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OGŁOSZENIE STAROSTY SŁUPSKIEGO

UCHWAŁA Nr III/13/2006
Rady Miejskiej w Prabutach
z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej
Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Na podstawie art. 44b ust. 1 i art. 44c ust. 2 ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
Z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.), w związku z § 9
ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych
społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.
U. Nr 62, poz. 560), Starosta Słupski informuje o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej
Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych (w związku z
upływem kadencji dotychczasowej Rady).
Organizacje pozarządowe i fundacje działające na
rzecz osób niepełnosprawnych, jednostki samorządu
terytorialnego w powiecie słupskim i Rada Powiatu Słupskiego w terminie 30 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia mogą zgłaszać po jednym kandydacie do składu
wyżej wymienionej rady, na adres: Starosta Słupski, ul.
Szarych Szeregów 14, 76–200 Słupsk.
Starosta
Sławomir Ziemianowicz

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2007 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2.pkt 15) ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Jednolity tekst:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz
zgodnie z treścią art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Jednolity tekst: Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Prabutach uchwala, co następuje:
§1
Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Prabuty na
2007 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Prabutach
Henryk Fedoruk

korespondencja

Cały rok
Poniedziałek
1500-1800

Cały rok

Cały rok

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pomocy
edukacyjnej i terapeutycznej dla osób uzależnionych,
nadmiernie pijących i współuzależnionych

Prowadzenie przez Miejski Punkt Konsultacyjny Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - we współdziałaniu
z Powiatową Poradnią Odwykową indywidualnych programów
terapeutycznych

Prowadzenie w Miejskim Punkcie Konsultacyjnym Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych spotkań komisji
RPA

Współpraca z PPP w Prabutach, ZOZ oraz Ośrodkiem Terapii i
Rehabilitacji dla dzieci w Kwidzynie w udzielaniu pomocy
lecznictwa terapeutycznego i odwykowego
( zakłady terapii dziennej dla dzieci i dorosłych).

2.

3.

4.

Umowa z Powiatową
Poradnią Odwykową w
Kwidzynie

diety członków Komisji
Załącznik Nr 1

Umowa z PPP

7. 000,-

15.500,-

10.000,-

sądem rodzinnym i
zainteresowanymi

ZMNIEJSZENIE DEGRADACJI FIZJOLOGICZNEJ I PSYCHOLOGICZNEJ OSÓB UZALEZNIONYCH OD
ALKOHOLU.
Lp.
Treść zadania
Termin realizacji
Koszt
Uwagi
Cały rok
700,Koszt korespondencji z
1. Kontynuacja przez Miejski Punkt Konsultacyjny Profilaktyki

CEL :

ZADANIE I: Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu .

PROGRAM DZIAŁAŃ NA 2007 ROK

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 79

— 5477 —
Poz. 1173

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok

Kierowanie przez Gminną Komisję na badania przez biegłych
w celu wydania opinii odnośnie osób uzależnionych od
alkoholu.

Systematyczne szkolenie w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych:
a/ członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz osób pracujących w Miejskim Punkcie
Konsultacyjnym Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
b/ poszczególnych grup zawodowych: wychowawców świetlic
środowiskowych.

Cały rok

I półrocze

Cały rok

4.500,-

1.500,-

20 osób x 300,-

Poznanie nowych zasad
pracy Komisji oraz
nowelizacji ustawy

1) ZMNIEJSZENIE LICZBY OSÓB, KTÓRE SĄ BEZRADNE WOBEC PRZEMOCY SPOWODOWANEJ
NADUŻYWANIEM ALKOHOLU W RODZINIE.
2) NIWELOWANIE SKUTKÓW ZANIEDBAŃ WYCHOWAWCZYCH I SPOŁECZNYCH W RODZINACH.

CEL :

Zadanie II: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

6.

5.

Dziennik Urzędowy
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Prowadzenie akcji informacyjnej na temat form pomocy
terapeutycznej i konsultacyjnej komisji do spraw RPA.

1.

2.
Cały rok

Cały rok
Piątek
1500-1800

Termin realizacji

Koszt

300,-

6. 000,-

Uwagi

Koszt powielenia ulotek
informacyjnych, plakatów.

Spotkania, terapia dla osób
doświadczających
przemocy. Umowa .

Treść zadania

Koncerty związane z profilaktyką wśród młodzieży,

Wspieranie działalności świetlic środowiskowych o profilu
opiekuńczo-wychowawczym w:
♦ Prabuty – ul. Kopernika,
♦ Trumiejki
♦ Grodziec
♦ Kleczewo

Wspieranie projektu:”Zwiększenie umiejętności rodziców radzenia
sobie z problemami dorastającej młodzieży, w celu zmniejszenia

Lp.

1.

2.

3.

Cały rok

Cały rok

Maj, listopad

Termin realizacji

ZMNIEJSZENIE ILOŚCI SPOŻYWANEGO ALKOHOLU PRZEZ MŁODZIEŻ

CEL :

5.000,

54.500,-

2. 000,-

Koszt

Projekt Polska-SzewecjaRosja.

2 etaty w świetlicach,
zakup pomocy naukowodydaktycznych.

½ etatu pedagoga,

Wybór oferty

Uwagi

Zadanie III:
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych , w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Treść zadania

Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla ofiar
przemocy w rodzinie, oraz telefonu zaufania w Miejskim
Punkcie Konsultacyjnym Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Prabutach przy
ul. Kwidzyńskiej 1.

Lp.
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ryzyka uzależnien”.
Wspomaganie kampanii edukacyjnych organizowanych przez
PARPA poprzez zakup i rozprowadzenie folderów i plakatów.
Rozszerzenie programów zajęć psycholprofilaktycznych dla dzieci
i młodzieży o różne formy zajęć sportowych; „Prawdziwy
sportowiec prowadzi zdrowy styl życia, nie pije, nie pali, nie
używa narkotyków, sterydów”. Rozwijanie zainteresowań,
ukazywanie autorytetów. W ramach realizacji zajęć sportowych
możliwe są wydatki, np. zakup nagród.
styczeń-czerwiec,
wrzesień-grudzień,
2006 rok

II półrocze
22.000,-

1. 500,-

Akcja „Zachowaj Trzeźwy
Umysł” – 2005
Konkurs na prowadzenie
zajęć sport.

Treść zadania

Wspomaganie działań w zakresie profilaktyki, przeciwdziałania
przemocy,
rehabilitacji
osób
uzależnionych
i
współuzależnionych prowadzonych przez grupy AA, grupy
trzeźwościowe w parafiach, MGOPS (Akcja letnia- forma
terapii turnusowej).

Lp.

1.

Lipiec-sierpień

Cały rok

Termin realizacji

13.000,-

Koszt

(wypoczynek letni dzieci
w Zielonej Szkole w
Rodowie).

Uwagi

TWORZENIE BAZY MATERIALNEJ, MERYTORYCZNEJ I ORGANIZACYJNEJ DLA REALIZACJI PROGRAMÓW
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

CEL :

Zadanie IV: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych.

5.

4.
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Utrzymanie zasady, ze liczba punktów sprzedaży napojów
alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z
wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży, nie może ulec zwiększeniu w stosunku do liczby
określonej w uchwale Rady Miejskiej w Prabutach.
Szczegółowe zasady wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych pozostają w brzmieniu określonym w
uchwałach Rady Miejskiej w Prabutach.
Prowadzenie - we współdziałaniu z Wydziałem Ewidencji
Gospodarczej Urzędu Miasta Prabuty i Państwowa Inspekcja
Handlowa - kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
szczególnie w zakresie przestrzegania zakazów i nakazów
sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i osobom, których
zachowanie wskazuje na stan nietrzeźwości
Współpraca z Policją, Sądem, Państwową Inspekcją Handlową
w zakresie przestrzegania prawa, zakazu reklamy napojów
alkoholowych oraz uchwał Rady Miejskiej w Prabutach.

1.

-

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prabutach

Razem :

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Termin realizacji

PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

MGOPS

Objaśnienie użytych skrótów:

4.

3.

2.

Treść zadania

Lp.

,-

,-

,-

,-

Uwagi

Opracował : Wanda Angielska-Koniszews

145. 000,-

Koszt

CEL : ZMNIEJSZANIE NARUSZANIA PRAWA NA RYNKU
ALKOHOLOWYM

Zadanie V: Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15
ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
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Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 79

Załącznik nr 1
Na podstawie art. 4 1 pkt. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednplityDz.U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1231 z późn. zmianami zwanej dalej ustawą),
ustala się:
„Zasady wynagradzania członków gminnych komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych”
§1
Za udział w pracach komisji przewodniczący otrzymywać będzie miesięczne wynagrodzenie w wysokości 390
złoty brutto.
§2
Pozostali członkowie komisji otrzymywać będą miesięczne wynagrodzenie w wysokości 270 złoty brutto.
§3
Wypłata wynagrodzenia następować będzie z dołu za
przepracowany miesiąc na podstawie wniosku złożonego
przez przewodniczącego z wyszczególnieniem obecności
członków komisji.

1174
UCHWAŁA Budżetowa na 2007 r.
Rady Miejskiej w Prabutach
Nr III/16/2006
z dnia 29 grudnia 2006 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz
lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Rada Miejska w Prabutach
uchwala, co następuje:
§1
Dochody budżetu miasta i gminy w wysokości
26.602.000,– zł, zgodnie z załącznikiem nr 1*.
§2
1. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości
27.347.000,– zł, zgodnie z załącznikiem nr 2*.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
w latach 2007 – 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3*
(3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku).
§3
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 745.000,– zł, który
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie
– 745.000,– zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 1.495.000,– zł, rozchody w wysokości 750.000,– zł, zgodnie z załącznikiem nr 4*.
§4
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości – 127.000,– zł,
2) celową w wysokości – 310.000,– zł,

Poz. 1173 i 1174
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z przeznaczeniem na:
a) wydatki bieżące w kwocie – 310.000,– zł,
§5
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr
5* i 6*
2. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7*
§6
1. Ustala się dochody w kwocie 150.000,– zł z tytułu
wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 150.000,– zł na realizację
zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,– zł na realizację
zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§7
1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
dochody – 131.100,– zł; wydatki – 131.100,– zł, zgodnie z załącznikiem nr 8*
§8
1. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę
– 383.500,– zł,
2) publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i
placówek oświatowo – wychowawczych w wysokości – 10.000,– zł, zgodnie z załącznikiem nr 9*
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora
finansów publicznych na łączną kwotę – 103.400,– zł,
zgodnie załącznikiem nr 10*.
§9
1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w wysokości:
1) przychody – 26.000,– zł,
2) wydatki – 35.000,– zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11*
§ 10
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
– w kwocie 745.000,– zł;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
pożyczek i kredytów – w kwocie 750.000,–zł.
§ 11
Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów
wartościowych na pokrycie występującego w ciągu
roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości
450.000,– zł,
2) zaciągania zobowiązań:
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a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne, na programy i projekty realizowane
ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych
środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości
określonej w załączniku nr 3 *
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym
(2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości
działania gminy i termin zapłaty upływa w roku
następnym do wysokości 1.300.000,–zł
3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach
działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między
działami.
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 257 292 zł, który
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie – 2 000 000 zł,
2) zaciąganych pożyczek w kwocie – 2 880 000 zł,
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu gminy, – 320 000 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 6 001 959 zł, rozchody w wysokości 2 744 667 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 5*.

§ 12

§5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
i Gminy Prabuty

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem
nr 6*.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z
załącznikiem nr 7*.

§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
i Gminy Prabuty.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Prabutach
Henryk Fedoruk
* Załączników od nr 1 do nr 11 nie publikuje się
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UCHWAŁA Nr IV/21/2006
Rady Miejskiej W Bytowie
z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bytów na
rok 2007
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)1) oraz art. 165,
art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 z późn. zm.)2) uchwala się, co następuje:
§1
Dochody budżetu gminy w wysokości 50 710 498 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1*.
§2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 53 967 790 zł,
zgodnie
z załącznikiem nr 2*.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
w latach 2007 – 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3, natomiast zadania inwestycyjne w 2007 roku zgodnie
z załącznikiem nr 3a*.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Fun-

duszu Spójności w wysokości 801 959 zł, zgodnie z
załącznikiem nr 4*.
§3

§4
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości – 100 000 zł,

§6
1. Ustala się dochody w kwocie 290 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki w kwocie 285 000 zł na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000 zł na realizację
zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§7
1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
1) zakładów budżetowych: przychody – 2 463 607 zł,
wydatki – 2 423 467 zł,
2) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych:
przychody – 529 348 zł, wydatki – 529 348 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 8*.
§8
1. Ustala się zakres dotacji przedmiotowej wg stawek dla
Zakładu Budżetowego MOSiR w Bytowie – 320 577
zł, zgodnie z załącznikiem nr 9*.
2. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę –
843 990 zł,
2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo
– wychowawczych w wysokości – 150 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10*.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora
finansów publicznych na łączną kwotę – 358 500 zł,
zgodnie załącznikiem nr 11*.

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 79

Poz. 1175, 1176 i 1177

— 5484 —

1176

§9
1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w wysokości:
1) przychody – 105 000 zł,
2) wydatki – 105 000 zł, zgodnie z załącznikiem
nr 12*.
§ 10
Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu
– w kwocie 1 000 000 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
– w kwocie 1 500 000 zł
§ 11
Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów krótkoterminowych i pożyczek na
pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne, na programy i projekty realizowane
ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych
środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości
określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym
(2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości
działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008
roku na łączną kwotę 1 170 000 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem
przeniesień wydatków między działami.

UCHWAŁA Nr IV/26/2006
Rady Miejskiej W Bytowie
z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty stałej za korzystanie
z przedszkoli prowadzących działalność wykraczającą poza podstawy programowe
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 marca
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.)1) uchwala się, co następuje:
§1
Wprowadza się opłatę stałą za korzystanie z przedszkoli samorządowych, prowadzących działalność wykraczającą poza podstawy programowe w kwocie 100 złotych
miesięcznie (słownie: sto złotych).
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Bytów.
§3
Traci moc uchwała Nr XXXIII/286/2006 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie
wprowadzenia opłaty stałej za korzystanie z przedszkoli
prowadzących działalność wykraczającą poza podstawy
programowe.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2007 roku
po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Janusz Wiczkowski

§ 12
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Bytów.
§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007
roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Bytowie.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Janusz Wiczkowski
* Załączników od nr 1 do nr 12 nie publikuje się
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr
17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337.
2) Zmiany tekstu ustawy zostały ogłoszone z Dz. U. z 2005 r. Nr 169,
poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005
r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.
1091 i Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz.
1043.
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UCHWAŁA Nr IV/29/2007
Rady Gminy Krokowa
z dnia 4 stycznia 2007 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/270/2005 Rady
Gminy Krokowa z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie
określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami Gminy Krokowa
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Krokowa
uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Nr XXVIII/270/2005 Rady Gminy Krokowa
z dnia 4 marca 2005 roku w sprawie określenia zasad i
trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 79

Krokowa zmienia się treść § 8 ust. 1 pkt 3, który otrzymuje
brzmienie:
„3) określenie:
— ogólnej liczby mieszkańców objętych zakresem
konsultacji;
— liczby uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach;
— głosów nieważnych;
— głosów ważnych;
— głosów ważnych oddanych na podstawie pytania
lub za wyborem określa wariant.”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewdoniczący
Rady Gminy
Marek Tylicki

