ywowe, które po wykonaniu kanalizacji
zbiorczej musz¹ byæ bezwzglêdnie zlikwidowane, a
obiekty pod³¹czone do sieci;
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d) odprowadzenie wód opadowych – z nawierzchni
nieutwardzonych i dachów – powierzchniowo do
gruntu; z placów nawrotowych, parkingów i dróg
utwardzonych – po podczyszczeniu piasku docelowo do kanalizacji deszczowej, nale¿y zagospodarowaæ w granicach w³asnoœci dzia³ki;
e) zaopatrzenie w gaz – nie ustala siê;
f) zaopatrzenie w ciep³o – zbiorowe lub indywidualne sposoby w oparciu o paliwa niskoemisyjne, preferowany gaz ziemny, do czasu powstania sieci
dopuszcza siê stosowanie paliw typu drewno, trociny, olej opa³owy, gaz p³ynny itp.
g) gospodarka odpadami sta³ymi po segregacji wg
grup asortymentowych powinny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
6) ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga komunikacyjna w oparciu o drogê gminn¹
i drogi wewnêtrzne;
b) miejsca parkingowe wynikaj¹ce z programu inwestycji nale¿y przewidzieæ w ramach w³asnoœci nieruchomoœci: minimalny wskaŸnik miejsc parkingowych:
1 mp/ 1 mieszkanie;
7) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) Patrz: ustalenia ogólne § 3 punkt.2.;
b) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 30% powierzchni
jako biologicznie czynnej;
c) w miarê mo¿liwoœci nale¿y zachowaæ istniej¹ce
zadrzewienia i ¿ywop³oty;
d) wszystkie uci¹¿liwoœci zwi¹zane z prowadzon¹
dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ musz¹ zawieraæ siê w
granicach w³asnoœci nieruchomoœci.
8) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
Nie ustala siê.
9) OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI:
Nie ustala siê
10) USTALENIA DOTYCZ¥CE TERENÓW REKREACYJNYCH I S£U¯¥CYCH DO REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH:
Nie ustala siê.
11) USTALENIA DOTYCZ¥CE WYMAGAÑ DOTYCZ¥CYCH KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
a) nale¿y ujednolicaæ wysokoœæ i u¿ycie materia³u
na ogrodzenia od frontu dzia³ki; preferowane ogrodzenia o wysokoœci 0,60 – 1,5 m; z materia³ów tradycyjnych: drewno, ceg³a, kamieñ;
b) zaleca siê stosowanie ¿ywop³otów;
c) zakaz stosowania prefabrykowanych elementów
betonowych i siatki od strony frontowej dzia³ki;
d) wskazane wprowadzanie i uzupe³nianie istniej¹cych nasadzeñ drzew wzd³u¿ dróg;
12) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ£OWYMI:
Nie ustala siê.
13) STAWKA PROCENTOWA – Ustala siê stawkê procentow¹: 0%;
5. Drogi:
5.1.Drogi dojazdowe gminne
1) NUMER I NAZWA DROGI: 02 KD;
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2) FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ.
Droga dojazdowa
3) FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA.
Nie ustala siê;
4) MINIMALNA SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH.
Docelowo 10,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych, minimalna szerokoœæ jezdni 6,0 m;
5) PARKINGI.
Dopuszcza siê miejsca postojowe w wydzielonych
miejscach ustalonych w drodze projektu technicznego dla drogi;
6) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3.;
7) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3.;
8) USTALENIA INNE:
a) patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3.
b) dopuszczalne wjazdy na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê drogi;
c) dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczaj¹cych drogi;
d) wody opadowe nale¿y docelowo po podczyszczeniu odprowadziæ do rowów przydro¿nych lub
studni ch³onnych;
9) STAWKA PROCENTOWA
Ustala siê wysokoœæ stawki procentowe – 0%
5. 2. Drogi wewnêtrzne o szer. 8,0 m:
1) NUMER I NAZWA DROGI: 01 KDW; 03 KDW; 04
KDW; 08 KDW; 09 KDW; 11KDW;
2) FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ.
Droga wewnêtrzna
3) FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA:
Nie ustala siê
4) MINIMALNA SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH.
8,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych, minimalna szerokoœæ jezdni – 6,0 m;
5) PARKINGI.
Dopuszcza siê miejsca postojowe
6) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3.
7) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
Nie ustala siê.
8) USTALENIA INNE.
a) dopuszczalne wjazdy – jeden wjazd na jedn¹
dzia³kê;
b) dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczaj¹cych drogi;
c) wody opadowe nale¿y docelowo po podczyszczeniu odprowadziæ do do rowów przydro¿nych
lub studni ch³onnych;
9) STAWKA PROCENTOWA
Ustala siê wysokoœæ stawki procentowe – 0%.
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5.3.Drogi wewnêtrzne:
1) NUMER I NAZWA DROGI: 05 KDW; 07 KDW, 10
KDW;
2) FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Droga wewnêtrzna
3) FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA.
Nie ustala siê.
4) MINIMALNA SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH.
6,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych, plac nawrotowy 12,5 na 12,5
5) PARKINGI.
Nie dopuszcza siê
6) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3.
7) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3.
8) USTALENIA INNE:
a) patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3.
b) dopuszczalne wjazdy – jeden wjazd na jedn¹
dzia³kê;
c) dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczaj¹cych drogi;
d) wody opadowe nale¿y docelowo po podczyszczeniu odprowadziæ do rowów przydro¿nych lub
studni ch³onnych;
9) STAWKA PROCENTOWA:
Ustala siê wysokoœæ stawki procentowe – 0%
5.4. Drogi wewnêtrzne ci¹g pieszo –jezdny:
1) NUMER I NAZWA DROGI: 06 KDW, 12KDW
2) FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ:
Ci¹g pieszo–jezdny
3) FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA.
Nie ustala siê.
4) MINIMALNA SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH.
5,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych,
5) PARKINGI.
Nie dopuszcza siê
6) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3.
7) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3.
8) USTALENIA INNE:
a) patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3.
b) dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczaj¹cych drogi;
c) wody opadowe nale¿y docelowo po podczyszczeniu odprowadziæ do rowów przydro¿nych lub
studni ch³onnych;
9) STAWKA PROCENTOWA:
Ustala siê wysokoœæ stawki procentowe – 0%

§5
1. Integraln¹ czêœci¹ uchwa³y jest za³¹cznik graficzny
nr 1 w skali 1: 5000 i za³¹cznik graficzny nr 2 w skali 1: 2000.
2. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu na za³¹czniku
graficznym nr 1 s¹ nastêpuj¹ce oznaczenia: oznaczenia planu, funkcje terenów.
§6
Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania op³at z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci, o której mowa w
art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustalono szczegó³owo dla ka¿dej strefy i obszaru.
§7
Zobowi¹zuje siê Wójta gminy Tr¹bki Wielkie do:
1. niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na
okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Tr¹bki Ma³e;
2. umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okreœlonych w art. 30 ust. 1 wymienionej Ustawy o
Zagospodarowaniu Przestrzennym;
3. uwidocznienia tekstu i rysunku planu na stronie internetowej gminy Tr¹bki Ma³e.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 7 ust. 1, która wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
Gminy Tr¹bki Wielkie
Józef Sroka
ZA£¥CZNIK Nr 3
ROZTRZYGNIÊCIE W SPRAWIE UWAG DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTÓW MIEJSCOWOŒCI
TR¥BKI MA£E I KACZKI W GMINIE TR¥BKI WIELKIE
Rada Gminy Tr¹bki Wielkie po zapoznaniu siê z dokumentacj¹ formalno–prawn¹ dotycz¹c¹ uwag do projektu MPZP dla fragmentów miejscowoœci Tr¹bki Ma³e i
Kaczki rozstrzyga co nastêpuje:
1. Udokumentowano, ¿e w czasie wy³o¿enia projektu
MPZP dla fragmentów miejscowoœci Tr¹bki Ma³e i
Kaczki oraz w terminie obligatoryjnym na oczekiwanie na uwagi tj. 14 dni od ostatniego dnia wy³o¿enia
projektu Planu do publicznego wgl¹du, do Urzêdu
Gminy Tr¹bki Wielkie nie wp³yn¹³ ani jeden wniosek,
który mo¿na zakwalifikowaæ jako uwagê.
2. Zgodnie z ustaw¹ z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jed.
Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r. art. 11 pkt.11,12 oraz
art. 12 pkt.1.) rozstrzygniêcie o rozpatrzeniu uwag
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do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest za³¹cznikiem do uchwa³y o uchwaleniu
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Tr¹bki Ma³e i Kaczki w gminie Tr¹bki Wielkie.
ZA£¥CZNIK Nr 4
ROZTRZYGNIÊCIE W SPRAWIE INWESTYCJI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE
NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY W MIEJSCOWEWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTÓW MIEJSCOWOŒCI
TR¥BKI MA£E I KACZKI W GMINIE TR¥BKI WIELKIE
Rada Gminy Tr¹bki Wielkie po zapoznaniu siê z prognoz¹ skutków ekonomicznych do projektu MPZP dla
fragmentów miejscowoœci Tr¹bki Ma³e i Kaczki w gminie Tr¹bki Wielkie na wniosek Wójta rozstrzyga co nastêpuje:
1) Drogi znajduj¹ce siê w obszarze planu, zapisane jako drogi i tereny publiczne: 02KD, przechodz¹ na w³asnoœæ gminy z zachowaniem przepisów odrêbnych,
jako drogi i tereny komunikacji gminne, publiczne.
2) Pozosta³e drogi znajduj¹ce siê w obszarze opracowanego planu s¹ drogami niepublicznymi o charakterze dróg wewnêtrznych lub ci¹gów pieszo–jezdnych
– bêd¹ podlega³y zbyciu na rzecz innych w³aœcicieli. Gmina nie ponosi skutków ekonomicznych z tytu³u przejêcia oraz polepszenia i modernizacji tych dróg
poza terenami dróg gminnych niepublicznych.
3) Obszar objêty projektem Planu le¿y w strefie czêœciowo zabudowanej i jest zaopatrzony w nastêpuj¹ce media: energiê elektryczn¹, wodê, dla obszarów
ju¿ zabudowanych. Gmina zobowi¹zuje siê do wykonania wszelki inwestycji zwi¹zanych z uzbrojeniem terenu tj. energiê elektryczn¹, wodê, kanalizacjê
sanitarn¹ oraz wykonanie nawierzchni i urz¹dzenia
dróg, w ramach swoich mo¿liwoœci ze œrodków w³asnych gminy. Gmina zobowi¹zana jest do pokrycia
jedynie kosztów g³ównych ci¹gów infrastruktury w liniach rozgraniczaj¹cych dróg gminnych, wszelkie indywidualne przy³¹cza i ci¹gi w drogach wewnêtrznych
bêd¹ pokrywane na koszt w³asny inwestorów.
4) Zgodnie z ustaw¹ z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jed.
Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r. art. 20.1) rozstrzygniêcie o dt. sposobu realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
jest za³¹cznikiem do uchwa³y o uchwaleniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla
fragmentów miejscowoœci Tr¹bki Ma³e i Kaczki w
gminie Tr¹bki Wielkie

796
UCHWA£A Nr 77/IX/2006
Rady Gminy Tr¹bki Wielkie
z dnia 26 paŸdziernika 2006 r.
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi E³ganowo w gminie Tr¹bki Wielkie.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 Nr 80 poz. 717, zm: Dz. U. z 2004
Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 Nr 113 poz. 954,
Nr 130 poz. 1087) oraz art. 18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. jedn. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm: Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271), na wniosek Wójta Rada Gminy Tr¹bki Wielkie,
po sprawdzeniu zgodnoœci ze Studium uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Zgodnie z uchwa³¹ o przyst¹pieniu do sporz¹dzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi E³ganowo (Uchwa³a nr
84/VI/2004 z dnia 29.06.2004), uchwala siê Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru na terenie wsi E³ganowo, w obrêbie E³ganowo
w gminie Tr¹bki Wielkie, obejmuj¹cy obszar o powierzchni 16,50ha, o granicach wyznaczonych zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do Uchwa³y.
2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego sk³ada siê z:
1) Czêœci tekstowej – ustaleñ planu;
2) Czêœci graficznej –rysunek planu w skali 1:2000 –
stanowi¹cego za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.
3) Z rozstrzygniêcia dotycz¹cego z³o¿onych uwag –
za³¹cznik tekstowy nr 2;
4) Z rozstrzygniêcia dotycz¹cego infrastruktury objêtego zadaniami w³asnymi – za³¹cznik tekstowy nr 3.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 4
podstawowe jednostki urbanistyczne rozgraniczonych liniami rozgraniczaj¹cymi, symbolami, z odpowiednimi oznaczeniami funkcjonalnymi:
01 RM – tereny zabudowy zagrodowej;
02 R – tereny rolne;
03 MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
wolnostoj¹ca;
04 W /E – tereny liniowe lub obszarowe zwi¹zane z
dostarczaniem wody w tym ujêcia wody, stacje uzdatniania wody, hydrofornie, wodoci¹gi itp. oraz z dostarczaniem energii elektrycznej w tym transformatory
2. Wydzielone zosta³y równie¿ 2 tereny pod drogi, oznaczonych symbolem: KDW – droga wewnêtrzna:
05 KDW – droga wewnêtrzna o szerokoœci 6,0 m;
06 KDW – droga wewnêtrzna o szerokoœci 8,0 m;
3. Uœciœlenie warunków zagospodarowania oraz okreœlenie dopuszczalnego sposobu kszta³towania zabudowy dla poszczególnych wydzielonych jednostek
urbanistycznych i terenów zawarte zosta³y w § 4. Zakres funkcji dopuszczonych w danej jednostce urbanistycznej jest ograniczony regulacjami zawartymi
w karcie danego terenu.
4. Wyjaœnienie pojêæ u¿ytych w tekœcie planu i na za³¹czniku graficznym.
a) WskaŸnik intensywnoœci zabudowy – jest to wskaŸnik wyra¿aj¹cy stosunek w% powierzchni zabudowy do powierzchni dzia³ki budowlanej;
b) wysokoœæ zabudowy – jest to wymiar okreœlaj¹cy
zewnêtrzny gabaryt obiektów, mierzony od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy lub najwy¿-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 53

— 3501 —

szego punktu na pokryciu kubatury, bez masztów
odgromowych, anten i kominów;
c) funkcja obowi¹zuj¹ca – funkcja dominuj¹ca na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczaj¹cymi jako funkcja docelowego zagospodarowania
terenu;
d) funkcja tymczasowa – funkcja, któr¹ mo¿na wprowadziæ na teren do czasu realizacji funkcji obowi¹zuj¹cych. Funkcja tymczasowa nie dotyczy
funkcji istniej¹cych na danym terenie przed wprowadzeniem ustaleñ planu;
e) powierzchnia utwardzona – trwa³e utwardzenia terenu w postaci placów, parkingów, dojazdów i œcie¿ek itp. przedstawionych w procentach w stosunku
do powierzchni ca³ej dzia³ki budowlanej;
f) k¹t nachylenia dachu – k¹t pochylenia p³aszczyzny
po³aci wzglêdem p³aszczyzny poziomej ostatniego stropu; dach spe³niaj¹cy wymóg w zakresie k¹ta nachylenia dachu musi przekrywaæ min. 75%
powierzchni rzutu poziomego najwy¿szej kondygnacji budynku; k¹t nachylenia dachu nie odnosi
siê do elementów takich jak: lukarny, naczó³ki, zadaszenie wejœæ, ogrodów zimowych;
g) obowi¹zuj¹ca linia zabudowy – oznacza koniecznoœæ zlokalizowania minimum 70% frontu budynku w tej linii, z mo¿liwoœci¹ cofniêcia pozosta³ej
czêœci pierzei, przy czym nie dotyczy to takich elementów budynku jak: balkon, okap, wykusze, wysuniêtych nie wiêcej ni¿ 1,0 m;
h) nieprzekraczalna linia zabudowy – oznacza maksymalne lecz nie obowi¹zuj¹ce ustawienie budynku z mo¿liwoœci¹ wycofania budynku w g³¹b dzia³ki;
nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy takich elementów budynku jak: balkon, okap, wykusze, wysuniêtych nie wiêcej ni¿ 1,0 m;
§3
USTALENIA OGÓLNE
1. WARUNKI OCHRONY ŒRODOWISKA KULTUROWEGO.
1) Na terenie planu wystêpuj¹ obiekty i zespo³y (zagroda) o istotnych wartoœciach historycznych, w
tym ujête w ewidencji zabytków (zaznaczone na
za³¹czniku graficznym nr 2 do uchwa³y), dla których
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady:
a) wprowadza siê nakaz zachowania historycznej
formy obiektu, ze szczególnym uwzglêdnieniem
historycznie ukszta³towanych elementów, takich jak:
— bry³a i jej proporcje,
— kszta³t dachu, nachylenie po³aci dachowych
i rodzaj pokrycia dachowego,
— rozmieszczenie, proporcje i podzia³ otworów
okiennych i drzwiowych,
— detal architektoniczny,
— ma³a architektura i elementy urz¹dzenia terenu.
b) Wprowadza siê nakaz rewaloryzacji obiektu lub
zespo³u maj¹cej na celu przywrócenie ich pierwotnej formy;
c) Inwestycje dokonywane w obiektach ujêtych w
ewidencji zabytków wymagaj¹ uzgodnienia z
w³aœciwym Konserwatorem Zabytków.