1178
INFORMACJA
STAROSTY LĘBORSKIEGO
w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
z dnia 1 stycznia 2007 r.
Zgodnie z art. 24 a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja
1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z
2005 r. Nr 240, poz. 2027), Starosta Lęborski informuje, że
z dniem 1.01.2007 roku, projekt operatu opisowo – kartograficznego, opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków, przeprowadzonej we wszystkich
obrębach ewidencyjnych miasta Lęborka, wyłożony do
wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Lęborku w okresie od 26 czerwca
2006 roku do 14 lipca 2006 roku, stał się z dniem 1 stycznia 2007 roku operatem ewidencji gruntów i budynków.
Zgodnie z art. 24a ust. 9 ww. ustawy każdy, czyjego
interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ww. operacie
ewidencji gruntów i budynków, może w terminie 30 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego niniejszej informacji, zgłaszać zarzuty do
tych danych.
Z upoważnienia
Starosty Lęborskiego
Bronisław Krzesińsk
Geodeta Powiatowy
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UCHWAŁA Nr IV/46/07
Rady Miasta Gdyni
z 24 stycznia 2007 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Portu Zachodniego
w Gdyni
Na podstawie art. 20, w związku z art. 15, art. 16
ust. 1, art. 17, art. 29, art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zmiany: z
2004 roku: Dz. U. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492 z
2005 roku: Dz. U. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087,
z 2006 roku: Dz. U. Nr 45, poz. 319), na podstawie
art. 41 ust. 1, w związku z art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami z
2002 r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z
2003 r.: Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r.
Nr 17, poz. 128. Nr 181, poz. 1337) Rada Miasta Gdyni
uchwala, co następuje:
§1
Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdyni, uchwalonego
uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XIII/483/99 z 24 listopada
1999 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego rejonu Portu Zachodniego w Gdyni, oznaczony numerem ewidencyjnym 2301, obejmujący obszar
o powierzchni 270,64 ha, którego granice przebiegają:
— od strony południowej wzdłuż terenów kolejowych
(stacja Gdynia Port),
— od strony zachodniej i północnej wzdłuż terenów kolejowych (tory rozrządowe i terminalowe BCT),
— od strony wschodniej wzdłuż terenów portu handlowego, wokół zachodniej części kanału portowego,
następnie wzdłuż ulicy Energetyków
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
1. Ustala się podział obszaru objętego planem na
78 terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi,
oznaczonych numerami dwucyfrowymi od 01 do
78 oraz przeznaczenie terenów 01–65 oznaczone
literami lub literami i cyframi zgodnie z poniższą
klasyfikacją.
Tereny zabudowy techniczno–produkcyjnej
P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
PM – tereny portu morskiego
Tereny portu morskiego, obiektów, urządzeń i instalacji
portowych (infrastruktury portowej), składów i magazynów oraz innej zabudowy związanej z portowym
przeznaczeniem terenu – z wyłączeniem akwenów
portowych
Tereny zabudowy usługowej
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U – zabudowa usługowa
Tereny infrastruktury technicznej
E – elektroenergetyka
C – ciepłownictwo
K – kanalizacja sanitarna i deszczowa
W – zaopatrzenie w wodę
Tereny komunikacji
KD–GP j/p – drogi główne ruchu przyspieszonego
KD–G j/p – drogi główne
KD–Z j/p – drogi zbiorcze
KD–L j/p – drogi lokalne
KD–D j/p – drogi dojazdowe
KDW – drogi wewnętrzne
KK – tereny urządzeń transportu kolejowego
Tereny wód i zieleni
WM – tereny morskich wód wewnętrznych
ZP – zieleń urządzona, w tym towarzysząca obiektom
budowlanym
2. Uściślenie warunków zagospodarowania oraz określenie dopuszczalnego sposobu kształtowania zabudowy, dla poszczególnych terenów wydzielonych
liniami rozgraniczającymi, zawarte są w kartach
odpowiednich terenów w § 12 ust 2.
3. Funkcja wyłączona jest to użytkowanie niepożądane
na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi i mimo, że mieści się w opisanym w ust. 1 ogólnym zakresie użytkowań określającym przeznaczenie
terenów, to na danym terenie nie jest dopuszczone.
4. Funkcja adaptowana jest to użytkowanie istniejące,
niemieszczące się w opisanym w ust. 1 zakresie użytkowań określającym przeznaczenie terenów, a które
plan utrzymuje, uznając za zgodne z planem i umożliwiając wszelkie działania inwestycyjne w zakresie
tego użytkowania oraz jego przekształcenie na inne
zgodne z przeznaczeniem terenu.
5. Zakres użytkowań dopuszczonych na danym terenie
wydzielonym liniami rozgraniczającymi, ograniczony
jest zapisami (określającymi funkcje wyłączone i adaptowane), zawartymi w karcie danego terenu w § 12
ust. 2.
§3
1. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego dla obszaru opracowania
planu:
1) kształtowanie struktury przestrzennej z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania i struktury
własności;
2) kształtowanie struktury przestrzennej oraz standardów użytkowania przestrzeni w dostosowaniu do
cech obszaru portowo–przemysłowego z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska;
3) zachowanie rezerw terenowych dla lokalizacji inwestycji o znaczeniu ponadlokalnym: budowy Drogi
Czerwonej, jej węzła z Trasą Kwiatkowskiego oraz
dla planowanych docelowo ulic publicznych.
2. Szczegółowe warunki ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego, odnoszące się do poszczególnych
terenów położonych na obszarze opracowania planu,
zawarto w kartach tych terenów w § 12 ust. 2.