Poz. 796

2. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY ŒRODOWISKA PRZYRODNICZEGO.
1) Na obszarze przedmiotowego obrêbu nie znajduj¹ siê obiekty objête ochron¹ prawn¹ takie jak: rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe oraz u¿ytki
ekologiczne;
2) nale¿y zachowaæ w miarê mo¿liwoœci istniej¹ce
zakrzewienia i zadrzewienia œródpolne lub miedzowe oraz oczka wodne i tereny podmok³e;
3) wszystkie uci¹¿liwoœci zwi¹zane z prowadzon¹
dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ musz¹ zawieraæ siê w
granicach w³asnoœci nieruchomoœci;
4) nale¿y zachwal istniej¹ce rowy melioracyjne wraz
z istniej¹c¹ przy nich zieleni¹;
3. USTALENIA DOTYCZ¥CE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ.
1) Zaopatrzenie w wodê.
a) Przewiduje siê lokalizacjê ujêcia wody; zasady
zagospodarowania zawarto w opisie szczegó³owym jednostki urbanistycznej nr 04 W/E;
b) Nowe sieci wodoci¹gowe i pod³¹czenia nale¿y
wykonaæ na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci; wskazane jest lokalizowanie ich
w liniach rozgraniczaj¹cych dróg gminnych lub
w wydzielonych pasach dla infrastruktury technicznej;
c) W razie potrzeby dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury wodoci¹gowej poza liniami rozgraniczaj¹cymi dróg, za zgod¹ w³aœciciela gruntu;
2) Zaopatrzenie w energiê.
a) dla sieci œredniego napiêcia ustala siê strefê
ochronn¹ o szerokoœci 15,0 m (po 7,5 m z ka¿dej strony) dla budynków mieszkalnych lub us³ugowych; dopuszcza siê przebudowê sieci w
postaci kabla podziemnego – w tym wypadku
przestaj¹ obowi¹zywaæ strefy ochronne;
b) dopuszcza siê lokalizacje nowego transformatora w ramach wydzielonej jednostki 04 W/E,
dla której ustalono szczegó³owe warunki zagospodarowania terenu;
c) istniej¹ce tereny zainwestowane s¹ zaopatrzone
w sieæ energetyczn¹ w wystarczaj¹cym zakresie;
d) nowe sieci energetyczne i pod³¹czenia nale¿y
wykonaæ na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci; wskazane lokalizowanie jest ich
w liniach rozgraniczaj¹cych dróg gminnych lub
w wydzielonych pasach dla infrastruktury technicznej;
e) dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury poza liniami rozgraniczaj¹cymi dróg i wydzielenie dzia³ek o odpowiedniej wielkoœci przeznaczonych
na te cele;
3) Gospodarka odpadami:
a) odpady sta³e z terenu opracowania s¹ wywo¿one przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne
na wysypisko œmieci na warunkach ustalonych
przez zarz¹dzaj¹cego wysypiskiem;
b) odpady z gospodarstw domowych winny byæ po
segregacji wywo¿one przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo;
c) odpady z produkcji rolnej musz¹ byæ zagospodarowane na warunkach okreœlonych szczegó³owo w kartach terenu;
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4) Odprowadzenie œcieków.
a) dla terenu opracowania nale¿y przewidzieæ docelowo zbiorcz¹ sieæ kanalizacji sanitarnej, poprowadzon¹ w miarê mo¿liwoœci w liniach
rozgraniczaj¹cych dróg lub terenach publicznych lub strefach wydzielonych pod infrastrukturê;
b) warunki pod³¹czenia do sieci okreœla zarz¹dca
sieci, wskazane lokalizowanie jest ich w liniach
rozgraniczaj¹cych dróg gminnych lub w wydzielonych pasach dla infrastruktury technicznej;
c) do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê szczelne zbiorniki bezodp³ywowe na nastêpuj¹cych warunkach:
— okresowo opró¿niane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo;
— po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej obiekty nale¿y pod³¹czyæ do sieci, a
zbiorniki bezwzglêdnie zasypaæ;
— nie dopuszcza siê istnienia sieci kanalizacji
sanitarnej i zbiorników bezodp³ywowych obok
siebie jednoczeœnie;
d) wody opadowe z dróg, parkingów i placów nawrotowych, po odpowiednim podczyszczeniu
powinny byæ zagospodarowane w granicach
dzia³ki;
e) wody opadowe z dachów i powierzchni biologicznie czynnych na terenach prywatnych musz¹ byæ zagospodarowane w granicach
w³asnoœci gruntu.
5) Zaopatrzenie w gaz i ciep³o.
a) Przez teren planu przebiega linia gazowa wysokiego ciœnienia, dla której obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenu:
— nowa zabudowa jednorodzinna nie mo¿e byæ
bli¿ej lokalizowana ni¿ 20,0 od osi gazoci¹gu
z ka¿dej strony;
— nie dopuszcza siê wprowadzania zadrzewieñ
i zakrzewieñ w odleg³oœci 3,0 m od osi gazoci¹gu ani poruszania siê ciê¿kimi pojazdami
mechanicznymi;
— wszystkie skrzy¿owania sieci nadziemnych
ora dróg z gazoci¹giem musz¹ spe³niaæ wymagania przepisów szczegó³owych oraz ka¿dorazowo musza byæ uzgadniane przez
u¿ytkownika sieci gazoci¹gu;
— w³aœcicielowi sieci gazowej przys³uguje prawo dostêpu do gazoci¹gu celem prowadzenia
jego eksploatacji w niezbêdnym zakresie;
b) Na terenie planu nie istnieje sieæ gazowa niskiego ciœnienia i nie przewiduje siê stacji redukcyjnych i obs³ugi mieszkañców E³ganowa;
c) dopuszcza siê indywidualne lub zbiorcze systemy ogrzewania oparte na paliwach niskoemisyjnych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami;
6) Zaopatrzenie w inne sieci.
a) dopuszcza siê lokalizacjê i rozbudowê sieci telefonicznej w postaci kabla podziemnego w liniach rozgraniczaj¹cych dróg na warunkach
okreœlonych przez zarz¹dzaj¹cego drogami;
b) nie dopuszcza siê na terenie planu lokalizacji
stacji bazowych telefonii komórkowej.
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4. USTALENIA INNE.
1) Podzia³y geodezyjne:
a) na terenie planu nie przewiduje siê obszarów
objêtych scaleniami gruntów;
b) dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek geodezyjnych
bêd¹cych jedn¹ nieruchomoœci¹;
c) dopuszcza siê wydzielenie wiêkszych dzia³ek
ni¿ na rysunku planu przy zachowaniu obowi¹zuj¹cego uk³adu dro¿nego;
d) dopuszcza siê istniej¹cy podzia³ geodezyjny,
nie spe³niaj¹cy standardów wielkoœci dzia³ek
przewidywanych uchwa³¹, zatwierdzony przed
wejœciem w ¿ycie planu miejscowego.
2) Uk³ad komunikacyjny:
a) nadrzêdny uk³ad komunikacyjny stanowi droga
powiatowa nr 10353 Olszynka–Go³êbiewo–Pszczó³ki. Wszelkie inwestycje zwi¹zane z
drogami uk³adu nadrzêdnego (tj. budowa nowych obiektów w bezpoœrednim s¹siedztwie
dróg wymagaj¹cych zjazdów, budowa infrastruktury w tym nawierzchni chodników i œcie¿ek rowerowych, nowych pod³¹czeñ do dróg uk³adu
nadrzêdnego) musz¹ byæ uzgodnione z odpowiednim zarz¹dc¹ drogi;
b) uk³ad podstawowy stanowi droga gminne i drogi wewnêtrzne;
c) stan prawny dróg wewnêtrznych, wydzielanych
na terenie planu, powinien zapewniaæ mo¿liwoœæ
obs³ugi komunikacyjnej wszystkich terenów do
nich przyleg³ych; w momencie sprzeda¿y wydzielonych dzia³ek w akcie notarialnym nale¿y zabezpieczyæ mo¿liwoœæ korzystania z drogi jak i
mo¿liwoœæ nieodp³atnego przeprowadzenia infrastruktury;
d) w liniach rozgraniczaj¹cych ulic nale¿y przewidzieæ lokalizacjê hydrantów przeciwpo¿arowych;
3) Ustalenia ogólne dotycz¹ce architektury i u¿ytych
materia³ów:
a) na obszarze planu zakazuje siê stosowania sidingu na elewacjach;
b) na obszarze planu zakazuje siê stosowania stropodachów, dachów niesymetrycznych, wielop³aszczyznowych;
preferowane
dachy
dwuspadowe, proste o nachyleniu 30°– 45° nawi¹zuj¹ce do tradycyjnej zabudowy dopuszcza
siê dachy czterospadowe symetryczne o wyraŸnie wyznaczonej kalenicy;
c) nie dopuszcza siê wprowadzania na dachy innej
kolorystyki ni¿ w odcieniach br¹zu, czerwieni,
dopuszcza siê odcienie grafitu i szaroœci;
d) nale¿y ujednolicaæ wysokoœæ i u¿ycie materia³u na ogrodzenia od frontu dzia³ki; preferowane ogrodzenia o wysokoœci 0,60 – 1,5 m; z
materia³ów tradycyjnych: drewno, ceg³a, kamieñ;
e) zaleca siê równie¿ ¿ywop³oty podkreœlaj¹ce granice nieruchomoœci;
f) zakaz stosowania prefabrykowanych elementów betonowych i siatki od strony frontowej dzia³ki, z wy³¹czeniem siatki podszytej ¿ywop³otem;
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§4
Szczegó³owe zapisy do poszczególnych jednostek
urbanistycznych
4.1.NUMER JEDN. URBANISTYCZNEJ I SYMBOL: 01
RM;
1) FUNKCJE OBOWI¥ZUJ¥CE: zabudowa zagrodowa
2) FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
3) WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) na terenie jednostki znajduj¹ siê obiekty objête
ochron¹ konserwatorsk¹ (zaznaczone na za³¹czniku graficznym do uchwa³y) dla których ustalono
zasady ochrony zawarte w punkcie 8);
b) zagroda kszta³tem powinna nawi¹zywaæ do tradycyjnej zabudowy zagrodowej charakterystycznej
na tym obszarze;
c) dopuszcza siê budynki gospodarcze w postaci
wolnostoj¹cej lub w zespole w tym: oborê, stodo³ê, stajnie i chlewnie;
d) dopuszcza siê adaptacjê istniej¹cych obiektów na
cele us³ug zwi¹zanych z turystyk¹;
e) dopuszcza siê podzia³ na nowe dzia³ki, nie mniejsze ni¿ 3000 m2;
f) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cych budynków
nie spe³niaj¹cych zapisów planu;
g) dopuszcza siê wprowadzenie ma³ej architektury
tj. altany, fontanny, ³awki, pergole, podesty itp.
wskazanie zastosowania materia³ów pochodzenia naturalnego: kamieñ, drewno, wiklina itp.;
4) WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY:
a) dla istniej¹cych obiektów objêtych ochron¹ konserwatorsk¹ nie dopuszcza siê zmiany kubatury,
kszta³tu i proporcji dachu, uk³adu i rodzaju stolarki okiennej, kolorystyki i detalu architektonicznego;
b) dla nowych budynków:
— dopuszczalna wysokoœæ zabudowy, licz¹c od
poziomu terenu do najwy¿szego punktu kalenicy dachu budynków mieszkalnych – maksymalnie 9,0 m;
— dopuszczalna wysokoœæ zabudowy wolnostoj¹cego budynku gospodarczego, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu kalenicy
dachu: maksymalnie 12,0 m;
— dopuszczalna maksymalna wysokoœæ poziomu
posadzki parteru: 0,60 m;
— dopuszczalna iloœæ kondygnacji dla wszystkich
budynków: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze u¿ytkowe;
— dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome,
o symetrycznym k¹cie nachylenia po³aci dachowych, wskazana lokalizacja zabudowy mieszkaniowej kalenic¹ równolegle do krawêdzi drogi;
— dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: 30° – 45°;
— dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: 22° – 45°;
c) wskaŸnik intensywnoœci zabudowy – maksymalnie 40% pokrycia dzia³ki zabudow¹;
d) dopuszczalne pokrycie nawierzchniami utwardzonymi – 10%;
e) rodzaj pokrycia dachu: zastosowaæ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca³ej nieruchomoœci. Za-
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lecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub
materia³ów dachówkopodobnych w odcieniach
zbli¿onych do czerwieni, grafitu lub br¹zu;
f) dopuszcza siê kolorystykê tynków budynków
mieszkalnych w gamie barw naturalnych – od bieli do kolorów piaskowych lub w kolorze ceg³y i
drewna;
g) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oœci 6,0
m od linii rozgraniczaj¹cej drogi, zgodnie z za³¹cznikiem graficznym nr 1 do uchwa³y, mo¿liwoœæ wycofania zabudowy w g³¹b dzia³ki;
h) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oœci 8,0
m od krawêdzi drogi powiatowej, zgodnie z za³¹cznikiem graficznym nr 1 do uchwa³y, mo¿liwoœæ
wycofania zabudowy w g³¹b dzia³ki;
5) ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej, na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci;
b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego,
na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci;
c) odprowadzenie œcieków sanitarnych: docelowo do
kanalizacji zbiorczej w liniach rozgraniczaj¹cych
dróg, na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê
sieci i drogi. Dopuszcza siê lokalne rozwi¹zania
gospodarki œciekowej w oparciu o szczelne zbiorniki bezodp³ywowe, które po wykonaniu kanalizacji zbiorczej musz¹ byæ bezwzglêdnie
zlikwidowane, a obiekty pod³¹czone do sieci;
d) odprowadzenie wód opadowych – z nawierzchni
nieutwardzonych i dachów – powierzchniowo do
gruntu; z placów nawrotowych, parkingów i dróg
utwardzonych – po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych i piasku, nale¿y zagospodarowaæ w granicach w³asnoœci dzia³ki;
e) zaopatrzenie w ciep³o –indywidualne sposoby w
oparciu o paliwa niskoemisyjne, preferowany gaz
ziemny, dopuszcza siê stosowanie paliw typu drewno, trociny, olej opa³owy, gaz p³ynny itp.
f) odprowadzenie odpadów sta³ych po segregacji wg
grup asortymentowych powinny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
6) ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga komunikacyjna w oparciu o drogê powiatow¹ i gminn¹, dozwolone dwa wjazdy na dzia³kê;
b) miejsca parkingowe wynikaj¹ce z zakresu inwestycyjnego nale¿y przewidzieæ w obrêbie nieruchomoœci, jednoczeœnie min 1 mp/ 1 mieszkanie;
7) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 50% powierzchni
jako biologicznie czynnej;
b) w miarê mo¿liwoœci nale¿y zachowaæ istniej¹ce
zadrzewienia i ¿ywop³oty;
c) wskazane wprowadzenie zieleni komponowanej;
d) wszystkie uci¹¿liwoœci zwi¹zane z prowadzon¹
dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ musz¹ zawieraæ siê w
granicach w³asnoœci nieruchomoœci;
8) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
a) na terenie planu wystêpuj¹ obiekty i zespo³y (za-
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groda) o istotnych wartoœciach historycznych, w
tym ujête w ewidencji zabytków (zaznaczone na
za³¹czniku graficznym nr 2 do uchwa³y), dla których
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady:
b) wprowadza siê nakaz zachowania historycznej formy obiektu, ze szczególnym uwzglêdnieniem historycznie ukszta³towanych elementów, takich jak:
— bry³a i jej proporcje,
— kszta³t dachu, nachylenie po³aci dachowych i
rodzaj pokrycia dachowego,
— rozmieszczenie, proporcje i podzia³ otworów
okiennych i drzwiowych,
— detal architektoniczny,
— ma³a architektura i elementy urz¹dzenia terenu.
c) wprowadza siê nakaz rewaloryzacji obiektu lub
zespo³u maj¹cej na celu przywrócenie ich pierwotnej formy;
d) inwestycje dokonywane w obiektach ujêtych w
ewidencji zabytków wymagaj¹ uzgodnienia z w³aœciwym Konserwatorem Zabytków.
9) OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI:
Nie ustala siê.
10) USTALENIA DOTYCZ¥CE TERENÓW REKREACYJNYCH I S£U¯¥CYCH DO REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH:
Nie ustala siê.
11) USTALENIA DOTYCZ¥CE WYMAGAÑ DOTYCZ¥CYCH KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
c) nale¿y ujednolicaæ wysokoœæ i u¿ycie materia³u
na ogrodzenia od frontu dzia³ki; preferowane ogrodzenia o wysokoœci 0,60 – 1,5 m; z materia³ów tradycyjnych: drewno, ceg³a, kamieñ;
d) zaleca siê stosowanie ¿ywop³otów wzd³u¿ granic
nieruchomoœci;
e) zakaz stosowania prefabrykowanych elementów
betonowych i siatki od strony frontowej dzia³ki;
f) wskazane wprowadzanie i uzupe³nianie istniej¹cych nasadzeñ drzew wzd³u¿ dróg;
12) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ£OWYMI:
Nie ustala siê.
13) STAWKA PROCENTOWA – Ustala siê stawkê procentow¹ 0%
4.2.NUMER JEDN. URBANISTYCZNEJ I SYMBOL:
02 R
1) FUNKCJE OBOWI¥ZUJ¥CE: obszary rolnicze z zakazem zabudowy;
2) FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê;
3) WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) dopuszcza siê istniej¹ce zainwestowanie terenu;
b) nale¿y zachowaæ i pielêgnowaæ istniej¹ce zakrzewienia i zadrzewienia;
c) zachowaniu podlegaj¹ rowy melioracyjne, oczka
wodne i tereny podmok³e;
4) WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY:
a) Nie ustala siê;
5) ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
Nie ustala siê.
6) ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ
a) z dróg gminnych lub wewnêtrznych;
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7) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) zachowaniu podlegaj¹ zadrzewienia œródpolne i
miedzowe, oczka wodne i cieki wodne;
b) nale¿y zachowaæ rowy melioracyjne;
8) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
Nie ustala siê.
9) OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI:
Nie ustala siê.
10) USTALENIA DOTYCZ¥CE TERENÓW REKREACYJNYCH I S£U¯¥CYCH DO REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH:
Nie ustala siê.
11) USTALENIA DOTYCZ¥CE WYMAGAÑ DOTYCZ¥CYCH KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
a) wskazane wprowadzanie i uzupe³nianie istniej¹cych nasadzeñ drzew wzd³u¿ dróg;
12) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ£OWYMI:
Nie ustala siê.
13) STAWKA PROCENTOWA – Ustala siê stawkê procentow¹ 0%.
4.3.NUMER JEDN. URBANISTYCZNEJ I SYMBOL
03 MN
1) FUNKCJE OBOWI¥ZUJ¥CE: zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna, wolnostoj¹ca;
2) FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
3) WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) na terenie jednostki znajduj¹ siê obiekty objête
ochron¹ konserwatorsk¹ (zaznaczone na za³¹czniku graficznym do uchwa³y) dla których ustalono
zasady ochrony zawarte w punkcie 8) niniejszej
jednostki urbanistycznej;
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostoj¹ca,
c) dopuszcza siê budowê budynku gospodarczego
w postaci wolnostoj¹cej lub w zespole z budynkiem mieszkalnym;
d) dopuszcza siê istniej¹cy podzia³ dzia³ek;
e) dopuszcza siê podzia³ na nowe dzia³ki nie mniejsze ni¿ 1000 m2;
4) WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY:
a) dla istniej¹cych obiektów objêtych ochron¹ konserwatorsk¹ nie dopuszcza siê zmiany kubatury, kszta³tu i proporcji dachu, uk³adu i rodzaju stolarki
okiennej, kolorystyki i detalu architektonicznego;
b) dla nowych obiektów:
— dopuszczalna wysokoœæ zabudowy, licz¹c od
poziomu terenu do najwy¿szego punktu kalenicy dachu budynków przeznaczonych na sta³y
pobyt ludzi – maksymalnie 9,0 m;
— dopuszczalna wysokoœæ zabudowy licz¹c od
poziomu terenu do najwy¿szego punktu kalenicy dachu wolnostoj¹cego budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0 m;
— dopuszczalna maksymalna wysokoœæ poziomu
posadzki parteru: 0,6 m;
— dopuszcza siê podpiwniczenie budynku;
— dopuszczalna iloœæ kondygnacji dla wszystkich
budynków: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze u¿ytkowe;
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— dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome,
o symetrycznym k¹cie nachylenia po³aci dachowych, wskazana lokalizacja zabudowy kalenic¹ równolegle do krawêdzi drogi;
— dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: 300 – 450;
— dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: 220 – 450;
c) rodzaj pokrycia dachu: wskazany ten sam rodzaj
pokrycia dachu dla ca³ej nieruchomoœci. Zalecane
zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w odcieniach zbli¿onych
do czerwieni ceramicznej wzglêdnie br¹zów;
d) dopuszcza siê kolorystykê tynków w gamie barw
naturalnych – od bieli do piaskowych lub w kolorze
ceg³y i drewna;
e) dopuszcza siê maksymalnie 30% pokrycia dzia³ki
zabudow¹;
f) dopuszczalne pokrycie nawierzchniami utwardzonymi – 10%;
g) nieprzekraczalna linia zabudowy (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym nr 1 do uchwa³y)w odleg³oœci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drogami
gminnymi i wewnêtrznymi, z mo¿liwoœci¹ wycofania budynków w g³¹b dzia³ki;
h) nieprzekraczalna linia zabudowy (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym nr 1 do uchwa³y) w odleg³oœci 8,0 m od krawêdzi drogi powiatowej;
5) ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej, na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci;
b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego,
na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci;
c) odprowadzenie œcieków sanitarnych: docelowo do
kanalizacji zbiorczej w liniach rozgraniczaj¹cych
dróg, na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê
sieci i drogi. Dopuszcza siê lokalne rozwi¹zania gospodarki œciekowej w oparciu o szczelne zbiorniki
bezodp³ywowe, które po wykonaniu kanalizacji
zbiorczej musz¹ byæ bezwzglêdnie zlikwidowane, a
obiekty pod³¹czone do sieci;
d) odprowadzenie wód opadowych – z nawierzchni
nieutwardzonych i dachów – powierzchniowo do
gruntu; z placów nawrotowych, parkingów i dróg
utwardzonych – po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych nale¿y zagospodarowaæ w
granicach w³asnoœci dzia³ki;
e) zaopatrzenie w ciep³o – zbiorowe lub indywidualne sposoby w oparciu o paliwa niskoemisyjne;
f) odprowadzenie odpadów sta³ych po segregacji wg
grup asortymentowych powinny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
6) ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga komunikacyjna w oparciu o drogê powiatow¹, gminn¹ i drogi wewnêtrzne – dopuszcza siê
jeden wjazd na jedna dzia³kê (za³. graficzny nr 1 do
Uchwa³y);
b) miejsca parkingowe wynikaj¹ce z programu inwestycji nale¿y przewidzieæ w ramach w³asnoœci nieruchomoœci lub w wydzielonych obszarach dla
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parkingów publicznych; minimalny wskaŸnik miejsc
parkingowych: 1 mp/1 mieszkanie;
c) dopuszcza siê czasowe miejsca postojowe w liniach rozgraniczaj¹cych dróg gminnych i wewnêtrznych;
7) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) Patrz: ustalenia ogólne § 3;
b) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 50% powierzchni
jako biologicznie czynnej;
c) wzd³u¿ granic nieruchomoœci nale¿y wprowadziæ
zieleñ komponowan¹;
8) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
Nie ustala siê.
9) OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI:
Nie ustala siê.
10) USTALENIA DOTYCZ¥CE TERENÓW REKREACYJNYCH I S£U¯¥CYCH DO REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH:
Nie ustala siê.
11) USTALENIA DOTYCZ¥CE WYMAGAÑ DOTYCZ¥CYCH KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
a) nale¿y ujednolicaæ wysokoœæ i u¿ycie materia³u
na ogrodzenia od frontu dzia³ki; preferowane ogrodzenia o wysokoœci 0,60 – 1,5 m; z materia³ów tradycyjnych: drewno, ceg³a, kamieñ;
b) zaleca siê stosowanie ¿ywop³otów;
c) zakaz stosowania prefabrykowanych elementów
betonowych i siatki od strony frontowej dzia³ki;
d) wskazane wprowadzanie i uzupe³nianie istniej¹cych nasadzeñ drzew wzd³u¿ dróg;
12) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ£OWYMI:
Nie ustala siê.
13) STAWKA PROCENTOWA – Ustala siê stawkê procentow¹ 0%.
4.4.NUMER JEDN. URBANISTYCZNEJ I SYMBOL:
04 W/E
1) FUNKCJE OBOWI¥ZUJ¥CE: teren infrastruktury
technicznej – hydrofornia, ujêcie wody wraz ze stref¹ ochronn¹ o szerokoœci 10,0 m oraz transforamtor
2) FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
3) WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) dopuszcza siê umiejscowienie infrastruktury w samodzielnym budynku;
b) dopuszcza siê nas³upow¹ stacjê transformatorow¹;
c) teren obsadziæ zieleni¹ ochronn¹;
4) WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY:
a) dopuszczalna wysokoœæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków:
maksymalnie 4,0 m;
b) wysokoœæ budynku: maksymalnie 1 kondygnacja;
c) nachylenie dachu: maksymalnie 30°– 45°;
d) dopuszcza siê rodzaje dachów: dachy strome o
symetrycznym k¹cie nachylenia po³aci dachowych;
e) rodzaj pokrycia dachu: zastosowaæ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca³ego terenu;
5) ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci ener-
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getycznej, na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci;
b) zaopatrzenie w wodê – na warunkach okreœlonych
przez zarz¹dcê sieci;
c) odprowadzenie œcieków sanitarnych – nie ustala siê;
d) odprowadzenie wód opadowych – z nawierzchni nieutwardzonych i dachów – powierzchniowo do gruntu;
e) zaopatrzenie w gaz – nie ustala siê;
f) zaopatrzenie w ciep³o – nie ustala siê.;
g) odprowadzenie odpadów sta³ych – nie ustala siê.
6) ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga komunikacyjna w oparciu o drogê powiatow¹, na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê
sieci i drogi;
b) nie przewiduje siê miejsc parkingowych.
7) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) patrz: ustalenia ogólne § 3;
b) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 80% powierzchni
jako biologicznie czynnej;
c) nale¿y wokó³ granic nieruchomoœci wprowadziæ
zieleñ wysok¹ lub ¿ywop³oty;
d) wszystkie uci¹¿liwoœci zwi¹zane z prowadzon¹
dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ musz¹ zawieraæ siê w
granicach w³asnoœci nieruchomoœci.
8) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
Nie ustala siê.
9) OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI:
Nie ustala siê
10) USTALENIA DOTYCZ¥CE TERENÓW REKREACYJNYCH I S£U¯¥CYCH DO REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH:
Nie ustala siê.
11) USTALENIA DOTYCZ¥CE WYMAGAÑ DOTYCZ¥CYCH KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
Nie ustala siê
12) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ£OWYMI:
Nie ustala siê.
13) STAWKA PROCENTOWA – 0%.
4. 7.Drogi:
4. 7.1.Drogi wewnêtrzne o szer. 6,0 m:
1) NUMER I NAZWA DROGI: 05 KDW;
2) FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ.
Droga dojazdowa wewnêtrzna
3) FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA:
Nie ustala siê
4) MINIMALNA SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH.
6,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych;
5) PARKINGI.
Nie ustala siê.
6) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3.
7) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3.