§4
1. Na obszarze opracowania planu nie występują obiekty
i tereny prawnie chronione na podstawie ustawy o
ochronie przyrody.
2. Na morskich wodach wewnętrznych Zatoki Gdańskiej
został wyznaczony obszar specjalnej ochrony ptaków
Natura 2000 – pod nazwą Zatoka Pucka, kod obszaru
– PLB 220005 (wyznaczony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie
obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000).
Na morskich wodach wewnętrznych Zatoki Gdańskiej
oraz części lądu (Półwysep Helski i pas przybrzeżny
poza Półwyspem) wyznaczony został obszar ochrony
siedlisk „Zatoka Pucka i Półwysep Helski” kod obszaru PLH 220032.
Na obszarze planu obowiązuje wymóg realizacji zainwestowania o szczególnie wysokim standardzie proekologicznym, eliminującym potencjalne, negatywne
oddziaływanie na obszar specjalnej ochrony ptaków
Natura 2000, zwłaszcza w zakresie bezpośredniego
i pośredniego oddziaływania na akweny portowe
mające bezpośrednie połączenie z wodami Zatoki
Gdańskiej.
3. Szczegółowe zasady ochrony środowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego, odnoszące się do poszczególnych terenów położonych na obszarze opracowania planu, zawarto w kartach tych terenów w § 12
ust. 2.
§5
Na obszarze planu nie występują podlegające ochronie
zabytki, obiekty dziedzictwa kulturowego lub dobra kultury
współczesnej.
§6
1. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
1) w obszarze planu ustala się:
a) tereny zieleni urządzonej,
b) przebieg ścieżek rowerowych,
2) w rozwiązaniach przestrzeni publicznych należy
przewidzieć udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.
2. Pozostałe wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, odnoszące się do
poszczególnych terenów położonych na obszarze
opracowania planu, zawarto w kartach tych terenów
w § 12 ust. 2.
§7
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania dla poszczególnych terenów określono w kartach terenów w § 12 ust. 2.
§8
1. Na obszarze objętym planem znajdują się następujące tereny i obiekty podlegające ochronie, ustalone
na podstawie odrębnych przepisów oraz obowiązują
następujące szczególne warunki zagospodarowania
terenów i ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) obszar objęty planem planu znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
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GZWP nr 110 Pradolina Kaszubska i rzeki Redy
(wyznaczonych w decyzji Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia
16.09.1996 r. nr KDH1/013/5853/96, zmienionej
decyzją Ministra Środowiska z dnia 08.06.2000 r.
nr DGkdh/BJ/489–6273/2000).
Należy stosować wszelkie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujące
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej narażonej na pionową migrację
zanieczyszczeń, z powodu braku naturalnej izolacji
użytkowego zwierciadła wody;
2) na obszarze objętym planem znajdują się ujęcia
wody, wokół których wyznaczone zostały strefy
ochrony bezpośredniej, na których zabronione jest
użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z
eksploatacją ujęcia wody i na których obowiązują
przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo
wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn.
zm.).
Zmiana ich lokalizacji będzie się wiązała ze zmianą
granic strefy ochrony bezpośredniej – wskazanych
na rysunku planu;
3) część obszaru objętego planem znajduje się w
granicach morskiego portu w Gdyni. Na rysunku
planu wskazano granice morskiego portu w Gdyni
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Gdyni od strony lądu (Dz.
U. z 2003 r. Nr 35, poz. 294);
Wszelkie zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania terenu w granicach morskiego portu w
Gdyni należy uzgodnić z właściwym terytorialnie
organem administracji morskiej.
4) w granicach obszaru objętego planem występują
obszary kolejowe i infrastruktura kolejowa – w
sąsiedztwie których obowiązują przepisy ustawy
z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 789, z późn. zm.),
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10
listopada 2004 r. w sprawie w sprawie wymagań w
zakresie odległości i warunków dopuszczających
usytuowanie budowli i budynków, drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a
także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon
odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2500);
5) przez obszar planu przepływają naturalne cieki
wodne: rzeka Chylonka i Potok Chyloński oraz
występują wody basenów portowych, które podlegają ochronie jako integralna część środowiska
oraz siedliska dla zwierząt i roślin – obowiązują
przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo
wodne (Dz. U. z 2005 Nr 239, poz. 2019, z późn.
zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz.
627, z późn. zm.). Wzdłuż cieków wodnych na
całej ich długości należy zapewnić drogę eksploatacyjną o szerokości minimum 4,0 m z dojazdem
z drogi publicznej. Dopuszcza się wykorzystanie
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chodnika i/lub drogi rowerowej w pasie drogowym
ul. Kontenerowej i ul. Wiśniewskiego na cele drogi
eksploatacyjnej;
6) na obszarze objętym planem występują tereny
zamknięte, w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja
1997 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
z 2000 r. nr 100, poz. 1086, z późn. zm.). Na rysunku planu pokazano granice terenów zamkniętych
i propozycje przeznaczenia części z nich na inne
funkcje. Zapisy dotyczące terenów zamkniętych (w
tym propozycje przeznaczenia części ich na inne
funkcje) nie stanowią ustaleń planu;
7) w granicach obszaru objętego planem znajdują się
morskie wody wewnętrzne w rozumieniu ustawy
z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Rzeczpospolitej Polskiej i administracji morskiej, w
odniesieniu do których na rysunku planu pokazane
zostały jedynie ich granice;
8) przez obszar objęty planem przebiega kanał magistrali cieplnej. W strefie o szerokości 5,0 m po obu
stronach kanału zakazuje się wznoszenia budynków, sadzenia drzew i podejmowania działalności
mogącej zagrozić trwałości ciepłociągu – wszelkie
działania inwestycyjne w tej strefie należy uzgodnić
z gestorem sieci.
Dopuszcza się zmianę przekrojów i przebiegu
kanałów/przewodów – zmiana ich lokalizacji będzie
się wiązała ze zmianą wskazanych informacyjnie
na rysunku planu granic strefy ograniczeń dla
zabudowy i zagospodarowania terenu od obiektów
infrastruktury technicznej;
9) przez obszar objęty planem przebiegają linie
energetyczne wysokiego napięcia 110 kV – ograniczenia dla zabudowy i zagospodarowania według
obowiązujących przepisów – obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października
2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.
U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883).
Dopuszcza się zmianę przebiegu linii energetycznych – zmiana ich lokalizacji będzie się wiązała
ze zmianą granic strefy ograniczeń dla zabudowy i
zagospodarowania terenu od obiektów infrastruktury technicznej – wskazanych informacyjnie na
rysunku planu;
10) na obszarze objętym planem znajdują się gazociągi
o średnicy 150, 250 i 300 ze strefą kontrolowaną o szerokości odpowiednio 4 m, 6 m i 8 m,
w obrębie których nie należy wznosić budynków,
urządzać stałych składów i magazynów, sadzić
drzew oraz podejmować żadnej działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu – wszelkie działania inwestycyjne dotyczące strefy kontrolowanej
należy uzgodnić z gestorem sieci;
Dopuszcza się zmianę przekrojów i przebiegu przewodów – zmiana ich lokalizacji będzie się wiązała
ze zmianą granic strefy ograniczeń dla zabudowy i
zagospodarowania terenu od obiektów infrastruktury technicznej – wskazanych informacyjnie na
rysunku planu.
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11) na obszarze objętym planem znajdują się przewody
tłoczne O1000 i O1200 sieci kanalizacji sanitarnej
o podstawowym znaczeniu dla miejskiego systemu
kanalizacyjnego. W strefie 5 m po obu stronach
przewodów zakazuje się działalności mogącej mieć
negatywny wpływ na trwałość i prawidłową eksploatację przewodów. Wszelkie działania inwestycyjne
w tej strefie należy uzgodnić z gestorem sieci.
Dopuszcza się zmianę przekrojów i przebiegu przewodów – zmiana ich lokalizacji będzie się wiązała
ze zmianą granic strefy ograniczeń dla zabudowy i
zagospodarowania terenu od obiektów infrastruktury technicznej – wskazanych informacyjnie na
rysunku planu;
12) na obszarze objętym planem znajdują się miejskie
kanały deszczowe O800 – 1400 o podstawowym
znaczeniu dla miejskiej kanalizacji deszczowej,
odprowadzające wody opadowe z położonych w
północnej części miasta dzielnic mieszkaniowych.
W strefie ich lokalizacji zakazuje się działalności
mogącej mieć negatywny wpływ na ich trwałość i
prawidłową eksploatację. Wszelkie działania inwestycyjne w strefie 5 m po obu stronach kanałów
należy uzgodnić z gestorem sieci.
Dopuszcza się zmianę przekrojów i przebiegu przewodów – zmiana ich lokalizacji będzie się wiązała
ze zmianą granic strefy ograniczeń dla zabudowy i
zagospodarowania terenu od obiektów infrastruktury technicznej – wskazanych informacyjnie na
rysunku planu;
13) obszar objęty planem zawiera się w strefie ograniczenia wysokości obiektów budowlanych ustalonej
od lotniska w Babich Dołach – obowiązują przepisy
ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz.
U. z 2002 r. nr 130, poz. 1112, z późn. zm.) oraz
zakaz budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych powyżej poziomu 86,00 m n.p.m. Ewentualne odstępstwo od tego zakazu wymaga uzyskania
zgody właściwego organu nadzoru nad lotnictwem
wojskowym.
Zgłoszeniu do właściwego organu nadzoru nad
lotnictwem wojskowym podlegają wszystkie stałe
lub tymczasowe obiekty budowlane o wysokości
50 m i więcej.
2. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu, jeżeli takie występują, określono w kartach tych terenów w § 12 ust. 2.
§9
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości położonych na obszarze opracowania planu
określono w kartach terenów w § 12 ust. 2.
§ 10
1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji:
1) układ komunikacyjny obszaru planu powiązany
będzie z układem zewnętrznym miasta poprzez:
a) z układem kolejowym – poprzez tory stacji
Gdynia–Port poprzez tereny 32 KK, 33 K, 35
KK, 37 KK, 40 KK, 41 KK i tereny 73 i 74 (tereny
zamknięte),
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b) ulicę główną ruchu przyspieszonego – Trasę
Kwiatkowskiego 46 KD–GP 2/2,
c) tymczasowo przez ulicę zbiorczą – ul. Janka
Wiśniewskiego, docelowo przez projektowaną
ulicę główną 47–50 KD–G 2/2 / KD–GP 2/3 (z
rezerwą dla przekroju ulicy głównej ruchu przyspieszonego) – Drogę Czerwoną,
d) ulicę zbiorczą – ul. „Nową Wiśniewskiego” 51
KD–Z 1/2 / KD–Z 2/2,
e) ulicę zbiorczą – ul. Kontenerową 52 KD–Z 1/4 /
KD–Z 1/2,
2) na obszarze opracowania planu ustala się realizację następujących elementów układu komunikacyjnego:
a) rozbudowę układu kolejowego – budowę grupy
torów zdawczo–odbiorczych po północnej stronie planowanej Drogi Czerwonej – tereny 43 KK,
44 KK i 45 KK;
b) budowę ulicy głównej / głównej ruchu przyspieszonego – Drogi Czerwonej 47–50 KD–G 2/2
/KD–GP 2/3;
c) budowę ścieżki rowerowej w liniach rozgraniczających Trasy Kwiatkowskiego;
d) budowę ulicy zbiorczej 51 KD–Z 2/2 z obustronnymi chodnikami i ścieżką rowerową;
e) rozbudowę ulicy Kontenerowej do klasy ulicy
zbiorczej 52 KD–Z 1/4 / KD–Z 1/2 z obustronnymi chodnikami i ścieżką rowerową;
f) budowę ulic lokalnych z obustronnymi chodnikami 53, 55, 57 KD–L 1/2 (2/2) oraz ulic lokalnych
z obustronnymi chodnikami i ścieżkami rowerowymi 54, 59, 60, 61 KD–L 1/2;
g) rozbudowę ulicy Energetyków do klasy ulicy
lokalnej z obustronnymi chodnikami 56 KD–L
1/2;
h) budowę ulicy lokalnej 58 KD–L 1/2 z chodnikiem
oraz placem manewrowym do obsługi bocznicy
kolejowej na terenie 45 KK;
3) realizacja inwestycji niedrogowej, wywołującej wzrost
natężenia ruchu pojazdów na drogach publicznych,
uwarunkowana jest wyprzedzającą lub równoległą
budową lub przebudową układu drogowego w zakresie niezbędnym dla jego prawidłowego funkcjonowania i zniwelowania pogarszających się warunków
ruchu wskutek realizacji tej inwestycji niedrogowej.
Szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg
określa się w umowie między zarządcą drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej;
4) wskaźniki parkingowe do obliczenia wymaganej liczby
miejsc postojowych:
a) obiekty usług i administracji (handlu, gastronomii,
rzemiosła usługowego, biura):
— min. 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni
użytkowej, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe na 1 punkt usługowy;
b) zakłady przemysłowe, składy, magazyny:
— min. 1 miejsca postojowe na 3 zatrudnionych
+ miejsca wynikające z prowadzonej działalności;
c) dla obiektów o funkcjach portowych – wg wymogów
użytkownika;
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5) na obszarze objętym planem oraz w bezpośrednim sąsiedztwie przewidywana jest realizacja trasy
lekkiego środka transportu szynowego wraz z przystankami (wskazanymi orientacyjnie na rysunku
planu).
2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodę – z sieci zakładowych lub
sieci miejskiej; budowie sieci zaopatrzenia w wodę
powinna towarzyszyć jednoczesna realizacja odpowiedniej sieci kanalizacji;
2) odprowadzenie ścieków sanitarnych – do sieci
kanalizacji sanitarnej zakładowej, dopuszcza się
do sieci miejskiej;
3) odprowadzenie wód opadowych – do sieci kanalizacji deszczowej zakładowej lub miejskiej, dopuszcza
się bezpośrednio do cieków lub kanałów portowych
pod warunkiem oczyszczenia w separatorach substancji ropopochodnych i podczyszczalnikach. Na
kanałach deszczowych przed odbiornikami wód
opadowych należy przewidzieć lokalizację urządzeń podczyszczających zaprojektowanych dla
przejmowania opadów o częstości występowania
1 raz na rok i czasie trwania 15 minut, lecz o ilości
nie mniejszej niż powstającej z opadów o natężeniu
77 litrów/1 sekundę/ha;
4) zaopatrzenie w energię elektryczną– z sieci elektroenergetycznej;
5) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej;
6) zaopatrzenie w ciepło – z miejskiej sieci ciepłowniczej lub indywidualnie z nieemisyjnych źródeł
ciepła; dopuszcza się niskoemisyjne źródła ciepła
w przypadku inwestora, który wymaga z racji prowadzonej technologii produkcji/działalności innego
nośnika ciepła oraz inwestora innego, jeżeli przedłoży stosowną analizę techniczno–ekonomiczną
inwestycji uzasadniającą racjonalność wprowadzenia danego źródła ciepła;
7) telekomunikacja – z sieci telekomunikacyjnej,
dopuszcza się lokalizację stacji bazowych i masztów antenowych, transmisji danych i głosu; ze
względu na bezpieczeństwo ruchu statków lokalizacja i rozwiązania techniczne stacji bazowych
i masztów antenowych nie mogą wprowadzać
zakłóceń systemów nawigacyjnych, radiowych i
optycznych podlegających administracji morskiej;
8) gospodarka odpadami – selekcjonowanie i wywóz
do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku;
dopuszcza się utylizację odpadów na miejscu pod
warunkiem spełnienia obowiązujących standardów
i przepisów.
§ 11
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania,
urządzania oraz użytkowania terenów położonych na
obszarze opracowania planu, jeżeli dotyczą danych terenów, określono w kartach tych terenów w § 12 ust. 2.
§ 12
1. Wyjaśnienia pojęć użytych w „kartach terenów”:
1) Intensywność zabudowy – jest to wskaźnik wyra-
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żający stosunek powierzchni całkowitej, mierzonej
po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych,
wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków
znajdujących się na danej działce budowlanej,
do powierzchni działki budowlanej; przy czym za
kondygnację nadziemną, do obliczeń intensywności zabudowy, należy przyjąć każdą kondygnację
lub jej część, której poziom podłogi znajduje się
w poziomie lub powyżej poziomu przylegającego,
projektowanego lub urządzonego terenu.
2) Wysokość zabudowy – podana w karcie terenu
służy do określenia dopuszczalnego zewnętrznego,
pionowego gabarytu projektowanych budynków:
a) wysokość wyrażona w metrach to pionowy
wymiar budynku mierzony do kalenicy, punktu
zbiegu połaci dachowych bądź górnej krawędzi
ściany zewnętrznej, gzymsu lub attyki, od naturalnej rzędnej terenu znajdującego się poniżej;
przy czym za naturalną rzędną terenu przyjmuje
się rzędną terenu wynikającą z wartości określonych na mapie sytuacyjno–wysokościowej, na
której został sporządzony rysunek niniejszego
planu miejscowego; a budynek nie może przekraczać dopuszczalnej wysokości w żadnym
miejscu swojego rzutu;
b) wysokość wyrażona w liczbie kondygnacji to
dopuszczalna liczba kondygnacji nadziemnych
budynków.
3) Nieprzekraczalna linia zabudowy – linia określająca
nieprzekraczalną granicę sytuowania budynków. W
miejscach, gdzie nie określono nieprzekraczalnej
linii zabudowy jest ona tożsama z linią rozgraniczającą, o ile nie jest to sprzeczne z przepisami
regulującymi sytuowanie budynków. Dopuszcza się
sytuowanie budynków na granicy działki budowlanej, o ile nie pogorszy to warunków zabudowy
i zagospodarowania działki sąsiedniej i za zgodą
właściciela tej działki.
4) Powierzchnia biologicznie czynna – to grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz woda powierzchniowa na działce budowlanej, a także 50% sumy
nawierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych
jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, o powierzchni
nie mniejszej niż 10 m2.
5) Powierzchnia zabudowy – dopuszczona na danej
działce budowlanej określona jest wielkością wyrażoną w metrach kwadratowych bądź stosunkiem,
wyrażonym w procentach, powierzchni zabudowy
do powierzchni działki budowlanej.
6) Wymagania parkingowe – to wymagana minimalna
liczba miejsc postojowych, którą należy zapewnić
na terenie działki budowlanej lub w inny, określony
w karcie danego terenu sposób.
7) Stawka procentowa – stawka określona dla danego
terenu, w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu,
stanowiąca podstawę do określania jednorazowej
opłaty pobieranej na rzecz gminy w przypadku
zbycia nieruchomości, na zasadach określonych
w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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2. Karty terenów:
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2301
1) NUMER TERENU
2) POWIERZCHNIA
01
10,62 ha
02
12,74 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
E,C,P,U – ELEKTROENERGETYKA I CIEPŁOWNICTWO, TERENY OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH,
SKŁADÓW I MAGAZYNÓW, TERENY ZABUDOWY
USŁUGOWEJ
4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I
KRAJOBRAZU
a) zakres uciążliwości obiektów lub prowadzonej
działalności na terenie 02 E,C,P,U nie może
powodować przekroczenia standardów jakości
środowiska na terenach sąsiednich, odpowiednich
dla ustalonego w niniejszej uchwale przeznaczenia
tych terenów;
b) przy projektowaniu budynków z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi należy stosować
rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne
zapewniające zabezpieczenie akustyczne przed
uciążliwym oddziaływaniem hałasu z ciągów komunikacyjnych i otoczenia;
c) obowiązuje wymóg realizacji zainwestowania o
szczególnie wysokim standardzie proekologicznym,
eliminującym potencjalne, negatywne oddziaływanie na obszary Natura 2000, o którym mowa w §
4 ust. 2, zwłaszcza w zakresie bezpośredniego i
pośredniego oddziaływania na akweny portowe
mające bezpośrednie połączenie z wodami Zatoki
Gdańskiej.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY – nie ustala się.
6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
a) intensywność zabudowy – do 1,5;
b) wysokość zabudowy – do 25,0 m, dopuszcza się
wysokość do 55,0 m na 30% dopuszczonej planem
powierzchni zabudowy, ograniczenie wysokości
nie dotyczy obiektów i instalacji technologicznych
takich jak: blok gazowo – parowy, instalacja do
spalania biomasy, blok biomasowy, instalacja
odsiarczania itp.;
c) powierzchnia zabudowy – do 50% pow. działki
budowlanej;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy – 5,0 m od granicy
terenu 27 ZP, 10,0 m od granicy terenów 43 KK i
44 KK – ograniczenie nie dotyczy obiektów budowlanych związanych z obsługą bocznic kolejowych
/ torów ładunkowych, obsługą osób i rzeczy oraz
przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego
i utrzymania linii kolejowych;
e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 5% pow.
działki budowlanej.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
a) projekty podziałów geodezyjnych wymagają wykazania, że nie ograniczają możliwości racjonalnego
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zagospodarowania nieruchomości sąsiadujących z
wydzielaną działką (działkami);
b) ustala się minimalną powierzchnię wydzielanych
działek budowlanych – 2500 m2: ograniczenie nie
dotyczy działek wydzielanych dla obiektów infrastruktury technicznej.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW
a) tereny znajdują się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 110 Pradolina
Kaszubska i rzeki Redy – obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 1;
b) w sąsiedztwie terenów i na terenach 01–02 E,C,P,U
występują obszary kolejowe i infrastruktura kolejowa – obowiązują przepisy przywołane w § 8 ust. 1
pkt 4;
c) na terenach znajduje się kanał magistrali cieplnej
– obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 8;
d) na terenie 01 E,C,P,U znajduje się linia energetyczna wysokiego napięcia 110 kV – obowiązują
przepisy przywołane w § 8 ust. 1 pkt 9;
e) na terenie 02 E,C,P,U znajdują się przewody tłoczne O1000 sieci kanalizacji sanitarnej – obowiązują
zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 11;
f) tereny znajdują się w strefie ograniczenia wysokości
obiektów budowlanych ze względu na sąsiedztwo
lotniska w Babich Dołach – obowiązują przepisy
przywołane w § 8 ust. 1 pkt 13.
9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
a) drogi – dojazd do terenów 01 –02 E,C,P,U od ulic
55 KD–L 1/2 i 61 KD–L 1/2, 64 KDW;
b) wymagania parkingowe zgodnie z § 10 ust. 1
pkt 3;
c) pozostałe elementy obsługi infrastrukturą zgodnie
z § 10.
10) STAWKA PROCENTOWA – 0%
11) INNE ZAPISY
a) dopuszcza się lokalizowanie bocznic kolejowych,
torowisk, urządzeń i obiektów budowlanych związanych z obsługą bocznic kolejowych / torów ładunkowych, obsługą osób i rzeczy oraz przeznaczonych
do prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania linii
kolejowych;
b) zamierzenia inwestycyjne należy uzgodnić z
Dowództwem Marynarki Wojennej i Jednostką
Wojskową Nr 4934 Wejherowo w zakresie możliwości wystąpienia kolizji z infrastrukturą podziemną
Marynarki Wojennej/ze względu na istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2301
1) NUMER TERENU
2) POWIERZCHNIA
03
6,94 ha
04
0,12 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
E,P,U – ELEKTROENERGETYKA, TERENY OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH, SKŁADÓW I MAGAZYNÓW, TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ
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4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I
KRAJOBRAZU
a) zakres uciążliwości obiektów lub prowadzonej działalności nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska na terenach sąsiednich,
odpowiednich dla ustalonego w niniejszej uchwale
przeznaczenia poszczególnych terenów;
b) przy projektowaniu budynków z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi należy stosować
rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne
zapewniające zabezpieczenie akustyczne przed
uciążliwym oddziaływaniem hałasu z ciągów komunikacyjnych i otoczenia;
c) obowiązuje wymóg realizacji zainwestowania o
szczególnie wysokim standardzie proekologicznym,
eliminującym potencjalne, negatywne oddziaływanie na obszary Natura 2000, o którym mowa w §
4 ust. 2, zwłaszcza w zakresie bezpośredniego i
pośredniego oddziaływania na akweny portowe
mające bezpośrednie połączenie z wodami Zatoki
Gdańskiej.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY – nie ustala się.
6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
a) intensywność zabudowy – do 1,5;
b) wysokość zabudowy – do 25,0 m, dopuszcza się
wysokość do 55,0 m na 30% dopuszczonej planem
powierzchni zabudowy;
c) powierzchnia zabudowy – do 50% pow. działki
budowlanej;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy – 8,0 m od linii
rozgraniczających ulicy 59 – 60 KD–L 1/2 oraz wg
rysunku planu;
e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 5% pow.
działki budowlanej.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
a) projekty podziałów geodezyjnych wymagają wykazania, że nie ograniczają możliwości racjonalnego
zagospodarowania nieruchomości sąsiadujących z
wydzielaną działką (działkami);
b) ustala się minimalną powierzchnię wydzielanych
działek budowlanych – 2500 m2: ograniczenie nie
dotyczy działek wydzielanych dla obiektów infrastruktury technicznej.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW
a) tereny znajdują się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 110 Pradolina
Kaszubska i rzeki Redy – obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 1;
b) w sąsiedztwie terenu 03 E,P,U występują obszary
kolejowe i infrastruktura kolejowa – obowiązują
przepisy przywołane w § 8 ust. 1 pkt 4;
c) na terenach 03 –04 E,C,P,U znajdują się przewody
tłoczne O1200 sieci kanalizacji sanitarnej – obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 11;
d) tereny znajdują się w strefie ograniczenia wysokości
obiektów budowlanych ze względu na sąsiedztwo
lotniska w Babich Dołach – obowiązują przepisy
przywołane w § 8 ust. 1 pkt 13.
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9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
a) drogi – dojazd do terenu 03 E,C,P,U od ulicy 59
KD–L 1/2, do terenu 04 E,C,P,U od ulicy 60 KD–L
1/2;
b) wymagania parkingowe zgodnie z § 10;
c) pozostałe elementy obsługi infrastrukturą zgodnie
z § 10.
10)STAWKA PROCENTOWA – 0%
11) INNE ZAPISY
a) dopuszcza się lokalizowanie bocznic kolejowych,
torowisk, urządzeń i obiektów budowlanych związanych z obsługą bocznic kolejowych / torów ładunkowych, obsługą osób i rzeczy oraz przeznaczonych
do prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania linii
kolejowych;
b) dopuszcza się wykorzystanie części terenu 03
E,P,U na węzeł Drogi Czerwonej z ulicą Kontenerową i korektę linii rozgraniczających na podstawie
projektu budowlanego węzła;
c) zamierzenia inwestycyjne należy uzgodnić z
Dowództwem Marynarki Wojennej i Jednostką
Wojskową Nr 4934 Wejherowo w zakresie możliwości wystąpienia kolizji z infrastrukturą podziemną
Marynarki Wojennej/ze względu na istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2301
1) NUMER TERENU
2) POWIERZCHNIA
05
7,01 ha
06
2,82 ha
07
9,01 ha
08
32,64 ha
09
17,38 ha
10
6,36 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
PM,P,U – TERENY PORTU MORSKIEGO, TERENY
OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH, SKŁADÓW I
MAGAZYNÓW, TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ
a) funkcje wyłączone: usługi wykluczone w strefach
przemysłowych ze względu na wymagane dla ich
lokalizacji standardy jakości środowiska, usługi nie
związane z obsługą terenów portowo–przemysłowych, podmiotów tam funkcjonujących oraz zatrudnionych osób, funkcje produkcyjne nie związane z
funkcjami portowymi;
b) funkcje adaptowane: funkcje produkcyjne i usługowe stanowiące kontynuację dotychczas prowadzonej działalności.
4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I
KRAJOBRAZU
a) zakres uciążliwości obiektów lub prowadzonej działalności nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska na terenach sąsiednich,
odpowiednich dla ustalonego w niniejszej uchwale
przeznaczenia poszczególnych terenów;
b) przy projektowaniu budynków z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi należy stosować
rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne
zapewniające zabezpieczenie akustyczne przed
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uciążliwym oddziaływaniem hałasu z ciągów komunikacyjnych i otoczenia;
c) na terenie 08 PM,P,U znajduje się teren wyłączony z zabudowy (oznaczony na rysunku planu) do
zagospodarowania w formie zieleni urządzonej
wraz z ciekiem wodnym Potokiem Chylońskim
– do zachowania w stanie otwartym;
d) obowiązuje wymóg realizacji zainwestowania o
szczególnie wysokim standardzie proekologicznym,
eliminującym potencjalne, negatywne oddziaływanie na obszary Natura 2000, o którym mowa w §
4 ust. 2, zwłaszcza w zakresie bezpośredniego i
pośredniego oddziaływania na akweny portowe
mające bezpośrednie połączenie z wodami Zatoki
Gdańskiej.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY – nie ustala się.
6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
a) intensywność zabudowy – do 1,5;
b) wysokość zabudowy – do 25,0 m, dopuszcza się
wysokość do 55,0 m na 30% dopuszczonej planem
powierzchni zabudowy;
c) powierzchnia zabudowy – do 65% pow. działki
budowlanej;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy – 5,0 m od granic
terenów 27 ZP i 28 ZP, 10,0 m od granic terenów
37 KK, 39 KK, 43 KK, 44 KK, 45 KK – ograniczenie
nie dotyczy obiektów budowlanych związanych z
obsługą bocznic kolejowych / torów ładunkowych,
obsługą osób i rzeczy oraz przeznaczonych do
prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania linii
kolejowych oraz wg rysunku planu;
e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 5% pow.
działki budowlanej.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
a) projekty podziałów geodezyjnych wymagają wykazania, że nie ograniczają możliwości racjonalnego
zagospodarowania nieruchomości sąsiadujących z
wydzielaną działką (działkami);
b) ustala się minimalną powierzchnię wydzielanych
działek budowlanych – 2500 m2: ograniczenie nie
dotyczy działek wydzielanych dla obiektów infrastruktury technicznej.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW
a) tereny znajdują się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 110 Pradolina
Kaszubska i rzeki Redy – obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 1;
b) na terenie 09 PM,P,U znajduje się ujęcie wody,
wokół którego wyznaczona została strefa ochrony
bezpośredniej – obowiązują zasady określone w §
8 ust. 1 pkt 2;
c) tereny znajdują się w granicach morskiego portu
handlowego w Gdyni – obowiązują przepisy przywołane w § 8 ust. 1 pkt 3;
d) w sąsiedztwie terenów 05–07 PM,P,U, 09–10
PM,P,U występują obszary kolejowe i infrastruktura
kolejowa – obowiązują przepisy przywołane w § 8
ust. 1 pkt 4;
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e) przez teren 08 PM,P,U przepływają naturalne cieki
wodne: rzeka Chylonka i Potok Chyloński – obowiązują przepisy przywołane w § 8 ust. 1 pkt 5;
dopuszcza się zmianę przebiegu koryt cieków oraz
ich zarurowanie z zastrzeżeniem ust. 4 pkt c;
f) na terenie 08 PM,P,U, 10 PM,P,U znajduje się linia
energetyczna wysokiego napięcia 110 kV – obowiązują przepisy przywołane w § 8 ust. 1 pkt 9;
g) na terenie 10 PM,P,U znajdują się gazociągi o średnicy O300 – obowiązują przepisy przywołane w § 8
ust. 1 pkt 10;
h) na terenach 07 PM,P,U – 08 PM,P,U, 10 PM,P,U
znajdują się miejskie kanały deszczowe
800
– 1000 – obowiązują zasady określone w § 8
ust. 1 pkt 12;
i) tereny znajdują się w strefie ograniczenia wysokości
obiektów budowlanych ze względu na sąsiedztwo
lotniska w Babich Dołach – obowiązują przepisy
przywołane w § 8 ust. 1 pkt 13.
9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
a) drogi – dojazd do terenów 05–06 PM,P,U od ulic
52 KD–Z1/4 / KD–Z1/2 i 55 KD–L 1/2, do terenu 07
PM,P,U od ulic 52 KD–Z1/4 / KD–Z1/2 i 63 KDW, do
terenu 08 PM,P,U od ulic 52 KD–Z1/4 / KD–Z1/2,
53–54 KD–L 1/2 i 62 KDW / KD–L, do terenu 09
PM,P,U od ulic 51 KD–Z 1/2 / KD–Z 2/2, 52 KD–Z1/
4 / KD–Z1/2 i 54 KD–L 1/2, do terenu 10 PM,P,U od
ulic 52 KD–Z1/4 / KD–Z1/2 i 63 KDW;
b) wymagania parkingowe zgodnie z § 10;
c) pozostałe elementy obsługi infrastrukturą zgodnie
z § 10.
10) STAWKA PROCENTOWA – 0%
11) INNE ZAPISY
a) na obszarze występują tereny położone poniżej
rzędnej +2,2 m n.p.m. zagrożony zalaniem w
wyniku spiętrzeń sztormowych, dla zabudowy
wymagane jest:
— zastosowanie rozwiązań technicznych zabezpieczających przed powodzią morską do rzędnej
+ 2.2 m n.p.m.,
— zastosowanie rozwiązań technicznych zabezpieczających przed wzrostem poziomu wód
gruntowych do rzędnej + 1.25 m n.p.m.;
b) dopuszcza się korekty linii rozgraniczających
tereny 43 KK i 05 PM,P,U, 44 KK i 06 PM,P,U,
45 KK i 09 PM,P,U pod warunkiem szczegółowego
rozstrzygnięcia przebiegu układu torowego i objęcia projektem zagospodarowania obu sąsiadujących terenów;
c) dopuszcza się realizację bocznicy kolejowej prowadzącej z terenu 45 KK do terenu 15 PM;
d) dopuszcza się lokalizowanie bocznic kolejowych,
torowisk, urządzeń i obiektów budowlanych związanych z obsługą bocznic kolejowych / torów ładunkowych, obsługą osób i rzeczy oraz przeznaczonych
do prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania linii
kolejowych;
e) należy zagwarantować dostęp do terenów portowych służbom specjalnym oraz urzędowi morskiemu;
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f) zamierzenia inwestycyjne należy uzgodnić z
Dowództwem Marynarki Wojennej i Jednostką
Wojskową Nr 4934 Wejherowo w zakresie możliwości wystąpienia kolizji z infrastrukturą podziemną
Marynarki Wojennej/ze względu na istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2301
1) NUMER TERENU
2) POWIERZCHNIA
11
0,74 ha
12
1,01 ha
13
0,39 ha
14
0,06 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
PM,P,U – TERENY PORTU MORSKIEGO, TERENY
OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH, SKŁADÓW I
MAGAZYNÓW, TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ
a) funkcje wyłączone: usługi wykluczone w strefach
przemysłowych ze względu na wymagane dla ich
lokalizacji standardy jakości środowiska, usługi nie
związane z obsługą terenów portowo–przemysłowych, podmiotów tam funkcjonujących oraz zatrudnionych osób, funkcje produkcyjne nie związane z
funkcjami portowymi.
4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I
KRAJOBRAZU
a) zakres uciążliwości obiektów lub prowadzonej działalności nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska na terenach sąsiednich,
odpowiednich dla ustalonego w niniejszej uchwale
przeznaczenia poszczególnych terenów;
b) przy projektowaniu budynków z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi należy stosować
rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne
zapewniające zabezpieczenie akustyczne przed
uciążliwym oddziaływaniem hałasu z ciągów komunikacyjnych i otoczenia;
c) obowiązuje wymóg realizacji zainwestowania o
szczególnie wysokim standardzie proekologicznym,
eliminującym potencjalne, negatywne oddziaływanie na obszary Natura 2000, o którym mowa w
§ 4 ust. 2, zwłaszcza w zakresie bezpośredniego
i pośredniego oddziaływania na akweny portowe
mające bezpośrednie połączenie z wodami Zatoki
Gdańskiej.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY – nie ustala się.
6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
a) intensywność zabudowy – do 1,0;
b) wysokość zabudowy – do 25,0 m, dopuszcza się
wysokość do 55,0 m na 30% dopuszczonej planem
powierzchni zabudowy;
c) powierzchnia zabudowy – do 50% pow. działki
budowlanej;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy – na terenach
11 PM,P,U i 12 PM,P,U 10,0 m od granicy terenu
46 KD–GP 2/2, na terenie 13 PM,P,U 10,0 m od
granicy terenu 45 KK – ograniczenie nie dotyczy
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obiektów budowlanych związanych z obsługą bocznic kolejowych / torów ładunkowych, obsługą osób i
rzeczy oraz przeznaczonych do prowadzenia ruchu
kolejowego i utrzymania linii kolejowych, 6,0 m od
granicy terenu 51 KD–Z 1/2 KD–Z 2/2;
e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 5% pow.
działki budowlanej.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
a) projekty podziałów geodezyjnych wymagają wykazania, że nie ograniczają możliwości racjonalnego
zagospodarowania nieruchomości sąsiadujących z
wydzielaną działką (działkami);
b) ustala się minimalną powierzchnię wydzielanych
działek budowlanych – 2500 m2: ograniczenie
nie dotyczy działek wydzielanych dla obiektów
infrastruktury technicznej oraz terenów 13 i 14
PM,P,U.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW
a) tereny znajdują się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 110 Pradolina
Kaszubska i rzeki Redy – obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 1;
b) tereny znajdują się w granicach morskiego portu
handlowego w Gdyni – obowiązują przepisy przywołane w § 8 ust. 1 pkt 3;
c) w sąsiedztwie terenu 13 PM,P,U występują obszary kolejowe i infrastruktura kolejowa – obowiązują
przepisy przywołane w § 8 ust. 1 pkt 4;
d) na terenach 11 PM,P,U i 12 PM,P,U znajduje się linia
energetyczna wysokiego napięcia 110 kV – obowiązują przepisy przywołane w § 8 ust. 1 pkt 9;
e) na terenach 11 PM,P,U i 12 PM,P,U znajdują się
gazociągi odpowiednio o średnicy 150 i 150,
250 – obowiązują przepisy przywołane w § 8
ust. 1 pkt 10;
f) na terenie 11 PM,P,U znajdują się miejskie kanały
deszczowe
800 – 1000 – obowiązują zasady
określone w § 8 ust. 1 pkt 12
g) tereny znajdują się w strefie ograniczenia wysokości
obiektów budowlanych ze względu na sąsiedztwo
lotniska w Babich Dołach – obowiązują przepisy
przywołane w § 8 ust. 1 pkt 13.
9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
a) drogi – dojazd do terenu 11 PM,P,U od ulicy 52
KD–Z1/4 / KD–Z1/2, do terenu 12 PM,P,U od ulic
52 KD–Z1/4 / KD–Z1/2 i 62 KDW / KD–L, do terenu
13 PM,P,U od ulic 51 KD–Z1/2 / KD–Z2/2 i 58 KD–L
1/2, do terenu 14 PM,P,U poprzez teren 75 TEREN
ZAMKNIĘTY – po przewidywanej zmianie jego
przeznaczenia na tereny portu morskiego i funkcji
z nim związanych;
b) wymagania parkingowe zgodnie z § 10;
c) pozostałe elementy obsługi infrastrukturą zgodnie
z § 10.
10) STAWKA PROCENTOWA – 0%
11) INNE ZAPISY
a) należy zagwarantować dostęp do terenów portowych służbom specjalnym oraz urzędowi morskiemu;
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b) na terenie 13 PM,P,U dopuszcza się lokalizowanie
bocznic kolejowych, torowisk, urządzeń i obiektów
budowlanych związanych z obsługą bocznic kolejowych / torów ładunkowych, obsługą osób i rzeczy
oraz przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania linii kolejowych;
c) zamierzenia inwestycyjne należy uzgodnić z
Dowództwem Marynarki Wojennej i Jednostką
Wojskową Nr 4934 Wejherowo w zakresie możliwości wystąpienia kolizji z infrastrukturą podziemną
Marynarki Wojennej/ze względu na istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2301
1) NUMER TERENU
2) POWIERZCHNIA
15
17,10 ha
16
43,28 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
PM – TERENY PORTU MORSKIEGO