8) USTALENIA INNE.
a) patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3;
b) dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczaj¹cych drogi;
c) wody opadowe nale¿y docelowo po podczyszczeniu odprowadziæ do kanalizacji deszczowej;
9) STAWKA PROCENTOWA
Ustala siê wysokoœæ stawki procentowe – 0%.
4.7.2. Drogi dojazdowe wewnêtrzne z placem nawrotowym.
1) NUMER I NAZWA DROGI: 06 KDW; 07KDW
2) FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ.
Droga dwewnêtrzna z placem nawrotowym o min.
wymiarach 12,5 m x 12,5 m.
3) FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA.
Nie ustala siê;
4) MINIMALNA SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH.
Docelowo 8,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych, minimalna szerokoœæ jezdni 6,0 m;
5) PARKINGI.
Dopuszcza siê miejsca postojowe w wydzielonych
miejscach ustalonych w drodze projektu technicznego dla drogi;
6) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3.;
7) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3.;
8) USTALENIA INNE:
a) patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3.
b) dopuszczalne wjazdy na warunkach okreœlonych przez
zarz¹dcê drogi – jeden wjazd na jedna dzia³kê;
c) dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczaj¹cych drogi;
d) wody opadowe nale¿y docelowo po podczyszczeniu odprowadziæ do kanalizacji deszczowej;
9) STAWKA PROCENTOWA
Ustala siê wysokoœæ stawki procentowe – 0%
§5
1. Integraln¹ czêœci¹ uchwa³y jest za³¹cznik graficzny
nr 1 w 1: 2000.
2. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu na za³¹czniku
graficznym nr 1 s¹ nastêpuj¹ce oznaczenia: oznaczenia planu, funkcje terenów urbanistycznych, zasady kszta³towania zabudowy.
§6
Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania op³at z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci, o której mowa w
art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustalono szczegó³owo dla ka¿dej strefy i obszaru.
§7
Zobowi¹zuje siê Wójta gminy Tr¹bki Wielkie do:
1. Niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na
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okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Tr¹bki Wielkie;
2. Umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okreœlonych w art. 30 ust. 1 wymienionej Ustawy o
Zagospodarowaniu Przestrzennym;
3. Uwidocznienia tekstu i rysunku planu na stronie internetowej gminy Tr¹bki Wielkie.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 8 ust. 1, która wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
Gminy Tr¹bki Wielkie
Józef Sroka
ZA£¥CZNIK Nr 3
ROZTRZYGNIÊCIE W SPRAWIE UWAG DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI E£GANOWO
W GMINIE TR¥BKI WIELKIE
Rada Gminy Tr¹bki Wielkie po zapoznaniu siê z dokumentacj¹ formalno–prawn¹ dotycz¹c¹ uwag do projektu MPZP dla fragmentu wsi E³ganowo rozstrzyga co
nastêpuje:
1. Udokumentowano, ¿e w czasie wy³o¿enia projektu
MPZP dla fragmentu wsi E³ganowo oraz w terminie
obligatoryjnym na oczekiwanie na uwagi tj. 14 dni
od ostatniego dnia wy³o¿enia projektu Planu do publicznego wgl¹du, do Urzêdu Gminy Tr¹bki Wielkie
nie wp³yn¹³ ani jeden wniosek, który mo¿na zakwalifikowaæ jako uwagê.
2. Zgodnie z ustaw¹ z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jed.
Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r. art. 11 pkt.11,12 oraz
art. 12 pkt.1.) rozstrzygniêcie o rozpatrzeniu uwag
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest za³¹cznikiem do uchwa³y o uchwaleniu
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi E³ganowo w gminie Tr¹bki
Wielkie.
ZA£¥CZNIK Nr 4
ROZTRZYGNIÊCIE W SPRAWIE INWESTYCJI W
ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY W MIEJSCOWEWYM
PLANIE
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI E£GANOWO W GMINIE TR¥BKI WIELKIE
Rada Gminy Tr¹bki Wielkie po zapoznaniu siê z prognoz¹ skutków ekonomicznych do projektu MPZP dla
fragmentu wsi E³ganowo w gminie Tr¹bki Wielkie na
wniosek Wójta rozstrzyga co nastêpuje:
1. Na terenie planu nie znajduj¹ siê drogi publiczne.
2. Pozosta³e drogi znajduj¹ce siê w obszarze opracowanego planu s¹ drogami niepublicznymi o charak-