4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I
KRAJOBRAZU
a) zakres uciążliwości obiektów lub prowadzonej działalności nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska na terenach sąsiednich,
odpowiednich dla ustalonego w niniejszej uchwale
przeznaczenia poszczególnych terenów;
b) przy projektowaniu budynków z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi należy stosować
rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne
zapewniające zabezpieczenie akustyczne przed
uciążliwym oddziaływaniem hałasu z ciągów komunikacyjnych i otoczenia;
c) obowiązuje wymóg realizacji zainwestowania o
szczególnie wysokim standardzie proekologicznym,
eliminującym potencjalne, negatywne oddziaływanie na obszary Natura 2000, o którym mowa w §
4 ust. 2, zwłaszcza w zakresie bezpośredniego i
pośredniego oddziaływania na akweny portowe
mające bezpośrednie połączenie z wodami Zatoki
Gdańskiej.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY – nie ustala się.
6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
a) intensywność zabudowy – do 1,0;
b) wysokość zabudowy – do 25,0 m, dopuszcza się
wysokość do 55,0 m na 30% dopuszczonej planem
powierzchni zabudowy;
c) powierzchnia zabudowy – do 50% pow. działki
budowlanej;
d) nieprzekraczalne linie zabudowy – 10,0 m od
granicy terenów kolejowych zgodnie z rysunkiem
planu, ograniczenie nie dotyczy obiektów budowlanych związanych z obsługą bocznic kolejowych
/ torów ładunkowych, obsługą osób i rzeczy oraz
przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego
i utrzymania linii kolejowych, pozostałe – sytuowanie zabudowy musi gwarantować bezpieczny postój
statków, funkcjonowanie nabrzeży i ich remont;
e) powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala się.
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7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
a) projekty podziałów geodezyjnych wymagają wykazania, że nie ograniczają możliwości racjonalnego
zagospodarowania nieruchomości sąsiadujących z
wydzielaną działką (działkami);
b) ustala się minimalną powierzchnię wydzielanych
działek budowlanych – 2500 m2: ograniczenie nie
dotyczy działek wydzielanych dla obiektów infrastruktury technicznej.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW
a) tereny znajdują się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 110 Pradolina
Kaszubska i rzeki Redy – obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 1;
b) tereny znajdują się w granicach morskiego portu
handlowego w Gdyni – obowiązują przepisy przywołane w § 8 ust. 1 pkt 3;
c) w sąsiedztwie terenu 16 PM i na terenach 15–16
PM występują obszary kolejowe i infrastruktura
kolejowa – obowiązują przepisy przywołane w § 8
ust. 1 pkt 4;
d) na terenach znajduje się kanał magistrali cieplnej
– obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 8;
e) na terenie 16 PM znajdują się kanały deszczowe
800 – 1400 – obowiązują zasady określone w
§ 8 ust. 1 pkt 12;
f) tereny znajdują się w strefie ograniczenia wysokości
obiektów budowlanych ze względu na sąsiedztwo
lotniska w Babich Dołach – obowiązują przepisy
przywołane w § 8 ust. 1 pkt 13;
g) przez teren 16 PM przebiega planowany do ujęcia
w kanał podziemny Potok Chyloński i rzeka Chylonka, pełniące funkcję odbiornika wód opadowych, w
ramach terenu należy zapewnić dostęp eksploatacyjny do kanału.
9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
a) drogi – dojazd do terenu 15 PM od ulic 53 KD–L 1/
2, 56 KD–L 1/2, 57 KD–L 1/2 (2/2), 62 KDW / KD–L
i 65 KDW, do terenu 16 PM od ulic 52 KD–Z1/4 /
KD–Z1/2 i 62 KDW / KD–L;
b) wymagania parkingowe zgodnie z § 10;
c) pozostałe elementy obsługi infrastrukturą zgodnie
z § 10.
10) STAWKA PROCENTOWA – 0%
11) INNE ZAPISY
a) na obszarze występują tereny położone poniżej
rzędnej +2,2 m n.p.m. zagrożone zalaniem w
wyniku spiętrzeń sztormowych, dla zabudowy
wymagane jest:
— zastosowanie rozwiązań technicznych zabezpieczających przed powodzią morską do rzędnej
+2.2 m n.p.m.,
— zastosowanie rozwiązań technicznych zabezpieczających przed wzrostem poziomu wód
gruntowych do rzędnej +1.25 m n.p.m.;
b) należy zagwarantować dostęp do terenów portowych służbom specjalnym oraz urzędowi morskiemu;
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c) dopuszcza się lokalizowanie bocznic kolejowych,
torowisk, urządzeń i obiektów budowlanych związanych z obsługą bocznic kolejowych / torów ładunkowych, obsługą osób i rzeczy oraz przeznaczonych
do prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania linii
kolejowych;
d) zamierzenia inwestycyjne należy uzgodnić z
Dowództwem Marynarki Wojennej i Jednostką
Wojskową Nr 4934 Wejherowo w zakresie możliwości wystąpienia kolizji z infrastrukturą podziemną
Marynarki Wojennej/ze względu na istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2301
1) NUMER TERENU
2) POWIERZCHNIA
17
0,49 ha
18
0,25 ha
19
0,72 ha
20
1,06 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
W – OBIEKTY I URZĄDZENIA ZAOPATRZENIA W
WODĘ – tereny ujęć wody
4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I
KRAJOBRAZU
a) tereny niewykorzystywane do lokalizacji ujęć wody
oraz stanowiące rezerwę dla lokalizacji nowych
ujęć należy zagospodarować zielenią urządzoną,
z zastrzeżeniem pkt. 6b.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY – nie ustala się.
6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
a) zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów związanych z zaopatrzeniem w wodę;
b) dopuszcza się wykorzystanie do 50% terenów
17–20 W za wyjątkiem terenów strefy ochrony
bezpośredniej ujęć wody na urządzenie tymczasowych parkingów lub placów manewrowych,
pod warunkiem spełnienia obowiązujących norm i
przepisów ochrony środowiska oraz w sposób nie
utrudniający zagospodarowania terenu dla funkcji
i rozwiązań docelowych.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI – nie ustala się.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW
a) tereny znajdują się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 110 Pradolina
Kaszubska i rzeki Redy – obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 1;
b) na terenach 17–20 W znajdują się ujęcia wody,
wokół których wyznaczone zostały strefy ochrony
bezpośredniej – obowiązują zasady określone w §
8 ust. 1 pkt 2;
c) tereny 18 W, 19 W i 20 W znajdują się w granicach
morskiego portu handlowego w Gdyni – obowiązują
przepisy przywołane w § 8 ust. 1 pkt 3;
d) w sąsiedztwie terenów 17–18 W występują obszary kolejowe i infrastruktura kolejowa – obowiązują
przepisy przywołane w § 8 ust. 1 pkt 4;
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e) na terenie 19 W znajduje się kanał magistrali cieplnej – obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1
pkt 8;
f) na terenach 19 W i 20 W znajduje się linia energetyczna wysokiego napięcia 110 kV – obowiązują
przepisy przywołane w § 8 ust. 1 pkt 9;
g) na terenie 17 W znajdują się przewody tłoczne
1000 i 1200 sieci kanalizacji sanitarnej – obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 11;
h) tereny znajdują się w strefie ograniczenia wysokości
obiektów budowlanych ze względu na sąsiedztwo
lotniska w Babich Dołach – obowiązują przepisy
przywołane w § 8 ust. 1 pkt 13;
9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
a) drogi – do terenów 17–18 W dojazd od ulicy
59 KD–L 1/2 drogami wewnętrznymi; do terenów
19–20 W od ulic 51 KD–Z 1/2 / KD–Z 2/2 i 57 KD–L
1/2 (2/2);
b) wymagania parkingowe zgodnie z § 10;
c) pozostałe elementy obsługi infrastrukturą zgodnie
z § 10.
10) STAWKA PROCENTOWA – 0%
11) INNE ZAPISY
a) dopuszcza się realizację bocznicy kolejowej prowadzącej z terenu 45 KK do terenu 15 PM;
b) dopuszcza się wykorzystanie części terenów 17 W
i 18 W na węzeł Drogi Czerwonej z ulicą Kontenerową i korektę linii rozgraniczających na podstawie
projektu budowlanego węzła;
c) dopuszcza się wykorzystanie części terenów
19 W i 20 W na poszerzenie ulicy 57 KD–L 1/2
(2/2) i korektę linii rozgraniczających na podstawie
projektu budowlanego;
d) na terenach ujęć wód podziemnych dopuszcza
się realizację zastępczych studni wraz z wyznaczeniem odpowiedniej wielkości terenów ochrony
bezpośredniej;
e) należy zagwarantować dostęp do terenów portowych służbom specjalnym oraz urzędowi morskiemu;
f) zamierzenia inwestycyjne należy uzgodnić z
Dowództwem Marynarki Wojennej i Jednostką
Wojskową Nr 4934 Wejherowo w zakresie możliwości wystąpienia kolizji z infrastrukturą podziemną
Marynarki Wojennej/ze względu na istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2301
1) NUMER TERENU
2) POWIERZCHNIA
21
0,97 ha
22
0,03 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
W – OBIEKTY I URZĄDZENIA ZAOPATRZENIA W
WODĘ – tereny ujęć wody
4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I
KRAJOBRAZU
a) tereny niewykorzystywane do lokalizacji ujęć wody
oraz stanowiące rezerwę dla lokalizacji nowych
ujęć należy zagospodarować zielenią urządzoną.
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5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY – nie ustala się.
6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
a) zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów związanych z zaopatrzeniem w wodę.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI – nie ustala się.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW
a) tereny znajdują się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 110 Pradolina
Kaszubska i rzeki Redy – obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 1;
b) na terenach 17–20 W znajdują się ujęcia wody,
wokół których wyznaczone zostały strefy ochrony
bezpośredniej – obowiązują zasady określone w §
8 ust. 1 pkt 2;
c) tereny znajdują się w granicach morskiego portu
handlowego w Gdyni – obowiązują przepisy przywołane w § 8 ust. 1 pkt 3;
d) na terenie 21 W znajduje się linia energetyczna
wysokiego napięcia 110 kV – obowiązują przepisy
przywołane w § 8 ust. 1 pkt 9;
e) tereny znajdują się w strefie ograniczenia wysokości
obiektów budowlanych ze względu na sąsiedztwo
lotniska w Babich Dołach – obowiązują przepisy
przywołane w § 8 ust. 1 pkt 13.
9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
a) drogi – dojazd do terenu 21 W od ulicy 51 KD–Z 1/2
/ KD–Z 2/2 i 53 KD–L 1/2, do terenu 22 W od ulicy
51 KD–Z 1/2 / KD–Z 2/2 drogą wewnętrzną;
b) wymagania parkingowe zgodnie z § 10;
c) pozostałe elementy obsługi infrastrukturą zgodnie
z § 10.
10) STAWKA PROCENTOWA – 0%
11) INNE ZAPISY
a) we wschodniej części terenu 09 PM,P,U dopuszcza się realizację zastępczych studni ujęć wód
podziemnych wraz z wyznaczeniem odpowiedniej
wielkości terenów ochrony bezpośredniej; w przypadku likwidacji ujęcia wody, przeniesienia studni
– dla terenu 22 W obowiązują ustalenia jak dla
terenu 09 PM,P,U;
b) należy zagwarantować dostęp do terenów portowych służbom specjalnym oraz urzędowi morskiemu;
c) zamierzenia inwestycyjne należy uzgodnić z
Dowództwem Marynarki Wojennej i Jednostką
Wojskową Nr 4934 Wejherowo w zakresie możliwości wystąpienia kolizji z infrastrukturą podziemną
Marynarki Wojennej/ze względu na istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2301
1) NUMER TERENU 2) POWIERZCHNIA
23
0,63 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
K – OBIEKTY I URZĄDZENIA KANALIZACJI
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4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I
KRAJOBRAZU
a) zakres uciążliwości obiektów lub prowadzonej działalności nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska na terenach sąsiednich,
odpowiednich dla ustalonego w niniejszej uchwale
przeznaczenia poszczególnych terenów;
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY – nie ustala się.
6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
a) zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów związanych z kanalizacją.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI – nie ustala się.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW
a) tereny znajdują się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 110 Pradolina
Kaszubska i rzeki Redy – obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 1;
b) tereny znajdują się w granicach morskiego portu
handlowego w Gdyni – obowiązują przepisy przywołane w § 8 ust. 1 pkt 3;
c) na terenie znajduje się linia energetyczna wysokiego napięcia 110 kV – obowiązują przepisy przywołane w § 8 ust. 1 pkt 9;
d) tereny znajdują się w strefie ograniczenia wysokości
obiektów budowlanych ze względu na sąsiedztwo
lotniska w Babich Dołach – obowiązują przepisy
przywołane w § 8 ust. 1 pkt 13.
9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
a) drogi – dojazd od ulicy 56 KD–L 1/2;
b) wymagania parkingowe zgodnie z § 10;
c) pozostałe elementy obsługi infrastrukturą zgodnie
z § 10.
10) STAWKA PROCENTOWA – 0%
11) INNE ZAPISY
a) należy zagwarantować dostęp do terenów portowych służbom specjalnym oraz urzędowi morskiemu;
b) zamierzenia inwestycyjne należy uzgodnić z
Dowództwem Marynarki Wojennej i Jednostką
Wojskową Nr 4934 Wejherowo w zakresie możliwości wystąpienia kolizji z infrastrukturą podziemną
Marynarki Wojennej/ze względu na istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2301
1) NUMER TERENU 2) POWIERZCHNIA
24
0,77 ha
25
0,31 ha
26
1,86 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
C – OBIEKTY I URZĄDZENIA CIEPŁOWNICTWA
– ciepłociągi
4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I
KRAJOBRAZU – nie ustala się.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY – nie ustala się.
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6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
a) zakaz zabudowy.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI – nie ustala się.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW
a) tereny znajdują się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 110 Pradolina
Kaszubska i rzeki Redy – obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 1;
b) tereny 25 C i 26 C znajdują się w granicach morskiego portu handlowego w Gdyni – obowiązują
przepisy przywołane w § 8 ust. 1 pkt 3;
c) w sąsiedztwie terenów 25 C i 26 C występują
obszary kolejowe i infrastruktura kolejowa – obowiązują przepisy przywołane w § 8 ust. 1 pkt 4;
d) na terenie 26 C znajduje się linia energetyczna
wysokiego napięcia 110 kV – obowiązują przepisy
przywołane w § 8 ust. 1 pkt 9;
e) w pobliżu terenu 25 C oraz na terenie 26 C, oraz
znajdują się przewody tłoczne 1000 i 1200 sieci
kanalizacji sanitarnej – obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 11;
f) na terenach 25–26 C przewiduje się powiązanie
torowe układu kolejowego zewnętrznego 41–42 KK
z terenami 43–45 KK.
9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
a) drogi – nie określa się;
b) wymagania parkingowe zgodnie z § 10;
c) pozostałe elementy obsługi infrastrukturą zgodnie
z § 10.
10) STAWKA PROCENTOWA – 0%
11) INNE ZAPISY
a) dopuszcza się wykorzystanie części terenów 25 C
i 26 C na węzeł Drogi Czerwonej z ulicą Kontenerową i korektę linii rozgraniczających na podstawie
projektu budowlanego węzła;
b) należy zagwarantować dostęp do terenów portowych służbom specjalnym oraz urzędowi morskiemu;
c) zamierzenia inwestycyjne należy uzgodnić z
Dowództwem Marynarki Wojennej i Jednostką
Wojskową Nr 4934 Wejherowo w zakresie możliwości wystąpienia kolizji z infrastrukturą podziemną
Marynarki Wojennej/ze względu na istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2301
1) NUMER TERENU 2) POWIERZCHNIA
27
1,81 ha
28
0,17 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
ZP – ZIELEŃ URZĄDZONA
4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I
KRAJOBRAZU
a) przez tereny przepływa naturalny ciek wodny do
zachowania – Potok Chyloński – obowiązują przepisy przywołane w § 8 ust. 1 pkt 5;
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b) obowiązuje wymóg realizacji zainwestowania o
szczególnie wysokim standardzie proekologicznym,
eliminującym potencjalne, negatywne oddziaływanie na obszary Natura 2000, o którym mowa w
§ 4 ust. 2, zwłaszcza w zakresie bezpośredniego
i pośredniego oddziaływania na akweny portowe
mające bezpośrednie połączenie z wodami Zatoki
Gdańskiej.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY – nie ustala się.
6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
a) zakaz zabudowy.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI – nie ustala się.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW
a) tereny znajdują się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 110 Pradolina
Kaszubska i rzeki Redy – obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 1;
b) teren 28 ZP i część terenu 27 ZP znajdują się w
granicach morskiego portu handlowego w Gdyni
– obowiązują przepisy przywołane w § 8 ust. 1
pkt 3;
c) w sąsiedztwie terenu 27 ZP występują obszary
kolejowe i infrastruktura kolejowa – obowiązują
przepisy przywołane w § 8 ust. 1 pkt 4;
d) na terenie 27 ZP znajduje się linia energetyczna
wysokiego napięcia 110 kV – obowiązują przepisy
przywołane w § 8 ust. 1 pkt 9;
e) tereny znajdują się w strefie ograniczenia wysokości
obiektów budowlanych ze względu na sąsiedztwo
lotniska w Babich Dołach – obowiązują przepisy
przywołane w § 8 ust. 1 pkt 13.
9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
a) drogi – dojazd do terenu 27 W od ulic 52 KD–Z1/4
/ KD–Z1/2 i 61 KD–L 1/2, do terenu 28 W od ulicy
52 KD–Z1/4 / KD–Z1/2;
b) pozostałe elementy obsługi infrastrukturą zgodnie
z § 10.
10) STAWKA PROCENTOWA – 0%
11) INNE ZAPISY
a) w zagospodarowaniu terenu 27 ZP należy uwzględnić zapewnienie dostępu publicznego do rejonów
przystanków projektowanego lekkiego środka
transportu szynowego;
b) należy zagwarantować dostęp do terenów portowych
służbom specjalnym oraz urzędowi morskiemu;
c) zamierzenia inwestycyjne należy uzgodnić z
Dowództwem Marynarki Wojennej i Jednostką
Wojskową Nr 4934 Wejherowo w zakresie możliwości wystąpienia kolizji z infrastrukturą podziemną
Marynarki Wojennej/ze względu na istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2301
1) NUMER TERENU 2) POWIERZCHNIA
29
0,50 ha
30
0,09 ha
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3) PRZEZNACZENIE TERENU
ZP – ZIELEŃ URZĄDZONA
4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I
KRAJOBRAZU
a) przez tereny przepływa naturalny ciek wodny do
zachowania – rzeka Chylonka – obowiązują przepisy przywołane w § 8 ust. 1 pkt 5;
b) obowiązuje wymóg realizacji zainwestowania o
szczególnie wysokim standardzie proekologicznym,
eliminującym potencjalne, negatywne oddziaływanie na obszary Natura 2000, o którym mowa w §
4 ust. 2, zwłaszcza w zakresie bezpośredniego i
pośredniego oddziaływania na akweny portowe
mające bezpośrednie połączenie z wodami Zatoki
Gdańskiej.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY – nie ustala się.
6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
a) zakaz zabudowy.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI – nie ustala się.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW
a) tereny znajdują się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 110 Pradolina
Kaszubska i rzeki Redy – obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 1;
b) tereny znajdują się w granicach morskiego portu
handlowego w Gdyni – obowiązują przepisy przywołane w § 8 ust. 1 pkt 3;
c) na terenie 30 ZP znajduje się kanał magistrali cieplnej – obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1
pkt 8;
d) na terenie 30 ZP znajduje się linia energetyczna
wysokiego napięcia 110 kV – obowiązują przepisy
przywołane w § 8 ust. 1 pkt 9.