terze dróg wewnêtrznych – bêd¹ podlega³y zbyciu
na rzecz innych w³aœcicieli. Gmina nie ponosi skutków ekonomicznych z tytu³u przejêcia oraz polepszenia i modernizacji tych dróg.
3. Obszar objêty projektem Planu le¿y w strefie czêœciowo zabudowanej i jest zaopatrzony w nastêpuj¹ce media dla obszarów ju¿ zabudowanych: energiê
elektryczn¹, wodê. Gmina zobowi¹zana jest do pokrycia jedynie kosztów g³ównych ci¹gów infrastruktury w liniach rozgraniczaj¹cych dróg gminnych,
wszelkie indywidualne przy³¹cza i ci¹gi w drogach
wewnêtrznych bêd¹ pokrywane na koszt w³asny inwestorów.
4. Zgodnie z ustaw¹ z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jed.
Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r. art. 20.1) rozstrzygniêcie o dt. sposobu realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
jest za³¹cznikiem do uchwa³y o uchwaleniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla
fragmentu miejscowoœci E³ganowo w gminie Tr¹bki
Wielkie
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UCHWA£A Nr 78/XI/2006
Rady Gminy Tr¹bki Wielkie
z dnia 26 paŸdziernika 2006 r.
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Zaskoczyn w gminie Tr¹bki Wielkie.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 Nr 80 poz. 717, zm: Dz. U. z 2004
Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 Nr 113 poz. 954,
Nr 130 poz. 1087) oraz art. 18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. jedn. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm: Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271), na wniosek Wójta Rada Gminy Tr¹bki Wielkie,
po sprawdzeniu zgodnoœci ze Studium uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Zgodnie z uchwa³¹ o przyst¹pieniu do sporz¹dzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Zaskoczyn (Uchwa³a
nr 50/X/2005 z dnia 25.11.2005), uchwala siê Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Zaskoczyn, w obrêbie Warcz w
gminie Tr¹bki Wielkie, obejmuj¹cy obszar o powierzchni 54,7 ha, o granicach wyznaczonych zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do Uchwa³y.
2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego sk³ada siê z:
1) Czêœci tekstowej – ustaleñ planu;
2) Czêœci graficznej –rysunek planu w skali 1:2000 –
stanowi¹cego za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.
3) Z rozstrzygniêcia dotycz¹cego z³o¿onych uwag –
za³¹cznik tekstowy nr 2;
4) Z rozstrzygniêcia dotycz¹cego infrastruktury objêtego zadaniami w³asnymi – za³¹cznik tekstowy nr 3.
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§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 6
podstawowych jednostek urbanistycznych rozgraniczonych liniami rozgraniczaj¹cymi, symbolami, z odpowiednimi oznaczeniami funkcjonalnymi:
01 MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
wolnostoj¹ca;
02 RM/UT – tereny zabudowy zagrodowej z us³ugami turystycznymi;
03 W – tereny liniowe lub obszarowe zwi¹zane z dostarczaniem wody w tym ujêcia wody, stacje uzdatniania wody, hydrofornie, wodoci¹gi itp.
04 R – tereny rolne;
05 E – tereny liniowe lub obszarowe przeznaczone
do obs³ugi sieci energetycznej w tym linie napowietrzne, kablowe stacje transformatorowe;
07 LS – tereny leœne.
2. Wydzielone zosta³y równie¿ 3 tereny pod drogi, oznaczonych symbolem: KDW – droga wewnêtrzna:
01 KDW – droga wewnêtrzna o szerokoœci 10,0 m;
02 KDW – droga wewnêtrzna o szerokoœci 10,0 m;
03 KDW – droga wewnêtrzna dojazdowa o szerokoœci 6,0 m.
3. Uœciœlenie warunków zagospodarowania oraz okreœlenie dopuszczalnego sposobu kszta³towania zabudowy dla poszczególnych wydzielonych jednostek
urbanistycznych zawarte zosta³y w § 4. Zakres funkcji dopuszczonych w danej jednostce urbanistycznej jest ograniczony regulacjami zawartymi w karcie
danego terenu.
4. Wyjaœnienie pojêæ u¿ytych w tekœcie planu i na za³¹czniku graficznym.
a) WskaŸnik intensywnoœci zabudowy – jest to wskaŸnik wyra¿aj¹cy stosunek w% powierzchni zabudowy do powierzchni dzia³ki budowlanej;
b) wysokoœæ zabudowy – jest to wymiar okreœlaj¹cy
zewnêtrzny gabaryt obiektów, mierzony od naturalnej warstwicy terenu do kalenicy lub najwy¿szego punktu na pokryciu kubatury, bez masztów
odgromowych, anten i kominów;
c) funkcja obowi¹zuj¹ca – funkcja dominuj¹ca na danym
terenie wydzielonym liniami rozgraniczaj¹cymi jako
funkcja docelowego zagospodarowania terenu;
d) funkcja tymczasowa – funkcja, któr¹ mo¿na wprowadziæ na teren do czasu realizacji funkcji obowi¹zuj¹cych. Funkcja tymczasowa nie dotyczy
funkcji istniej¹cych na danym terenie przed wprowadzeniem ustaleñ planu;
e) powierzchnia utwardzona – trwa³e utwardzenia terenu w postaci placów, parkingów, dojazdów i œcie¿ek itp. przedstawionych w procentach w stosunku
do powierzchni ca³ej dzia³ki budowlanej;
f) k¹t nachylenia dachu – k¹t pochylenia p³aszczyzny
po³aci wzglêdem p³aszczyzny poziomej ostatniego stropu; dach spe³niaj¹cy wymóg w zakresie k¹ta nachylenia dachu musi przekrywaæ min. 75%
powierzchni rzutu poziomego najwy¿szej kondygnacji budynku; k¹t nachylenia dachu nie odnosi
siê do elementów takich jak: lukarny, naczó³ki, zadaszenie wejœæ, ogrodów zimowych;
g) obowi¹zuj¹ca linia zabudowy – oznacza koniecznoœæ zlokalizowania minimum 70% frontu budyn-

ku w tej linii, z mo¿liwoœci¹ cofniêcia pozosta³ej
czêœci pierzei, przy czym nie dotyczy to takich elementów budynku jak: balkon, okap, wykusze, wysuniêtych nie wiêcej ni¿ 1,0 m;
h) nieprzekraczalna linia zabudowy – oznacza maksymalne lecz nie obowi¹zuj¹ce ustawienie budynku z mo¿liwoœci¹ wycofania budynku w g³¹b dzia³ki;
nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy takich elementów budynku jak: balkon, okap, wykusze, wysuniêtych nie wiêcej ni¿ 1,0 m;
§3
USTALENIA OGÓLNE
1. WARUNKI OCHRONY ŒRODOWISKA KULTUROWEGO.
1) Teren opracowania przylega do historycznej drogi
z za³o¿eniem alejowym, które podlega ochronie:
a) nale¿y w miarê mo¿liwoœci zachowaæ istniej¹ce
zadrzewienia alei. Dopuszcza siê zabiegi sanitarne, wskazane jest uzupe³nianie ubytków w
alei gatunkami to¿samymi z warunkami siedliskowymi;
b) obszar planu obejmuje obszar historycznego
roz³ogu pól maj¹tku Zaskoczyn, którego pozosta³oœci w postaci reliktów zespo³u dworsko –
parkowego (du¿y park leœny zwi¹zany jest te¿ z
istniej¹cym tu niegdyœ nadleœnictwem) oraz du¿ego folwarku, a tak¿e wsi podworskiej przylegaj¹ od zachodu do obszaru planu;
c) ze wzglêdu na powy¿sze przy projektowaniu
rozwi¹zañ przestrzennych nale¿y po³o¿yæ szczególny nacisk na ochronê krajobrazu kulturowego zw³aszcza jego czêœci zachodniej, gdzie
znajduj¹ siê zabudowa pofolwarczna i popegeerowska.
2. WARUNKI WYNIKAJ¥CE Z OCHRONY ŒRODOWISKA PRZYRODNICZEGO.
1) Na obszarze przedmiotowego obrêbu nie znajduj¹ siê obiekty objête ochron¹ prawn¹ takie jak: rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe oraz u¿ytki
ekologiczne;
2) nale¿y obj¹æ ochron¹ istniej¹ce zadrzewienia przydro¿ne jako charakterystyczne cechy zieleni komponowanej (alei) wzd³u¿ dróg historycznych,
jednoczeœnie nale¿y d¹¿yæ do odtwarzania uk³adów alejowych w przypadku ich braku w dalszej
odleg³oœci od krawêdzi dróg;
3) nale¿y zachowaæ w miarê mo¿liwoœci istniej¹ce
zakrzewienia i zadrzewienia œródpolne lub miedzowe oraz oczka wodne i tereny podmok³e;
4) wszystkie uci¹¿liwoœci zwi¹zane z prowadzon¹
dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ musz¹ zawieraæ siê w
granicach w³asnoœci nieruchomoœci.
3. USTALENIA DOTYCZ¥CE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ.
1) Zaopatrzenie w wodê.
a) Na opracowywanym terenie zlokalizowane jest
1 ujêcie wody. Na terenie dzia³ki ujêcia wody
wraz z hydroforni¹ mieœci siê strefa ochronna
dla której warunki zawarto w opisie szczegó³owym jednostki urbanistycznej nr 05 W;
b) Nowe sieci wodoci¹gowe i pod³¹czenia nale¿y
wykonaæ na warunkach okreœlonych przez za-
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rz¹dcê sieci; wskazane jest lokalizowanie ich
w liniach rozgraniczaj¹cych dróg gminnych lub
w wydzielonych pasach dla infrastruktury technicznej;
c) W razie potrzeby dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury wodoci¹gowej poza liniami rozgraniczaj¹cymi dróg, za zgod¹ w³aœciciela gruntu;
2) Zaopatrzenie w energiê.
a) Na terenie opracowania istnieje sieæ energetyczna œredniego napiêcia SN i niskiego napiêcia NN oraz 1 transformator SN/NN;
b) dla sieci œredniego napiêcia ustala siê strefê
ochronn¹ o szerokoœci 15,0 m (po 7,5 m z ka¿dej strony) dla budynków mieszkalnych lub us³ugowych; dopuszcza siê przebudowê sieci w
postaci kabla podziemnego – w tym wypadku
przestaj¹ obowi¹zywaæ strefy ochronne;
c) istniej¹ce zainwestowane tereny s¹ zaopatrzone w
sieæ energetyczn¹ w wystarczaj¹cym zakresie;
d) nowe sieci energetyczne i pod³¹czenia nale¿y
wykonaæ na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci; wskazane lokalizowanie jest ich
w liniach rozgraniczaj¹cych dróg gminnych lub
w wydzielonych pasach dla infrastruktury technicznej;
e) dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury poza liniami rozgraniczaj¹cymi dróg i wydzielenie dzia³ek o odpowiedniej wielkoœci przeznaczonych
na te cele;
3) Gospodarka odpadami:
a) odpady sta³e z terenu opracowania s¹ wywo¿one przez przedsiêbiorstwo specjalistyczne
na wysypisko œmieci na warunkach ustalonych
przez zarz¹dzaj¹cego wysypiskiem;
b) odpady z gospodarstw domowych winny byæ po
segregacji wywo¿one przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo;
c) odpady z produkcji rolnej musz¹ byæ zagospodarowane na warunkach okreœlonych szczegó³owo w kartach terenu;
4) Odprowadzenie œcieków.
a) dla terenu opracowania nale¿y przewidzieæ docelowo zbiorcz¹ sieæ kanalizacji sanitarnej, poprowadzon¹ w miarê mo¿liwoœci w liniach
rozgraniczaj¹cych dróg lub terenach publicznych
lub strefach wydzielonych pod infrastrukturê;
b) warunki pod³¹czenia do sieci okreœla zarz¹dca
sieci, wskazane lokalizowanie jest ich w liniach
rozgraniczaj¹cych dróg gminnych lub w wydzielonych pasach dla infrastruktury technicznej;
c) do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê szczelne zbiorniki bezodp³ywowe na nastêpuj¹cych warunkach:
— okresowo opró¿niane przez specjalistyczne
przedsiêbiorstwo;
— po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej obiekty nale¿y pod³¹czyæ do sieci, a
zbiorniki bezwzglêdnie zasypaæ;
— nie dopuszcza siê istnienia sieci kanalizacji
sanitarnej i zbiorników bezodp³ywowych obok
siebie.
d) wody opadowe z dróg, parkingów i placów nawrotowych, po odpowiednim podczyszczeniu

Poz. 797

powinny byæ zagospodarowane w granicach
dzia³ki;
e) wody opadowe z dachów i powierzchni biologicznie czynnych na terenach prywatnych musz¹ byæ zagospodarowane w granicach
w³asnoœci dzia³ki.
5) Zaopatrzenie w gaz i ciep³o.
a) dopuszcza siê indywidualne lub zbiorcze systemy ogrzewania oparte na paliwach niskoemisyjnych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
6) Zaopatrzenie w inne sieci.
a) dopuszcza siê lokalizacjê i rozbudowê sieci telefonicznej w postaci kabla podziemnego w liniach rozgraniczaj¹cych dróg na warunkach
okreœlonych przez zarz¹dzaj¹cego drogami;
b) dopuszcza siê indywidualne sieci telewizyjne w
odbiorze satelitarnym, z wy³¹czeniem budynków
wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków;
c) nie dopuszcza siê na terenie planu lokalizacji
stacji bazowych telefonii komórkowej.
4. USTALENIA INNE.
1) Podzia³y geodezyjne:
a) na terenie planu nie przewiduje siê obszarów
objêtych scaleniami gruntów;
b) dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek geodezyjnych
bêd¹cych jedn¹ nieruchomoœci¹;
c) dopuszcza siê wydzielenie wiêkszych dzia³ek
ni¿ na rysunku planu przy zachowaniu obowi¹zuj¹cego uk³adu dro¿nego;
d) dopuszcza siê istniej¹cy podzia³ geodezyjny,
nie spe³niaj¹cy standardów wielkoœci dzia³ek
przewidywanych uchwa³¹, zatwierdzony przed
wejœciem w ¿ycie planu miejscowego.
2) Uk³ad komunikacyjny:
a) nadrzêdny uk³ad komunikacyjny stanowi droga
powiatowa nr 10358 Zaskoczyn – Kleszczewo.
Wszelkie inwestycje zwi¹zane z drogami uk³adu nadrzêdnego (tj. budowa nowych obiektów w
bezpoœrednim s¹siedztwie dróg wymagaj¹cych
zjazdów, budowa infrastruktury w tym nawierzchni chodników i œcie¿ek rowerowych, nowych pod³¹czeñ do dróg uk³adu nadrzêdnego)
musz¹ byæ uzgodnione z odpowiednim zarz¹dc¹ drogi;
b) uk³ad podstawowy stanowi droga gminna ³¹cz¹ca Zaskoczyn z Czerniewem;
c) stan prawny dróg wewnêtrznych, wydzielanych
na terenie planu, powinien zapewniaæ mo¿liwoœæ
obs³ugi komunikacyjnej wszystkich terenów do
nich przyleg³ych; w momencie sprzeda¿y wydzielonych dzia³ek w akcie notarialnym nale¿y zabezpieczyæ mo¿liwoœæ korzystania z drogi jak i
mo¿liwoœæ nieodp³atnego przeprowadzenia infrastruktury;
d) w liniach rozgraniczaj¹cych ulic nale¿y przewidzieæ lokalizacjê hydrantów przeciwpo¿arowych;
3) Ustalenia ogólne dotycz¹ce architektury i u¿ytych
materia³ów:
a) na obszarze planu zakazuje siê stosowania sidingu na elewacjach;
b) na obszarze planu zakazuje siê stosowania stropodachów, dachów niesymetrycznych, wielop³aszczyznowych; preferowane dachy dwuspadowe
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lub wielospadowe, proste o nachyleniu 30°– 45°
nawi¹zuj¹ce do tradycyjnej zabudowy dopuszcza siê dachy czterospadowe symetryczne o wyraŸnie wyznaczonej kalenicy;
c) nie dopuszcza siê wprowadzania na dachy innej
kolorystyki ni¿ w odcieniach br¹zu, czerwieni,
dopuszcza siê odcienie grafitu i szaroœci;
d) nale¿y ujednolicaæ wysokoœæ i u¿ycie materia³u
na ogrodzenia od frontu dzia³ki; preferowane
ogrodzenia o wysokoœci 0,60 – 1,5 m; z materia³ów tradycyjnych: drewno, ceg³a, kamieñ;
e) zaleca siê równie¿ ¿ywop³oty;
f) zakaz stosowania prefabrykowanych elementów betonowych i siatki od strony frontowej dzia³ki, z wy³¹czeniem siatki podszytej ¿ywop³otem;
§4
Szczegó³owe zapisy do poszczególnych jednostek
urbanistycznych
4.1.NUMER JEDN. URBANISTYCZNEJ I SYMBOL
01 MN
1) FUNKCJE OBOWI¥ZUJ¥CE: zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna, wolnostoj¹ca;
2) FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
3) WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostoj¹ca,
b) dopuszcza siê budowê budynku gospodarczego
w postaci wolnostoj¹cej lub w zespole z budynkiem mieszkalnym;
c) dopuszcza siê istniej¹cy podzia³ dzia³ek;
d) dopuszcza siê podzia³ na nowe dzia³ki nie mniejsze ni¿ 1000 m2;
4) WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY:
a) dopuszczalna wysokoœæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu kalenicy dachu budynków przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi
– maksymalnie 9,0 m;
b) dopuszczalna wysokoœæ zabudowy licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu kalenicy dachu
wolnostoj¹cego budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0 m;
c) dopuszczalna maksymalna wysokoœæ poziomu posadzki parteru: 0,6 m;
d) w zabudowie mieszkalnej wskazane stosowanie budynków za³o¿onych na planie prostok¹ta 1:2 – 1:2,5;
e) dopuszcza siê podpiwniczenie budynku;
f) dopuszczalna iloœæ kondygnacji dla wszystkich
budynków: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze u¿ytkowe;
g) dopuszczalne rodzaje dachów dla budynku mieszkalnego: dachy strome o symetrycznych k¹tach
nachylenia po³aci dachowych; dwu lub wielospadowe, o wyraŸnie podkreœlonej g³ównej kalenicy;
h) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: 300 – 450;
i) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: 220 – 450;
j) rodzaj pokrycia dachu: wskazany ten sam rodzaj
pokrycia dachu dla ca³ej nieruchomoœci. Zalecane
zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w odcieniach zbli¿onych
do czerwieni ceramicznej wzglêdnie br¹zów;
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k) dopuszcza siê kolorystykê tynków w gamie barw
naturalnych – od bieli do piaskowych lub w kolorze
ceg³y lub drewna;
l) wskaŸnik intensywnoœci zabudowy – maksymalnie 20% pokrycia dzia³ki zabudow¹;
m) dopuszczalne pokrycie nawierzchniami utwardzonymi – 10%;
n) nieprzekraczalna linia zabudowy (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym nr 1 do uchwa³y) w odleg³oœci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej z drogami;
o) strefa ochronna od linii œredniego napiêcia w odleg³oœci 5,0 m od osi s³upa w obie strony z zakazem zabudowy. Dopuszcza siê likwidacje strefy
po przebudowaniu sieci, skablowaniu lub zmianie
przebiegu sieci;
p) nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowej zabudowy w odleg³oœci 12,0 od terenów leœnych (zgodnie z za³¹cznikiem graficznym nr 1 do uchwa³y);
5) ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej, na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci;
b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego,
na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci;
c) odprowadzenie œcieków sanitarnych: docelowo do
kanalizacji zbiorczej w liniach rozgraniczaj¹cych
dróg, na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê
sieci i drogi. Dopuszcza siê lokalne rozwi¹zania
gospodarki œciekowej w oparciu o szczelne zbiorniki bezodp³ywowe, które po wykonaniu kanalizacji zbiorczej musz¹ byæ bezwzglêdnie zlikwidowane, a obiekty pod³¹czone do sieci;
d) odprowadzenie wód opadowych – z nawierzchni
nieutwardzonych i dachów – powierzchniowo do
gruntu; z placów nawrotowych, parkingów i dróg
utwardzonych – po podczyszczeniu nale¿y zagospodarowaæ w granicach w³asnoœci dzia³ki;
e) zaopatrzenie w gaz – nie ustala siê;
f) zaopatrzenie w ciep³o – zbiorowe lub indywidualne sposoby w oparciu o paliwa niskoemisyjne;
g) gospodarka odpadami sta³ymi: po segregacji wg
grup asortymentowych powinny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
6) ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga komunikacyjna w oparciu o drogê powiatow¹, gminn¹ i drogi wewnêtrzne – dopuszcza siê
jeden wjazd na jedna dzia³kê (za³. graficzny nr 1 do
Uchwa³y);
b) miejsca parkingowe wynikaj¹ce z programu inwestycji nale¿y przewidzieæ w ramach w³asnoœci nieruchomoœci lub w wydzielonych obszarach dla
parkingów publicznych; minimalny wskaŸnik miejsc
parkingowych: 1 mp/1 mieszkanie;
c) dopuszcza siê czasowe miejsca postojowe w liniach rozgraniczaj¹cych dróg gminnych i wewnêtrznych;
7) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) Patrz: ustalenia ogólne § 3;
b) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 70% powierzchni
jako biologicznie czynnej;
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c) wzd³u¿ granic nieruchomoœci nale¿y wprowadziæ
zieleñ komponowan¹;
8) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
Nie ustala siê.
9) OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI:
Nie ustala siê.
10) USTALENIA DOTYCZ¥CE TERENÓW REKREACYJNYCH I S£U¯¥CYCH DO REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH:
Nie ustala siê.
11) USTALENIA DOTYCZ¥CE WYMAGAÑ DOTYCZ¥CYCH KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
a) teren bezpoœrednio przylega do przestrzeni publicznej placu i ulic – jakoœæ rozwi¹zañ ogrodzeñ,
tablic informacyjnych i reklam nale¿y dostosowaæ
do ogólnych zasad ustalonych w rozdziale pt. ustalenia ogólne § 3 punkt 4;
b) nale¿y ujednolicaæ wysokoœæ i u¿ycie materia³u
na ogrodzenia od frontu dzia³ki; preferowane ogrodzenia o wysokoœci 0,60 – 1,5 m; z materia³ów tradycyjnych: drewno, ceg³a, kamieñ;
c) zaleca siê stosowanie ¿ywop³otów;
d) zakaz stosowania prefabrykowanych elementów
betonowych i siatki od strony frontowej dzia³ki;
e) wskazane wprowadzanie i uzupe³nianie istniej¹cych nasadzeñ drzew wzd³u¿ dróg;
12) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ£OWYMI:
Nie ustala siê.
14) STAWKA PROCENTOWA – Ustala siê stawkê procentow¹ 0%.
4.2.NUMER JEDN. URBANISTYCZNEJ I SYMBOL:
02 RM/UT;
1) FUNKCJE OBOWI¥ZUJ¥CE: zabudowa zagrodowa, zabudowa mieszkaniowa, produkcja rolna w ramach istniej¹cego siedliska rolniczego z
dopuszczeniem us³ug turystycznych;
2) FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
3) WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) siedlisko kszta³tem powinno nawi¹zywaæ do tradycyjnej zabudowy siedliskowej charakterystycznej na tym obszarze;
b) dopuszcza siê budynki gospodarcze w postaci
wolnostoj¹cej lub w zespole w tym: oborê, stodo³ê, stajnie i chlewnie;
c) dopuszcza siê adaptacjê istniej¹cych obiektów na
cele us³ug zwi¹zanych z turystyk¹;
d) dopuszcza siê podzia³ na nowe dzia³ki, nie mniejsze ni¿ 2000 m2;
e) dopuszcza siê zachowanie istniej¹cych budynków
nie spe³niaj¹cych zapisów planu;
f) dopuszcza siê wprowadzenie ma³ej architektury
tj. altany, fontanny, ³awki, pergole, podesty itp.
wskazanie zastosowania materia³ów pochodzenia naturalnego: kamieñ, drewno, wiklina itp.;
g) wskazane zastosowanie wyposa¿enia terenu tj.
lamp oœwietleniowych, œmietników, murków i p³otów w podobnej stylistyce dla ca³ego obszaru;
4) WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY:
a) dopuszczalna wysokoœæ zabudowy, licz¹c od po-
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ziomu terenu do najwy¿szego punktu kalenicy dachu budynków mieszkalnych – maksymalnie 9,0 m;
b) dopuszczalna wysokoœæ zabudowy wolnostoj¹cego budynku gospodarczego, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu kalenicy dachu:
maksymalnie 12,0 m;
c) dopuszczalna maksymalna wysokoœæ poziomu posadzki parteru: 0,60 m;
d) dopuszczalna iloœæ kondygnacji dla wszystkich
budynków: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze u¿ytkowe;
e) dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome o
symetrycznych k¹tach nachylenia po³aci dachowych; dwu lub wielospadowe, o wyraŸnie podkreœlonej g³ównej kalenicy;
f) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy mieszkaniowej: 30° – 45°;
g) dopuszczalne k¹ty nachylenia dachów dla zabudowy gospodarczej: 22° – 45°;
h) rodzaj pokrycia dachu: zastosowaæ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca³ego terenu. Zalecane
zastosowanie dachówki ceramicznej lub materia³ów dachówkopodobnych w odcieniach zbli¿onych
do czerwieni lub br¹zu;
i) dopuszcza siê kolorystykê tynków budynków
mieszkalnych w gamie barw naturalnych – od bieli do kolorów piaskowych jak równie¿ w kolorach
ceg³y i drewna;
j) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleg³oœci 6,0
m od linii rozgraniczaj¹cej drogi, zgodnie z za³¹cznikiem graficznym nr 1 do uchwa³y, mo¿liwoœæ wycofania zabudowy w g³¹b dzia³ki;
5) ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej, na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci;
b) zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu komunalnego,
na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci;
c) odprowadzenie œcieków sanitarnych: docelowo do
kanalizacji zbiorczej w liniach rozgraniczaj¹cych
dróg, na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê
sieci i drogi. Dopuszcza siê lokalne rozwi¹zania
gospodarki œciekowej w oparciu o szczelne zbiorniki bezodp³ywowe, które po wykonaniu kanalizacji zbiorczej musz¹ byæ bezwzglêdnie zlikwidowane, a obiekty pod³¹czone do sieci;
d) odprowadzenie wód opadowych – z nawierzchni
nieutwardzonych i dachów – powierzchniowo do
gruntu; z placów nawrotowych, parkingów i dróg
utwardzonych – po podczyszczeniu nale¿y zagospodarowaæ w granicach w³asnoœci dzia³ki;
e) zaopatrzenie w gaz – nie ustala siê;
f) zaopatrzenie w ciep³o indywidualne sposoby w
oparciu o paliwa niskoemisyjne, preferowany gaz
ziemny, dopuszcza siê stosowanie paliw typu drewno, trociny, olej opa³owy, gaz p³ynny itp.
g) gospodarka odpadami sta³ymi po segregacji wg
grup asortymentowych powinny byæ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiêbiorstwo.
6) ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga komunikacyjna w oparciu o drogi: powiatowe i wewnêtrzne;
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b) miejsca parkingowe wynikaj¹ce z zakresu inwestycyjnego nale¿y przewidzieæ w obrêbie nieruchomoœci;
7) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 80% powierzchni
jako biologicznie czynnej;
b) w miarê mo¿liwoœci nale¿y zachowaæ istniej¹ce
zadrzewienia i ¿ywop³oty;
c) wskazane wprowadzenie zieleni komponowanej;
d) wszystkie uci¹¿liwoœci zwi¹zane z prowadzon¹
dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ musz¹ zawieraæ siê w
granicach w³asnoœci nieruchomoœci;
e) Patrz: ustalenia ogólne § 3.
8) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
Nie ustala siê.
9) OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI:
Nie ustala siê.
10) USTALENIA DOTYCZ¥CE TERENÓW REKREACYJNYCH I S£U¯¥CYCH DO REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH:
Nie ustala siê.
11) USTALENIA DOTYCZ¥CE WYMAGAÑ DOTYCZ¥CYCH KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
a) teren bezpoœrednio przylega do przestrzeni publicznej placu i ulic – jakoœæ rozwi¹zañ ogrodzeñ,
tablic informacyjnych i reklam nale¿y dostosowaæ
do ogólnych zasad ustalonych w rozdziale pt. ustalenia ogólne § 3 punkt 4;
b) nale¿y ujednolicaæ wysokoœæ i u¿ycie materia³u
na ogrodzenia od frontu dzia³ki; preferowane ogrodzenia o wysokoœci 0,60 – 1,5 m; z materia³ów tradycyjnych: drewno, ceg³a, kamieñ;
c) zaleca siê stosowanie ¿ywop³otów;
d) zakaz stosowania prefabrykowanych elementów
betonowych i siatki od strony frontowej dzia³ki;
e) wskazane wprowadzanie i uzupe³nianie istniej¹cych nasadzeñ drzew wzd³u¿ dróg;
12) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ£OWYMI:
Nie ustala siê.
13) STAWKA PROCENTOWA – Ustala siê stawkê
procentow¹ 0%
4.3.NUMER JEDN. URBANISTYCZNEJ I SYMBOL 03 W
1) FUNKCJE OBOWI¥ZUJ¥CE: teren infrastruktury
technicznej – hydrofornia, ujêcie wody wraz ze stref¹ ochronn¹ o szerokoœci 10 m.
2) FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
3) WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) dopuszcza siê umiejscowienie hydroforni w samodzielnym budynku;
b) teren ujêcia wody obsadziæ zieleni¹ ochronn¹;
4) WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY:
a) dopuszczalna wysokoœæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków:
maksymalnie 4,0 m;
b) wysokoœæ budynku: maksymalnie 1 kondygnacja;
c) nachylenie dachu: maksymalnie 30°– 45°;
d) dopuszcza siê rodzaje dachów: dachy strome symetryczne;
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e) rodzaj pokrycia dachu: zastosowaæ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca³ego terenu;
5) ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej, na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci;
b) zaopatrzenie w wodê – na warunkach okreœlonych
przez zarz¹dcê sieci;
c) odprowadzenie œcieków sanitarnych – nie ustala
siê;
d) odprowadzenie wód opadowych – z nawierzchni
nieutwardzonych i dachów – powierzchniowo do
gruntu;
e) zaopatrzenie w gaz – nie ustala siê;
f) zaopatrzenie w ciep³o – nie ustala siê.;
g) gospodarka odpadami sta³ymi – nie ustala siê.
6) ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga komunikacyjna w oparciu o drogi gminne, na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci i drogi;
b) nie przewiduje siê miejsc parkingowych.
7) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) patrz: ustalenia ogólne § 3;
b) nale¿y pozostawiæ przynajmniej 80% powierzchni
jako biologicznie czynnej;
c) nale¿y wokó³ granic nieruchomoœci wprowadziæ
zieleñ wysok¹ lub ¿ywop³oty;
d) wszystkie uci¹¿liwoœci zwi¹zane z prowadzon¹
dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ musz¹ zawieraæ siê w
granicach w³asnoœci nieruchomoœci.
8) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
Nie ustala siê.
9) OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI:
Nie ustala siê
10) USTALENIA DOTYCZ¥CE TERENÓW REKREACYJNYCH I S£U¯¥CYCH DO REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH:
Nie ustala siê.
11) USTALENIA DOTYCZ¥CE WYMAGAÑ DOTYCZ¥CYCH KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
a) nale¿y ujednolicaæ wysokoœæ i u¿ycie materia³u
na ogrodzenia od frontu dzia³ki; preferowane ogrodzenia o wysokoœci 0,60 – 1,5 m; z materia³ów tradycyjnych: drewno, ceg³a, kamieñ;
b) zaleca siê stosowanie ¿ywop³otów;
c) zakaz stosowania prefabrykowanych elementów
betonowych i siatki od strony frontowej dzia³ki;
12) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ£OWYMI:
Nie ustala siê.
13) STAWKA PROCENTOWA – 0%.
4.4.NUMER JEDN. URBANISTYCZNEJ I SYMBOL:
04 R
1) FUNKCJE OBOWI¥ZUJ¥CE: obszary rolnicze z zakazem zabudowy;
2) FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê;
3) WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) dopuszcza siê istniej¹ce zainwestowanie terenu;
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b) nale¿y zachowaæ i pielêgnowaæ istniej¹ce zakrzewienia i zadrzewienia;
c) zachowaniu podlegaj¹ rowy melioracyjne, oczka
wodne i tereny podmok³e;
4) WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY:
a) Nie ustala siê;
5) ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Nie ustala siê.
6) ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) z dróg gminnych lub wewnêtrznych;
7) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) zachowaniu podlegaj¹ zadrzewienia œródpolne i
miedzowe, oczka wodne i cieki wodne;
b) nale¿y zachowaæ rowy melioracyjne;
8) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
Nie ustala siê.
9) OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI:
Nie ustala siê.
10) USTALENIA DOTYCZ¥CE TERENÓW REKREACYJNYCH I S£U¯¥CYCH DO REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH:
Nie ustala siê.
11) USTALENIA DOTYCZ¥CE WYMAGAÑ DOTYCZ¥CYCH KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
a) wskazane wprowadzanie i uzupe³nianie istniej¹cych nasadzeñ drzew wzd³u¿ dróg;
12) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ£OWYMI:
Nie ustala siê.
13) STAWKA PROCENTOWA – Ustala siê stawkê procentow¹ 0%.
4. 5. NUMER JEDN. URBANISTYCZNEJ I SYMBOL
05 E
1) FUNKCJE OBOWI¥ZUJ¥CE: teren infrastruktury
technicznej – trafostacja, urz¹dzenia energetyczne,
transformatory
2) FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
3) WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) dopuszcza siê zastosowanie rozwi¹zañ trafostacji w postaci nas³upowej lub umiejscowionej w samodzielnym budynku;
4) WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY:
a) dopuszczalna wysokoœæ zabudowy, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu budynków:
maksymalnie 4,0 m;
b) wysokoœæ budynku: maksymalnie 1 kondygnacja;
c) nachylenie dachu: maksymalnie 30°– 45°;
d) dopuszcza siê rodzaje dachów: dachy strome;
e) rodzaj pokrycia dachu: zastosowaæ ten sam rodzaj pokrycia dachu dla ca³ego terenu;
5) ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹: z sieci energetycznej, na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci;
b) zaopatrzenie w wodê – nie ustala siê;
c) odprowadzenie œcieków sanitarnych – nie ustala siê;
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d) odprowadzenie wód opadowych – z nawierzchni
nieutwardzonych i dachów – powierzchniowo do
gruntu w granicach w³asnoœci dzia³ki; z placów nawrotowych, parkingów i dróg utwardzonych – po
podczyszczeniu nale¿y zagospodarowaæ w granicach w³asnoœci dzia³ki;
e) zaopatrzenie w gaz – nie ustala siê;
f) zaopatrzenie w ciep³o – nie ustala siê;
g) gospodarka odpadami sta³ymi – nie ustala siê.
6) ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obs³uga komunikacyjna w oparciu o drogi gminne, na warunkach okreœlonych przez zarz¹dcê sieci i drogi;
b) nie przewiduje siê miejsc parkingowych.
7) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) patrz: ustalenia ogólne § 3;
8) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
Nie ustala siê.
9) OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI:
Nie ustala siê
10) USTALENIA DOTYCZ¥CE TERENÓW REKREACYJNYCH I S£U¯¥CYCH DO REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH:
Nie ustala siê.
11) USTALENIA DOTYCZ¥CE WYMAGAÑ DOTYCZ¥CYCH KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
a) nale¿y ujednolicaæ wysokoœæ i u¿ycie materia³u
na ogrodzenia od frontu dzia³ki; preferowane ogrodzenia o wysokoœci 0,60 – 1,5 m; z materia³ów tradycyjnych: drewno, ceg³a, kamieñ;
b) zaleca siê stosowanie ¿ywop³otów;
c) zakaz stosowania prefabrykowanych elementów
betonowych i siatki od strony frontowej dzia³ki;
12) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ£OWYMI:
Nie ustala siê.
13) STAWKA PROCENTOWA – 0%.
4.6.NUMER JEDN. URBANISTYCZNEJ I SYMBOL
06 LS
1) FUNKCJE OBOWI¥ZUJ¥CE: tereny leœne, w tym
zadrzewienia, nieu¿ytki, tereny podmok³e, oczka
wodne, cieki wodne, zakrzaczenia rozumiane jako
biotycznie czynne, bez prawa do zabudowy, bezwzglêdne do zachowania
2) FUNKCJA TYMCZASOWA: Nie ustala siê.
3) WARUNKI URBANISTYCZNE:
a) zakaz zabudowy;
4) WSKAŸ NIKI KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY:
Nie ustala siê.
5) ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
Nie ustala siê.
6) ZASADY OBS£UGI KOMUNIKACYJNEJ:
Nie ustala siê.
7) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
a) Patrz: ustalenia ogólne § 3;
b) zachowaniu podlegaj¹ istniej¹ce rowy melioracyj-
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ne i cieki wodne z zakazem wprowadzania zabudowy, ogrodzeñ i zadrzewieñ w odleg³oœci 5,0 m z
ka¿dej strony cieku wodnego;
c) zachowaniu podlegaj¹ zadrzewienia i ¿ywop³oty;
8) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
Nie ustala siê.
9) OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI:
Nie ustala siê.
10) USTALENIA DOTYCZ¥CE TERENÓW REKREACYJNYCH I S£U¯¥CYCH DO REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH:
Nie ustala siê.
11) USTALENIA DOTYCZ¥CE WYMAGAÑ DOTYCZ¥CYCH KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
Nie ustala siê
12) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ£OWYMI:
Nie ustala siê.
13)STAWKA PROCENTOWA – 0%.
4. 7.Drogi:
4.7.1.Drogi dojazdowe wewnêtrzne z placem nawrotowym.
1) NUMER I NAZWA DROGI: 01 KDW, 02KDW;
2) FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ.
Droga wewêtrzna z placem nawrotowym o min. wymiarach 12,5 m x 12,5 m.
3) FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA.
Nie ustala siê;
4) MINIMALNA SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH.
Docelowo 10,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych, minimalna szerokoœæ jezdni 6,0 m;
1) PARKINGI.
Dopuszcza siê miejsca postojowe w wydzielonych
miejscach ustalonych w drodze projektu technicznego dla drogi;
6) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3.;
7) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3.;
8) USTALENIA INNE:
a) zaleca siê w miarê mo¿liwoœci zachowanie istniej¹cych nasadzeñ zieleni wysokiej wzd³u¿ drogi i
sukcesywne uzupe³nianie:
b) zaleca siê wprowadzenie nowych nasadzeñ zieleni wysokiej wzd³u¿ dróg;
c) patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3.
d) dopuszczalne wjazdy na warunkach okreœlonych
przez zarz¹dcê drogi;
e) dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczaj¹cych drogi;
f) wody opadowe nale¿y docelowo po podczyszczeniu odprowadziæ do kanalizacji deszczowej;
9) STAWKA PROCENTOWA
Ustala siê wysokoœæ stawki procentowe – 0%