9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
a) drogi – dojazd do terenu 29 ZP od ulic 53 KD–L 1/2,
57 KD–L 1/2 (2/2)i 62 KDW / KD–L, do terenu 30
ZP od ulicy 57 KD–L 1/2 (2/2);
b) pozostałe elementy obsługi infrastrukturą zgodnie
z § 10.
10) STAWKA PROCENTOWA – 0%
11) INNE ZAPISY
a) dopuszcza się realizację bocznicy kolejowej prowadzącej z terenu 45 KK do terenu 15 PM;
b) należy zagwarantować dostęp do terenów portowych służbom specjalnym oraz urzędowi morskiemu;
c) zamierzenia inwestycyjne należy uzgodnić z
Dowództwem Marynarki Wojennej i Jednostką
Wojskową Nr 4934 Wejherowo w zakresie możliwości wystąpienia kolizji z infrastrukturą podziemną
Marynarki Wojennej/ze względu na istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2301
1) NUMER TERENU 2) POWIERZCHNIA
31
1,08 ha
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3) PRZEZNACZENIE TERENU
WM – MORSKIE WODY WEWNĘTRZNE – teren
przeznaczony na poszerzenie basenów portowych
4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I
KRAJOBRAZU
a) obowiązuje wymóg realizacji zainwestowania o
szczególnie wysokim standardzie proekologicznym,
eliminującym potencjalne, negatywne oddziaływanie na obszary Natura 2000, o którym mowa w §
4 ust. 2, zwłaszcza w zakresie bezpośredniego i
pośredniego oddziaływania na akweny portowe
mające bezpośrednie połączenie z wodami Zatoki
Gdańskiej.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY – nie ustala się.
6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW – nie ustala się.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI – nie ustala się.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW – nie ustala się.
9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
a) drogi – nie określa się;
b) pozostałe elementy obsługi infrastrukturą zgodnie
z § 10.
10) STAWKA PROCENTOWA – 0%
11) INNE ZAPISY
a) należy zagwarantować dostęp do terenów portowych służbom specjalnym oraz urzędowi morskiemu;
b) zamierzenia inwestycyjne należy uzgodnić z
Dowództwem Marynarki Wojennej i Jednostką
Wojskową Nr 4934 Wejherowo w zakresie możliwości wystąpienia kolizji z infrastrukturą podziemną
Marynarki Wojennej/ze względu na istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2301
1) NUMER TERENU 2) POWIERZCHNIA
32
0,09 ha
33
5,59 ha
34
0,68 ha
35
0,02 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
KK – TERENY OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ TRANSPORTU KOLEJOWEGO
4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I
KRAJOBRAZU – nie ustala się.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY – nie ustala się.
6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
a) nie ustala się.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI – nie ustala się.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW
a) tereny znajdują się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 110 Pradolina
Kaszubska i rzeki Redy – obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 1;
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b) na terenie 34 KK znajduje się kanał magistrali cieplnej – obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt
8;
c) na terenach 33–35 KK znajduje się linia energetyczna wysokiego napięcia 110 kV – obowiązują
przepisy przywołane w § 8 ust. 1 pkt 9;
d) na terenie 34 KK znajdują się przewody tłoczne
1000 i 1200 sieci kanalizacji sanitarnej – obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 11.
9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
a) drogi – dojazd do terenu 34 KK od ulicy 60 KD–L
1/2, do terenu 35 KK od ulicy 61KD–L 1/2;
b) pozostałe elementy obsługi infrastrukturą zgodnie
z § 10.
10) STAWKA PROCENTOWA – 0%
11) INNE ZAPISY
a) należy zagwarantować dostęp do terenów portowych służbom specjalnym oraz urzędowi morskiemu;
b) zamierzenia inwestycyjne należy uzgodnić z
Dowództwem Marynarki Wojennej i Jednostką
Wojskową Nr 4934 Wejherowo w zakresie możliwości wystąpienia kolizji z infrastrukturą podziemną
Marynarki Wojennej/ze względu na istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2301
1) NUMER TERENU
2) POWIERZCHNIA
36
0,08 ha
37
0,18 ha
38
0,01 ha
39
2,47 ha
40
0,54 ha
41
4,30 ha
42
0,19 ha
43
0,64 ha
44
0,37 ha
45
2,31 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
KK – TERENY OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ TRANSPORTU KOLEJOWEGO
4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I
KRAJOBRAZU – nie ustala się.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY – nie ustala się.
6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
a) nie ustala się.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI – nie ustala się.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENÓW
a) tereny znajdują się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 110 Pradolina
Kaszubska i rzeki Redy – obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 1;
b) tereny 37–39 KK, 43–45 KK oraz część terenów
40–42 KK znajduje się w granicach morskiego
portu handlowego w Gdyni – obowiązują przepisy
przywołane w § 8 ust. 1 pkt 3;
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c) przez teren 36 KK i 40 KK przepływają naturalne
cieki wodne odpowiednio: Potok Chyloński i rzeka
Chylonka – obowiązują przepisy przywołane w § 8
ust. 1 pkt 5; dopuszcza się zmianę przebiegu koryt
cieków oraz ich zarurowanie;
d) na terenie 40 KK znajduje się kanał magistrali cieplnej – obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1
pkt 8;
e) na terenach 36 KK,40–41 KK, 45 KK znajduje się
linia energetyczna wysokiego napięcia 110 kV
– obowiązują przepisy przywołane w § 8 ust. 1
pkt 9;
f) na terenach 39 KK i 40 KK znajdują się gazociągi
odpowiednio o średnicach 300, 150 i 250,
150 – obowiązują przepisy przywołane w § 8
ust. 1 pkt 10;
g) na terenie 39 KK znajdują się miejskie kanały
deszczowe O800 – 1000 – obowiązują zasady
określone w § 8 ust. 1 pkt 12.
9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
a) drogi – dojazd do terenu 39 KK od ulicy 63 KDW, do
terenu 41 KK od ulicy 59 KD–L 1/2, do terenów 43
KK od ulicy 55 KD–L 1/2, do terenu 44 KK od ulic i
55 KD–L 1/2, do terenu 45 KK od ulic 52 KD–Z 1/2
/ KD–Z 1/4 i 58 KD–L 1/2;
b) pozostałe elementy obsługi infrastrukturą zgodnie
z § 10.
10) STAWKA PROCENTOWA – 0%
11) INNE ZAPISY
a) zapewnić powiązanie torowe układu zewnętrznego
41–42 KK z terenami 43–45 KK, które to powiązanie winno być skorelowane z rozwiązaniem
Drogi Czerwonej biegnącej pomiędzy nimi; oba
rozwiązania muszą być uzgodnione przez gestora
drogi, gestorów układów torowych Zarząd Portu i
Urząd Morski; ustala się bezkolizyjne skrzyżowanie
Drogi Czerwonej z linią kolejową, zespołem bocznic elektrociepłowni oraz planowanymi bocznicami
wyprowadzonymi z terenu 42 KK na teren 44 KK
lub z terenu 41 KK na teren 45 KK;
b) dopuszcza się korekty linii rozgraniczających tereny
43 KK i 05 PM,P,U, 44 KK i 06 PM,P,U, 45 KK i 09
PM,P,U oraz 45 KK i 58 KD–L 1/2, pod warunkiem
szczegółowego rozstrzygnięcia przebiegu układu
torowego i objęcia projektem zagospodarowania
obu sąsiadujących terenów;
c) dopuszcza się wykorzystanie części terenów 41 KK
i 42 KK na węzeł Drogi Czerwonej z ulicą Kontenerową i korektę linii rozgraniczających na podstawie
projektu budowlanego węzła;
d) w projekcie zagospodarowania terenów 36 KK, 40
KK i 41 KK należy uwzględnić możliwość lokalizacji przystanku projektowanego przystanku lekkiego
środka komunikacji szynowej w rejonie orientacyjnie wskazanym na rysunku planu;
e) należy zagwarantować dostęp do terenów portowych służbom specjalnym oraz urzędowi morskiemu;
f) zamierzenia inwestycyjne należy uzgodnić z
Dowództwem Marynarki Wojennej i Jednostką
Wojskową Nr 4934 Wejherowo w zakresie możli-
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wości wystąpienia kolizji z infrastrukturą podziemną
Marynarki Wojennej/ze względu na istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną
g) zasady zagospodarowania tymczasowego – do
czasu realizacji zagospodarowania docelowego
tereny 43–45 KK dopuszcza się inne niekubaturowe zagospodarowanie terenu.
KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2301
1) NUMER TERENU 46
2) POWIERZCHNIA
13,88 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
KD–GP 2/2 – ULICA GŁÓWNA RUCHU PRZYPIESZONEGO – TRASA KWIATKOWSKIEGO
4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I
KRAJOBRAZU – nie ustala się.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY – nie ustala się.
6) SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH
a) według rysunku planu, w przekroju ulicy przewidzieć ścieżkę rowerową, której przebieg określono
orientacyjnie na rysunku planu.
7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ – wg § 10
ust. 2.
8) STAWKA PROCENTOWA – 0%
9) INNE ZAPISY
a) teren znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 110 Pradolina
Kaszubska i rzeki Redy – obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 1;
b) teren znajduje się w granicach morskiego portu
handlowego w Gdyni – obowiązują przepisy przywołane w § 8 ust. 1 pkt 3;
c) w sąsiedztwie terenu występują obszary kolejowe
i infrastruktura kolejowa – obowiązują przepisy
przywołane w § 8 ust. 1 pkt 4;
d) przez teren przepływają naturalne cieki wodne:
rzeka Chylonka i Potok Chyloński – obowiązują
przepisy przywołane w § 8 ust. 1 pkt 5, dopuszcza
się zmianę przebiegu koryt cieków oraz ich zarurowanie;
e) na terenie znajduje się kanał magistrali cieplnej
– obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 8;
f) na terenie znajduje się linia energetyczna wysokiego napięcia 110 kV – obowiązują przepisy przywołane w § 8 ust. 1 pkt 9;
g) na terenie znajdują się gazociągi o średnicy 150
i 250 – obowiązują przepisy przywołane w § 8
ust. 1 pkt 10;
h) na terenie znajdują się przewody tłoczne 1000
i 1200 sieci kanalizacji sanitarnej – obowiązują
zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 11;
i) na terenie znajdują się miejskie kanały deszczowe
800 – 1400 – obowiązują zasady określone w
§ 8 ust. 1 pkt 12;
j) na terenie, w rejonie węzła Trasy Kwiatkowskiego z ul. Kontenerową znajdują się urządzenia
do przepompowywania ścieków (kontenerowa
przepompownia ścieków) z miejscem zrzutu ście-
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ków dostarczanych wozami asenizacyjnymi – do
modernizacji i docelowej likwidacji punktu zrzutu
ścieków;
k) na obszarze występują tereny położone poniżej
rzędnej +2,2 m n.p.m. zagrożone zalaniem w
wyniku spiętrzeń sztormowych, dla zabudowy
wymagane jest:
— zastosowanie rozwiązań technicznych zabezpieczających przed powodzią morską do rzędnej
+ 2.2 m n.p.m.,
— zastosowanie rozwiązań technicznych zabezpieczających przed wzrostem poziomu wód
gruntowych do rzędnej + 1.25 m n.p.m.;
l) dopuszcza się realizację obiektów i budowli, stanowiących realizację funkcji dopuszczonych na
terenach 15 – 16 PM pod estakadą trasy Kwiatkowskiego i w jej pasie drogowym w sposób niekolidujący z funkcjami komunikacyjnymi i w uzgodnieniu
z zarządcą drogi;
m) pod estakadą Trasy Kwiatkowskiego przebiegają
tory obsługujące teren 16 PM – do zachowania lub
przebudowy;
n) dopuszcza się realizację bocznicy kolejowej prowadzącej z terenu 45 KK do terenu 15 PM – pod
estakadą Trasy Kwiatkowskiego,
o) w zagospodarowaniu terenu 46 KD–GP 2/2 należy
uwzględnić zapewnienie dostępu publicznego do
rejonu przystanku projektowanego lekkiego środka
transportu szynowego;
p) obowiązuje zastosowanie nawierzchni drogowych
nieprzepuszczalnych i budowa kanalizacji deszczowej;
q) należy zagwarantować dostęp do terenów portowych służbom specjalnym oraz urzędowi morskiemu;
r) zamierzenia inwestycyjne należy uzgodnić z
Dowództwem Marynarki Wojennej i Jednostką
Wojskową Nr 4934 Wejherowo w zakresie możliwości wystąpienia kolizji z infrastrukturą podziemną
Marynarki Wojennej/ze względu na istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną.
KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2301
1) NUMER TERENU
2) POWIERZCHNIA
47
1,03 ha
48
8,87 ha
49
0,01 ha
50
0,05 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
KD–G 2/2 / KD–GP 2/3 – ULICA GŁÓWNA – DROGA
CZERWONA (DOCELOWO GŁÓWNA RUCHU PRZYSPIESZONEGO)
4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I
KRAJOBRAZU – nie ustala się.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY – nie ustala się.
6) SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH
a) według rysunku planu, w przekroju ulicy 47 KD–G
2/2 (GP 2/3) przewidzieć ścieżkę rowerową, której
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przebieg określono orientacyjnie na rysunku
planu.
7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ – wg § 10
ust. 2.
8) STAWKA PROCENTOWA – 0%
9) INNE ZAPISY
a) tereny znajdują się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 110 Pradolina
Kaszubska i rzeki Redy – obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 1;
b) na terenie 48 KD–G 2/2 (GP 2/3) znajduje się
ujęcie wody, wokół którego wyznaczona została
strefa ochrony bezpośredniej – obowiązują zasady
określone w § 8 ust. 1 pkt 2;
c) tereny 47, 49 KD–G 2/2 (GP 2/3), część terenu 48
KD–G 2/2 (GP 2/3) znajdują się w granicach morskiego portu handlowego w Gdyni – obowiązują
przepisy przywołane w § 8 ust. 1 pkt 3;
d) w sąsiedztwie terenów 47–48 KD–G 2/2 (GP 2/3)
i 50 KD–G 2/2 (GP 2/3) występują obszary kolejowe i infrastruktura kolejowa – obowiązują przepisy
przywołane w § 8 ust. 1 pkt 4;
e) na terenie 48 KD–G 2/2 (GP 2/3) znajduje się kanał
magistrali cieplnej – obowiązują zasady określone
w § 8 ust. 1 pkt 8;
f) na terenie 48 KD–G 2/2 (GP 2/3) znajduje się linia
energetyczna wysokiego napięcia 110 kV – obowiązują przepisy przywołane w § 8 ust. 1 pkt 9;
g) na terenie 47 KD–G 2/2 (GP 2/3) znajduje się
gazociąg o średnicy O150 – obowiązują przepisy
przywołane w § 8 ust. 1 pkt 10;
h) na terenach 47 – 49 KD–G 2/2 (GP 2/3) znajdują
się przewody tłoczne O1000 i O1200 sieci kanalizacji sanitarnej – obowiązują zasady określone w
§ 8 ust. 1 pkt 11;
i) na terenie 47 KD–G 2/2 (GP 2/3) znajdują się miejskie kanały deszczowe 800 – 1000 – obowiązują
zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 12;
j) rozwiązanie Drogi Czerwonej winno być skorelowane z powiązaniem torowym układu kolejowego
zewnętrznego 41–42 KK z terenami 43–45 KK, oba
rozwiązania muszą być uzgodnione przez gestora
drogi, gestorów układów torowych, Zarząd Portu i
Urząd Morski; ustala się bezkolizyjne skrzyżowanie
Drogi Czerwonej z linią kolejową, zespołem bocznic elektrociepłowni oraz planowanymi bocznicami
wyprowadzonymi z terenu 42 KK na teren 44 KK
lub z terenu 41 KK na teren 45 KK;
k) dopuszcza się wykorzystanie części terenów 03
E,P,U, 17 W, 18 W, 25 C, 26 C 41 KK, 42 KK
na węzeł Drogi Czerwonej z ulicą Kontenerową i
korektę linii rozgraniczających na podstawie projektu budowlanego węzła;
l) w zagospodarowaniu terenu 47 KD–G 2/2 (GP 2/3)
należy uwzględnić zapewnienie dostępu publicznego do rejonu przystanku projektowanego lekkiego
środka transportu szynowego;
m) obowiązuje zastosowanie nawierzchni drogowych
nieprzepuszczalnych i budowa kanalizacji deszczowej;
n) należy zagwarantować dostęp do terenów porto-
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wych służbom specjalnym oraz urzędowi morskiemu;
o) zamierzenia inwestycyjne należy uzgodnić z
Dowództwem Marynarki Wojennej i Jednostką
Wojskową Nr 4934 Wejherowo w zakresie możliwości wystąpienia kolizji z infrastrukturą podziemną
Marynarki Wojennej/ze względu na istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną.
KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2301
1) NUMER TERENU
2) POWIERZCHNIA
51
1,10 ha
52
4,80 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
51 KD–Z 1/2 / KD–Z 2/2
– ULICA ZBIORCZA
52 KD–Z 1/2 / KD–Z 1/4
– ULICA ZBIORCZA – ul.
Kontenerowa
4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I
KRAJOBRAZU – nie ustala się.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY – nie ustala się.
6) SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH
a) według rysunku planu, w przekroju ulic przewidzieć
ścieżkę rowerową, której przebieg określono orientacyjnie na rysunku planu.
7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ – wg § 10
ust. 2.
8) STAWKA PROCENTOWA – 0%
9) INNE ZAPISY
a) tereny znajdują się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 110 Pradolina
Kaszubska i rzeki Redy – obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 1;
b) tereny znajdują się w granicach morskiego portu
handlowego w Gdyni – obowiązują przepisy przywołane w § 8 ust. 1 pkt 3;
c) na terenie 52 KD–Z 1/2 / KD–Z 1/4 znajduje się
gazociąg o średnicy O150 – obowiązują przepisy
przywołane w § 8 ust. 1 pkt 10;
d) w sąsiedztwie terenów występują obszary kolejowe i infrastruktura kolejowa – obowiązują przepisy
przywołane w § 8 ust. 1 pkt 4;
e) przez teren 52 KD–Z 1/2 / KD–Z 1/4 przepływa
naturalny ciek wodny – Potok Chyloński – obowiązują przepisy przywołane w § 8 ust. 1 pkt 5,
dopuszcza się zmianę przebiegu koryt cieków oraz
ich zarurowanie;
f) na terenie 52 KD–Z 1/2 / KD–Z 1/4 (GP 2/3) znajdują się miejskie kanały deszczowe 800 – 1400
– obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1
pkt 12;
g) dopuszcza się realizację bocznicy kolejowej prowadzącej z terenu 45 KK do terenu 15 PM;
h) obowiązuje zastosowanie nawierzchni drogowych
nieprzepuszczalnych i budowa kanalizacji deszczowej;
i) zamierzenia inwestycyjne należy uzgodnić z
Dowództwem Marynarki Wojennej i Jednostką
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Wojskową Nr 4934 Wejherowo w zakresie możliwości wystąpienia kolizji z infrastrukturą podziemną
Marynarki Wojennej/ze względu na istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną.
KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2301
1) NUMER TERENU
2) POWIERZCHNIA
53
0,36 ha
54
2,85 ha
55
0,79 ha
56
0,39 ha
57
0,40 ha
58
0,90 ha
59
0,77 ha
60
0,28 ha
61
0,36 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
53 KD–L 1/2 ULICA LOKALNA – ul. ”Logistyczna”
54 KD–L 1/2 ULICA LOKALNA – ul. ”Logistyczna”
55 KD–L 1/2 ULICA LOKALNA – ul. ”Logistyczna”
56 KD–L 1/2 ULICA LOKALNA – ul. Energetyków
57 KD–L 1/2 (2/2) ULICA LOKALNA
58 KD–L 1/2 ULICA LOKALNA
59 KD–L 1/2 ULICA LOKALNA
60 KD–L 1/2 ULICA LOKALNA
61 KD–L 1/2 ULICA LOKALNA
4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I
KRAJOBRAZU – nie ustala się.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY– nie ustala się.
6) SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH
a) ulica 59–61 KD–L 1/2 min 15,0 m, pozostałe według
rysunku planu, w przekrojach ulic 54 KD–L 1/2, 59
– 61 KD–L 1/2 przewidzieć ścieżkę rowerową,
której przebieg określono orientacyjnie na rysunku
planu.
7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ – wg § 10
ust. 2.
8) STAWKA PROCENTOWA – 0%
9) INNE ZAPISY
b) na obszarze występują tereny położone poniżej
rzędnej +2,2 m n.p.m. zagrożone zalaniem w
wyniku spiętrzeń sztormowych, dla zabudowy
wymagane jest:
— zastosowanie rozwiązań technicznych zabezpieczających przed powodzią morską do rzędnej
+ 2.2 m n.p.m,
— zastosowanie rozwiązań technicznych zabezpieczających przed wzrostem poziomu wód
gruntowych do rzędnej + 1.25 m n.p.m.;
a) tereny znajdują się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 110 Pradolina
Kaszubska i rzeki Redy – obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 1;
b) tereny 53 – 58 KD–L 1/2, część terenu 59 KD–L 1/2
znajdują się w granicach morskiego portu handlowego w Gdyni – obowiązują przepisy przywołane
w § 8 ust. 1 pkt 3;