4. 7.2.Drogi wewnêtrzne o szer. 6,0 m:
1) NUMER I NAZWA DROGI: 03 KDW;
2) FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
FUNKCJI PREFEROWANEJ.
Droga dojazdowa wewnêtrzna – droga gospodarcza
3) FUNKCJA ISTNIEJ¥CA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA:
Nie ustala siê
4) MINIMALNA SZEROKOŒÆ W LINIACH ROZGRANICZAJ¥CYCH.
6,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych;
5) PARKINGI.
Nie ustala siê.
6) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3.
7) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW:
Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3.
8) USTALENIA INNE.
a) patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” § 3;
b) dopuszcza siê lokalizacjê infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczaj¹cych drogi;
c) wody opadowe nale¿y docelowo po podczyszczeniu odprowadziæ do kanalizacji deszczowej;
9) STAWKA PROCENTOWA
Ustala siê wysokoœæ stawki procentowe – 0%.
§5
1. Integraln¹ czêœci¹ uchwa³y jest za³¹cznik graficzny
nr 1 w 1: 2000.
2. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu na za³¹czniku
graficznym nr 1 s¹ nastêpuj¹ce oznaczenia: oznaczenia planu, funkcje terenów urbanistycznych, zasady kszta³towania zabudowy.
§6
Stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ do naliczania op³at z tytu³u wzrostu wartoœci nieruchomoœci, o której mowa w
art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustalono szczegó³owo dla ka¿dej strefy i obszaru.
§7
1. Trac¹ moc obowi¹zuj¹ce miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
1) Uchwa³a Nr 77/VI/04 Rady Gminy w Tr¹bkach
Wielkich z dnia 29.06.2004 dla dz. Nr 183/12 Zaskoczyn, gm. Tr¹bki Wielkie, og³oszony w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego Nr
135 poz. 1302.
§8
Zobowi¹zuje siê Wójta gminy Tr¹bki Wielkie do:
1. Niezw³ocznego przekazania niniejszej uchwa³y Urzêdowi Wojewódzkiemu w Gdañsku w celu og³oszenia
jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, umieszczenia odpisu niniejszej uchwa³y na
okres 14 dni na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Tr¹bki Wielkie;
2. Umo¿liwienia zainteresowanym osobom wgl¹du do
dokumentów przedstawiaj¹cych plan i wydawania z
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach okre-
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œlonych w art. 30 ust. 1 wymienionej Ustawy o Zagospodarowaniu Przestrzennym;
3. Uwidocznienia tekstu i rysunku planu na stronie internetowej gminy Tr¹bki Wielkie.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 8 ust. 1, która wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy Rady
Gminy Tr¹bki Wielkie
Józef Sroka
ZA£¥CZNIK Nr 3
ROZTRZYGNIÊCIE W SPRAWIE UWAG DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI ZASKOCZYN
W GMINIE TR¥BKI WIELKIE
Rada Gminy Tr¹bki Wielkie po zapoznaniu siê z dokumentacj¹ formalno–prawn¹ dotycz¹c¹ uwag do projektu MPZP dla fragmentu wsi Zaskoczyn rozstrzyga co
nastêpuje:
1. Udokumentowano, ¿e w czasie wy³o¿enia projektu
MPZP dla fragmentu wsi Zaskoczyn oraz w terminie
obligatoryjnym na oczekiwanie na uwagi tj. 14 dni
od ostatniego dnia wy³o¿enia projektu Planu do publicznego wgl¹du, do Urzêdu Gminy Tr¹bki Wielkie
nie wp³yn¹³ ani jeden wniosek, który mo¿na zakwalifikowaæ jako uwagê.
2. Zgodnie z ustaw¹ z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jed.
Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r. art. 11 pkt.11,12 oraz
art. 12 pkt.1.) rozstrzygniêcie o rozpatrzeniu uwag
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest za³¹cznikiem do uchwa³y o uchwaleniu
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Zaskoczyn w gminie Tr¹bki
Wielkie.
ZA£¥CZNIK Nr 4
ROZTRZYGNIÊCIE W SPRAWIE INWESTYCJI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE
NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY W MIEJSCOWEWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSI ZASKOCZYN W
GMINIE TR¥BKI WIELKIE
Rada Gminy Tr¹bki Wielkie po zapoznaniu siê z prognoz¹ skutków ekonomicznych do projektu MPZP dla
fragmentu wsi Zaskoczyn w gminie Tr¹bki Wielkie na
wniosek Wójta rozstrzyga co nastêpuje:
1) Na terenie planu nie znajduj¹ siê drogi publiczne.
2) Pozosta³e drogi znajduj¹ce siê w obszarze opracowanego planu s¹ drogami niepublicznymi o charakterze dróg wewnêtrznych lub ci¹gów pieszo–jezdnych
– bêd¹ podlega³y zbyciu na rzecz innych w³aœcicieli.
Gmina nie ponosi skutków ekonomicznych z tytu³u
przejêcia oraz polepszenia i modernizacji tych dróg.
3) Obszar objêty projektem Planu le¿y w strefie czêœciowo zabudowanej i jest zaopatrzony w nastêpuj¹ce media: energiê elektryczn¹, wodê, dla obszarów
ju¿ zabudowanych. Gmina zobowi¹zana jest do po-

krycia jedynie kosztów g³ównych ci¹gów infrastruktury w liniach rozgraniczaj¹cych dróg gminnych,
wszelkie indywidualne przy³¹cza i ci¹gi w drogach
wewnêtrznych bêd¹ pokrywane na koszt w³asny inwestorów.
4) Zgodnie z ustaw¹ z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jed.
Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r. art. 20.1) rozstrzygniêcie o dt. sposobu realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
jest za³¹cznikiem do uchwa³y o uchwaleniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla
fragmentów miejscowoœci Zaskoczyn w gminie Tr¹bki Wielkie
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Zarz¹dzenie Nr 36/07
Wojewody Pomorskiego
z dnia 21 lutego 2007 r.
w sprawie wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miasta
Jastarnia w okrêgu wyborczym Nr 9 i 13
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z
póŸn. zm1)) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1
Zarz¹dza siê wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Miasta
Jastarnia w okrêgu wyborczym Nr 9 w zwi¹zku z wygaœniêciem mandatu radnego Marka PIEPERA stwierdzonym uchwa³¹ tej Rady Nr V/26/2007 z dnia 2 lutego 2007
r. oraz w okrêgu wyborczym Nr 13 w zwi¹zku z wygaœniêciem mandatu radnego Zbigniewa ORZECHOWSKIEGO stwierdzonym uchwa³¹ tej Rady Nr V/27/2007
z dnia 2 lutego 2007 r.
§2
W wyborach, o których mowa w § 1 w ka¿dym z wymienionych okrêgów wybierany bêdzie jeden radny.
§3
Datê wyborów wyznacza siê na niedzielê 22 kwietnia
2007 r.
§4
Dni, w których up³ywaj¹ terminy wykonania czynnoœci wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, okreœla
kalendarz wyborczy, stanowi¹cy za³¹cznik do zarz¹dzenia.
§5
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomoœci
w formie obwieszczenia.
1)

Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167,
poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159,
poz. 1127.
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Załącznik
do zarządzenia Nr 36/07
Wojewody Pomorskiego
z dnia 21 lutego 2007 r.
KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania
czynności wyborczej
do 3 marca 2007 r.

Treść czynności
−

do 7 kwietnia 2007 r.

−

do 8 kwietnia 2007 r.
20 kwietnia 2007 r.
00
o godz. 24
21 kwietnia 2007 r.
22 kwietnia 2007 r.
00
00
godz. 6 -20

−
−

podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Burmistrza Miasta Jastarnia
informacji o granicach okręgu wyborczego i liczbie radnych wybieranych w okręgu Nr 9 i
13 oraz o siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej,
zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o
zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego
powołanie przez Komisarza Wyborczego Miejskiej Komisji Wyborczej dla
przeprowadzenia wyborów uzupełniających w okręgach wyborczych Nr 9 i 13.
zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej list kandydatów na radnych wybieranych w
okręgach wyborczych.
powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą Obwodowych Komisji Wyborczych na czas
przeprowadzenia wyborów uzupełniających,
podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Burmistrza Miasta informacji o
granicach i numerach obwodów głosowania oraz o siedzibach Obwodowych Komisji
Wyborczych powołanych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających.
rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach
kandydatów na radnych wybieranych w wyborach uzupełniających
sporządzenie spisu wyborców.
zakończenie kampanii wyborczej.

−
−

przekazanie Przewodniczącym Obwodowych Komisji Wyborczych spisu wyborców.
głosowanie.

−
do 8 marca 2007 r.

−

do 23 marca 2007 r.
00
do godz. 24
do 1 kwietnia 2007 r.

−
−
−
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