Poz. 1179

c) na terenach / w sąsiedztwie terenów 55 KD–L 1/2,
58 – 61 KD–L 1/2 występują obszary kolejowe i
infrastruktura kolejowa – obowiązują przepisy przywołane w § 8 ust. 1 pkt 4;
d) przez tereny 53 KD–L 1/2, 57 KD–L 1/2 (2/2) przepływa naturalny ciek wodny – Potok Chyloński
– obowiązują przepisy przywołane w § 8 ust. 1 pkt
5; dopuszcza się zmianę przebiegu koryt cieków
oraz ich zarurowanie;
e) na terenach 56 KD–L 1/2, 60 KD–L 1/2 znajduje
się kanał magistrali cieplnej – obowiązują zasady
określone w § 8 ust. 1 pkt 8;
f) na terenach 57 KD–L 1/2 (2/2), 59 KD–L 1/2, 61
KD–L 1/2 znajduje się linia energetyczna wysokiego napięcia 110 kV – obowiązują przepisy przywołane w § 8 ust. 1 pkt 9;
g) na terenie 57 KD–L 1/2 (2/2) znajdują się gazociągi o średnicy O150 i O250 – obowiązują przepisy
przywołane w § 8 ust. 1 pkt 10;
h) na terenach 60–61 KD–L 1/2 znajdują się przewody tłoczne O1000 i O1200 sieci kanalizacji sanitarnej – obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1
pkt 11;
i) na terenie 56 KD–L 1/2 znajdują się miejskie kanały
deszczowe 800 – 1000 – obowiązują zasady
określone w § 8 ust. 1 pkt 12;
j) dopuszcza się dołączenie fragmentu terenu 56
KD–L 1/2 do terenu zamkniętego 75 po przewidywanej zmianie jego przeznaczenia na tereny portu
morskiego i funkcji z nim związanych, pod warunkiem zapewnienia prawidłowego wydzielenia drogi
publicznej – ul. Energetyków;
k) dopuszcza się korektę linii rozgraniczających
tereny 45 KK i 58 KD–L pod warunkiem szczegółowego rozstrzygnięcia przebiegu układu torowego
i objęcia projektem zagospodarowania obu sąsiadujących terenów;
l) w zagospodarowaniu terenu 59 KD–L 1/2 należy
uwzględnić zapewnienie dostępu publicznego do
rejonu przystanku projektowanego lekkiego środka
transportu szynowego;
m) obowiązuje zastosowanie nawierzchni drogowych
nieprzepuszczalnych i budowa kanalizacji deszczowej;
n) należy zagwarantować dostęp do terenów portowych służbom specjalnym oraz urzędowi morskiemu;
o) zamierzenia inwestycyjne należy uzgodnić z
Dowództwem Marynarki Wojennej i Jednostką
Wojskową Nr 4934 Wejherowo w zakresie możliwości wystąpienia kolizji z infrastrukturą podziemną
Marynarki Wojennej/ze względu na istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną.
KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2301
1) NUMER TERENU
2) POWIERZCHNIA
62
1,93 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
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KDW / KD–L 1/2 – DROGA WEWNĘTRZNA / ULICA
LOKALNA – ul. Wiśniewskiego
4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I
KRAJOBRAZU – nie ustala się.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY – nie ustala się.
6) SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH
a) według rysunku planu.
7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ – wg § 10
ust. 2.
8) STAWKA PROCENTOWA – 0%
9) INNE ZAPISY
a) teren znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 110 Pradolina
Kaszubska i rzeki Redy – obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 1;
b) teren znajduje się w granicach morskiego portu
handlowego w Gdyni – obowiązują przepisy przywołane w § 8 ust. 1 pkt 3;
c) przez teren przepływa naturalny ciek wodny – Potok
Chyloński – obowiązują przepisy przywołane w § 8
ust. 1 pkt 5, dopuszcza się zmianę przebiegu koryt
cieków oraz ich zarurowanie;
d) na terenie znajduje się linia energetyczna wysokiego napięcia 110 kV – obowiązują przepisy przywołane w § 8 ust. 1 pkt 9;
e) na terenie znajdują się gazociągi o średnicach
150 i 250– obowiązują przepisy przywołane w
§ 8 ust. 1 pkt 10;
f) dopuszcza się realizację bocznicy kolejowej prowadzącej z terenu 45 KK do terenu 15 PM;
g) obowiązuje zastosowanie nawierzchni drogowych
nieprzepuszczalnych i budowa kanalizacji deszczowej;
h) należy zagwarantować dostęp do terenów portowych służbom specjalnym oraz urzędowi morskiemu;
i) zamierzenia inwestycyjne należy uzgodnić z
Dowództwem Marynarki Wojennej i Jednostką
Wojskową Nr 4934 Wejherowo w zakresie możliwości wystąpienia kolizji z infrastrukturą podziemną
Marynarki Wojennej/ze względu na istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną.
KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2301
1) NUMER TERENU 2) POWIERZCHNIA
63
1,03 ha
64
1,70 ha
65
1,13 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
KDW – DROGA WEWNĘTRZNA
4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I
KRAJOBRAZU – nie ustala się.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY – nie ustala się.
6) SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH
a) według rysunku planu.
7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ – wg § 10
ust. 2.
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8) STAWKA PROCENTOWA – 0%
9) INNE ZAPISY
a) tereny znajdują się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 110 Pradolina
Kaszubska i rzeki Redy – obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 1;
b) tereny 63 KDW, 65 KDW znajdują się w granicach
morskiego portu handlowego w Gdyni – obowiązują
przepisy przywołane w § 8 ust. 1 pkt 3;
c) w sąsiedztwie terenu 63 KDW występują obszary
kolejowe i infrastruktura kolejowa – obowiązują
przepisy przywołane w § 8 ust. 1 pkt 4;
d) na terenie 65 KDW znajduje się kanał magistrali
cieplnej – obowiązują zasady określone w § 8 ust.
1 pkt 8;
e) na terenie 64 KDW znajduje się linia energetyczna
wysokiego napięcia 110 kV – obowiązują przepisy
przywołane w § 8 ust. 1 pkt 9;
f) na terenie 63 KD–L 1/2 znajdują się miejskie kanały
deszczowe 800 – 1000 – obowiązują zasady
określone w § 8 ust. 1 pkt 12;
g) obowiązuje zastosowanie nawierzchni drogowych
nieprzepuszczalnych i budowa kanalizacji deszczowej;
h) należy zagwarantować dostęp do terenów portowych służbom specjalnym oraz urzędowi morskiemu;
i) zamierzenia inwestycyjne należy uzgodnić z
Dowództwem Marynarki Wojennej i Jednostką
Wojskową Nr 4934 Wejherowo w zakresie możliwości wystąpienia kolizji z infrastrukturą podziemną
Marynarki Wojennej/ze względu na istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2301
1) NUMER TERENU
2) POWIERZCHNIA
66
0,01 ha
67
0,81 ha
68
0,01 ha
69
2,12 ha
70
0,59 ha
71
1,07 ha
72
0,76 ha
73
1,32 ha
74
1,27 ha
75
2,62 ha
76
1,56 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
66 TZ – TEREN ZAMKNIĘTY (przewidywany do
zmiany przeznaczenia na tereny urządzeń transportu
kolejowego)
67 TZ – TEREN ZAMKNIĘTY (przewidywany do
zmiany przeznaczenia na tereny urządzeń transportu kolejowego, tereny portu morskiego i funkcji z nim
związanych)
68 TZ – TEREN ZAMKNIĘTY (przewidywany do
zmiany przeznaczenia na tereny zieleni urządzonej)
69 TZ – TEREN ZAMKNIĘTY (przewidywany do
zmiany przeznaczenia na tereny urządzeń transportu
kolejowego, ulicę lokalną, elektroenergetykę, tereny
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obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,
tereny zabudowy usługowej i tereny infrastruktury
technicznej)
70 TZ – TEREN ZAMKNIĘTY (przewidywany do
zmiany przeznaczenia na tereny urządzeń transportu
kolejowego i ulicę lokalną)
71 TZ – TEREN ZAMKNIĘTY (przewidywany do
zmiany przeznaczenia na tereny portu morskiego i
funkcji z nim związanych, tereny urządzeń transportu
kolejowego)
72 TZ – TEREN ZAMKNIĘTY (przewidywany do
zmiany przeznaczenia na ulicę główną – Drogę
Czerwoną, ulicę zbiorczą i tereny infrastruktury technicznej)
73 TZ – TEREN ZAMKNIĘTY (przewidywany do
zmiany przeznaczenia na tereny urządzeń transportu
kolejowego)
74 TZ – TEREN ZAMKNIĘTY (przewidywany do
zmiany przeznaczenia na tereny urządzeń transportu
kolejowego)
75 TZ – TEREN ZAMKNIĘTY (przewidywany do
zmiany przeznaczenia tereny portu morskiego i funkcji
z nim związanych, ulicę lokalną, ulicę główną ruchu
przyspieszonego – Trasę Kwiatkowskiego)
76 TZ – TEREN ZAMKNIĘTY (przewidywany do
zmiany przeznaczenia na tereny morskich wód
wewnętrznych)
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2301
1) NUMER TERENU
2) POWIERZCHNIA
77
0,13 ha
78
19,31 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
77 WM – MORSKIE WODY WEWNĘTRZNE (przewidywane do zmiany przeznaczenia na tereny nabrzeży
portowych)
78 WM – MORSKIE WODY WEWNĘTRZNE (tereny,
których przeznaczenie oraz sposób zagospodarowania i warunki zabudowy określa się na podstawie
przepisów odrębnych)
§ 13
1. Integralną częścią uchwały jest część graficzna
– rysunek miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego rejonu Portu Zachodniego w Gdyni
w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
2. Na rysunku planu miejscowego zawarto następujące
obowiązujące ustalenia planu miejscowego:
1) granice obszaru objętego planem miejscowym;
2) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub
różnych zasadach zagospodarowania;
3) oznaczenie identyfikacyjne oraz przeznaczenie
terenu w liniach rozgraniczających;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) ścieżki rowerowe;
6) cieki wodne do zachowania;
7) tereny wyłączone z zabudowy – do zagospodarowania w formie zieleni urządzonej.

Pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowią
informację lub zalecenia i nie są ustaleniami planu miejscowego.
§ 14
1. Rozstrzygnięcia dotyczące sposobu rozpatrzenia
uwag wniesionych do projektu planu, wyłożonym
do publicznego wglądu, stanowią załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały.
2. Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach
ich finansowania stanowią załącznik nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 15
Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Gdyni do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu jej
oceny zgodności z prawem;
2) skierowania niniejszej uchwały, wraz z częścią graficzną, do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego;
3) umieszczenia niniejszej uchwały, wraz z częścią graficzną, na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Gdyni;
4) publikacji niniejszej uchwały, wraz z częścią graficzną,
na stronie internetowej gminy.
§ 16
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego, z wyjątkiem § 15, który wchodzi w życie z
dniem podjęcia uchwały.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdyni
Stanisław Szwabski
Załącznik nr 2
do uchwały nr IV/46/07
Rady Miasta Gdyni
z dnia 24 stycznia 2007 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Portu Zachodniego w
Gdyni.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717, zmiany: z
2004 roku: Dz. U. Nr 6, poz. 41, Dz. U. Nr 141, poz. 1492,
z 2005 roku: Dz. U. Nr 113, poz. 954, Dz. U. Nr 130,
poz. 1087, z 2006 roku: Dz. U. Nr 45, poz. 319) Rada
Miasta Gdyni rozstrzyga, co następuje:
1. Uwagę do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Portu Zachodniego w
Gdyni, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach
od 25.08.2006 r. do 14.09.2006 r., wniesioną w terminie ustawowym przez:

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 79
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Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. (pismo z dnia
26.09.2006) odrzuca się w części nieuwzględnionej
przez Prezydenta Miasta Gdyni.
2. Rozstrzygnięcie uzasadnia się następująco:
Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. w złożonej uwadze
wnosi o:
1) wprowadzenie zapisu w pkt. 6 lit. c karty terenów
01 i 02: „powierzchnia zabudowy – nie ustala się”;
w uzasadnieniu stwierdzono, że w chwili obecnej stopień zabudowy wynosi 67%, co wynika z
intensywności zabudowy w zakresie infrastruktury technicznej tj. place składowe, tory wewnątrz
zakładowe, drogi (...), stwierdzono także, że przewidywane inwestycje związane z ochroną środowiska mogą zwiększyć wartość tego wskaźnika
w stosunku do wielkości wynikającej z obecnego
zagospodarowania;
2) wprowadzenie zapisu w pkt 7 lit. b „ustala się
minimalną powierzchnię wydzielanych działek
budowlanych – 1500 m2”, co uzasadniono planami
działań związanych z restrukturyzacją zasobów
majątku firmy oraz zasobów pracowniczych.
Odnosząc się do zgłoszonej uwagi należy wyjaśnić,
co następuje:
Ad 1) Powierzchnia zabudowy to powierzchnia rzutu
nadziemnych części budynków. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się powierzchni zajmowanych przez drogi,
torowiska, sieci infrastruktury technicznej. W związku
z powyższym podana w uwadze wielkość obecnej
powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu nie została prawidłowo obliczona – została
zawyżona.
Określenie wskaźnika wielkości zabudowy w stosunku
do powierzchni działki lub terenu jest niezbędne – wynika
z wymaganego przepisami zakresu projektu planu miejscowego. Proponowana w projekcie planu wartość
wskaźnika wynika z przeprowadzonej analizy istniejącego
zagospodarowania i uwzględnia możliwości niezbędnych
uzupełnień zabudowy.
Ad 2) Projekt planu określa minimalną powierzchnię
działki budowlanej w celu zapewnienia niezbędnych
warunków dla prawidłowego funkcjonowania terenów
poprzez racjonalne ich zagospodarowanie, tj. m.in. uniknięcie sytuacji, w której teren zostanie rozdrobniony, co
mogłoby doprowadzić do powstania nieuporządkowanego układu działek i dróg wewnętrznych oraz utrudnienia
dostępu z części terenu do dróg publicznych. Ograniczenie podziałów geodezyjnych nie wyklucza możliwości współużytkowania działek przez kilka podmiotów i
korzystania przez nie ze wspólnych urządzeń i dojazdów
wewnętrznych.
Załącznik nr 3
do uchwały nr IV/46/07
Rady Miasta Gdyni
z dnia 24 stycznia 2007 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Portu Zachodniego w
Gdyni.

Poz.1179

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach
ich finansowania
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 zmiany: z
2004 roku: Dz. U. Nr 6, poz. 41, Dz. U. Nr 141,
poz. 1492, z 2005 roku: Dz. U. Nr 113, poz. 954, Dz. U.
Nr 130, poz. 1087, z 2006 roku: Dz. U. Nr 45, poz. 319),
art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, ze zmianami z 2002 r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.: Dz. U. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128) i art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104,
ze zmianami z 2006 r: Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Nr 45,
poz. 319) Rada Miasta Gdyni rozstrzyga, co następuje:
1. Na obszarze opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Portu Zachodniego w Gdyni przewiduje się następujące inwestycje
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do
zadań własnych gminy:
1) w odniesieniu do układu drogowego:
a) budowę ulicy głównej / głównej ruchu przyspieszonego – Drogi Czerwonej 47–50 KD–G 2/2
/KD–GP 2/3;
b) budowę ścieżki rowerowej w liniach rozgraniczających Trasy Kwiatkowskiego;
c) budowę ulicy zbiorczej 51 KD–Z 2/2,
d) rozbudowę ulicy Kontenerowej do klasy ulicy
zbiorczej 52 KD–Z 1/4 / KD–Z 1/2;
e) budowę ulic lokalnych 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60,
61 KD–L 1/2;
f) rozbudowę ulicy Energetyków do klasy ulicy
lokalnej 56 KD–L 1/2;
2) w zakresie infrastruktury technicznej:
a) inwestycje w zakresie rozbudowy miejskiej sieci
i urządzeń wodociągowych – przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej;
b) inwestycje w zakresie budowy miejskiej sieci i
urządzeń kanalizacji sanitarnej – budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej;
c) inwestycje w zakresie rozbudowy miejskiej sieci
i urządzeń kanalizacji deszczowej – budowa i
rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z
urządzeniami podczyszczającymi.
2. Budowa i modernizacja ulic oraz wymienionych
elementów infrastruktury technicznej jest zadaniem
własnym gminy i może być finansowana z budżetu
Miasta Gdyni lub współfinansowana ze środków
zewnętrznych.
3. Nie określa się szczegółowego harmonogramu realizacji wyżej wymienionych inwestycji.
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Województwa Pomorskiego Nr 79

Poz. 1180

— 5506 —

1180

§3
Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 10 czerwca
2007 r.

Zarządzenie Nr 80/07
Wojewody Pomorskiego
z dnia 4 kwietnia 2007 r.

§4

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej w okręgu wyborczym Nr 3
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z
późn. zm)1) zarządza się, co następuje:
§1
Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej
w Krynicy Morskiej w okręgu wyborczym Nr 3 w związku z
wygaśnięciem mandatu radnego Adama OSTROWSKIEGO, stwierdzonym uchwałą tej Rady Nr VI/26/07 z dnia
20 marca 2007 r.

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności
wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa
kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia.
p.o Wojewody Pomorskiego
Piotr Karczewski
Wicewojewoda Pomorski

§2
W wyborach, o których mowa w § 1, wybierany będzie
jeden radny.

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 i Nr 218, poz.
1592.
Załącznik do zarządzenia Nr 80 /07
Wojewody Pomorskiego
z dnia 04.04. 2007 r.

KALENDARZ WYBORCZY
Termin wykonania
czynności wyborczej
do 21 kwietnia 2007 r.

Treść czynności
−

podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Burmistrza
Miasta Krynica Morska informacji o granicach okręgu wyborczego
i liczbie radnych wybieranych w okręgu Nr 3 oraz o siedzibie Miejskiej
Komisji Wyborczej,

−

zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego

−

powołanie przez Komisarza Wyborczego Miejskiej Komisji Wyborczej dla

oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego
do 26 kwietnia 2007 r.

przeprowadzenia wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym
Nr 3.
do 11 maja 2007 r.

−

do godz. 24.00
do 20 maja 2007 r.

zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej list kandydatów na radnego
wybieranego w okręgu wyborczym.

−

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

−

podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Burmistrza
Miasta informacji o granicy i numerze obwodu głosowania oraz
o siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej powołanej dla przeprowadzenia
głosowania w wyborach uzupełniających.

do 26 maja 2007 r.

−

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

do 27 maja 2007 r.

−

sporządzenie spisu wyborców.

8 czerwca 2007 r.
o godz. 24.00
9 czerwca 2007 r.

−

zakończenie kampanii wyborczej.

−

przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu

10 czerwca 2007 r.
godz. 6.00-20.00

−

głosowanie.

wyborców.

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 79
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§3
Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 10 czerwca
2007 r.

Zarządzenie Nr 81/07
Wojewody Pomorskiego
z dnia 4 kwietnia 2007 r.

§4

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dzierzgoniu w okręgu wyborczym Nr 1
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z
późn. zm)1) zarządza się, co następuje:
§1
Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej
w Dzierzgoniu w okręgu wyborczym Nr 1 w związku z
wygaśnięciem mandatu radnego Wojciecha DEMKO,
stwierdzonym uchwałą tej Rady Nr V/42/07 z dnia 20
marca 2007 r.

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności
wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa
kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia.
p.o Wojewody Pomorskiego
Piotr Karczewski
Wicewojewoda Pomorski

§2
W wyborach, o których mowa w § 1, wybierany będzie
jeden radny.

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 i Nr 218, poz.
1592.

Załącznik
do zarządzenia Nr 81/07
Wojewody Pomorskiego
z dnia 04.04. 2007 r.

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania
czynności wyborczej
do 21 kwietnia 2007 r.

Treść czynności
−

podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Burmistrza
Dzierzgonia informacji o granicach okręgu wyborczego
i liczbie radnych wybieranych w okręgu Nr 1 oraz o siedzibie Miejskiej
Komisji Wyborczej,

−

zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego

−

powołanie przez Komisarza Wyborczego Miejskiej Komisji Wyborczej dla

oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego
do 26 kwietnia 2007 r.

przeprowadzenia wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym
Nr 1.
do 11 maja 2007 r.

−

zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej list kandydatów na radnego

−

powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą Obwodowej Komisji Wyborczej

−

podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Burmistrza

do godz. 24.00
do 20 maja 2007 r.

wybieranego w okręgu wyborczym.

na czas przeprowadzenia wyborów uzupełniających,

Miasta informacji o granicy i numerze obwodu głosowania oraz
o siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej powołanej dla przeprowadzenia
głosowania w wyborach uzupełniających.
do 26 maja 2007 r.

−

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

do 27 maja 2007 r.

−

sporządzenie spisu wyborców.

8 czerwca 2007 r.
o godz. 24.00
9 czerwca 2007 r.

−

zakończenie kampanii wyborczej.

−

przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu

10 czerwca 2007 r.
godz. 6.00-20.00

−

głosowanie.

wyborców.

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 79
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§3
Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 10 czerwca
2007 r.

Zarządzenie Nr 82/07
Wojewody Pomorskiego
z dnia 4 kwietnia 2007 r.

§4

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Tczew w okręgu wyborczym Nr 7
Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z
późn. zm.)1) zarządza się, co następuje:
§1
Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy
Tczew w okręgu wyborczym Nr 7 w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Józefa JEŻEWSKIEGO, stwierdzonym uchwałą tej Rady Nr V/52/2007 z dnia 21 marca
2007 r.

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności
wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa
kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia.
p.o Wojewody Pomorskiego
Piotr Karczewski
Wicewojewoda Pomorski

§2
W wyborach, o których mowa w § 1, wybierany będzie
jeden radny.

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 i Nr 218, poz.
1592.

Załącznik
do zarządzenia Nr 82/07
Wojewody Pomorskiego
z dnia 04.04 2007 r.

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania
czynności wyborczej
do 21 kwietnia 2007 r.

Treść czynności
−

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

−

zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego

−

powołanie przez Komisarza Wyborczego Gminnej Komisji Wyborczej dla

oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego.
do 26 kwietnia 2007 r.

przeprowadzenia wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym
Nr 7.
do 11 maja 2007 r.

−

zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej list kandydatów na radnego

−

powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą Obwodowej Komisji Wyborczej

−

podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Wójta Gminy

do godz. 24.00
do 20 maja 2007 r.

wybieranego w okręgu wyborczym.

na czas przeprowadzenia wyborów uzupełniających,

informacji o granicy i numerze obwodu głosowania oraz
o siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej powołanej dla przeprowadzenia
głosowania w wyborach uzupełniających.
do 26 maja 2007 r.

−

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

do 27 maja 2007 r.

−

sporządzenie spisu wyborców.

8 czerwca 2007 r.
o godz. 24.00
9 czerwca 2007 r.

−

zakończenie kampanii wyborczej.

−

przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu

10 czerwca 2007 r.
godz. 6.00-20.00

−

głosowanie.

wyborców.
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1183
POROZUMIENIE
zawarte w dniu 2 stycznia 2007 roku
pomiędzy:
Gminą Miejską Pruszcz Gdański reprezentowaną
przez:
Janusza Wróbla – Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
zwaną dalej „Miastem”
a
Gminą Pszczółki reprezentowaną przez:
Hannę Brejwo – Wójta Gminy Pszczółki
zwaną dalej „Gminą”
w sprawie pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez
Gminę Miejską Pruszcz Gdański niepublicznym
przedszkolom wpisanym do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Pruszcza Gdańskiego, na dzieci
będące mieszkańcami Gminy Pszczółki.
§1
1. Miasto ustala na rok 2007 kwotę miesięcznej dotacji
w wysokości 290,25 zł (dwieście dziewięćdziesiąt zł
25/100) na jedno dziecko zamieszkałe na terenie
Gminy, uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Pruszczu Gdańskim, tytułem pokrycia kosztów dotacji wyliczonej na podstawie ustalonych w
budżecie Miasta wydatków bieżących ponoszonych
w publicznych przedszkolach Pruszcza Gdańskiego,
zgodnie z art. 90 ust. 2 c ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
2. Gmina pokryje koszty dotacji udzielonej poniżej
wymienionym niepublicznym placówkom na sześcioro
dzieci będących jej mieszkańcami:
a) Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” w Pruszczu Gdańskim ul.J.Kochanowskiego8
— Kozera Jan zam. Pszczółki ul. J. Brzechwy 5 (od
1 stycznia do 31 grudnia 2007 r)
— Kozera Stanisław zam. Pszczółki ul. J. Brzechwy 5 (od 1 stycznia do 31 grudnia 2007
— Górka Marek zam. Kleszczewo 56 (od 1 września do 31 grudnia 2007 r)
b) Przedszkole Niepubliczne „Bajeczka” w Pruszczu
Gdańskim ul. Tysiąclecia 3
— Glina Kacper zam. Kleszczewko 45 (od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r)
— Maciuk Jakub zam. Kleszczewko 35 (od 1 września do 31 grudnia 2007 r)
c) Przedszkole Prywatne „Promyczek” w Pruszczu
Gdańskim ul. Jagiełły 5
— Chrząszcz Wiktoria zam. Pszczółki ul. Pomorska 2 (od 1stycznia do 31 grudnia 2007)
3. Miasto zobowiązane jest do przekazania Gminie
pisemnej informacji o fakcie zaprzestania uczęszczania do niepublicznej placówki dziecka wskazanego w
ust. 2, w terminie 7 dni od powzięcia takiej informacji.
§2
1. Miasto oświadcza, że miesięczna kwota dotacji określona w § 1 ust. 1 stanowi 75% wydatków bieżących

przedszkola samorządowego, ustalonych w budżecie
Miasta na 2007 rok, w przeliczeniu na jedno dziecko.
2. O ewentualnej zmianie wysokości dotacji strona
porozumienia zostanie poinformowana odrębnym
zawiadomieniem.
3. Zwrot kosztów dotacji za miesiące wakacyjne przysługiwać będzie na podstawie średniej liczby dzieci z
Gminy, uczęszczających do przedszkoli wymienionych
w § 1 ust. 2 niniejszego Porozumienia, w miesiącach
od stycznia do czerwca 2007 r (suma liczby uczniów
w poszczególnych miesiącach podzielona przez 6
miesięcy z jednym miejscem po przecinku).
§3
1. Należność za koszty wynikające z porozumienia
przekazywana będzie każdego miesiąca na podstawie
noty obciążeniowej wystawionej przez Urząd Miasta
Pruszcz Gdański, na konto Nr 6511602202000000
0061943349 w Banku Millennium S.A. w Pruszczu
Gdańskim w terminie 7 dni od daty otrzymania noty
przez Gminę.
2. Za miesiąc styczeń 2007 r środki zostaną przekazane
niezwłocznie po podpisaniu porozumienia.
3. Notę obciążeniową za miesiąc grudzień 2007 r należy
wystawić do dnia 20 grudnia 2007 r.
4. Brak wpłaty należności w powyższym terminie spowoduje naliczenie odsetek ustawowych.
§4
Gmina zastrzega sobie prawo do kontroli w zakresie
zgodności danych dotyczących liczby dzieci, na które
będzie przekazywana dotacja.
§5
Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie od dnia 1
stycznia 2007 r do dnia 31 grudnia 2007 r.
§6
Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają stosownego aneksu w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§7
Porozumienie zostaje sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.
GMINA:

MIASTO:

Wójt
Hanna Brejwo

Burmistrz
Janusz Wróbel

Skrabnik Gminy
Jolanta Żbikowska
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POROZUMIENIE
zawarte w dniu 2 stycznia 2007 r.
pomiędzy:
Gminą Miejską Tczew, reprezentowaną przez
Zenona Drewę – Zastępcę Prezydenta Miasta

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 79

Poz. 1184 i 1185

— 5510 —

zwaną dalej „Miastem”,
a Gminą Pszczółki,reprezentowaną przez Hannę
Brejwo – Wójta Gminy Pszczółki,
zwaną dalej „Gminą”,
w sprawie refundacji kosztów dotacji udzielonej w
okresie od 1.01.2007 r. do dnia 31.XII.2007 r., przez
Gminę Miejską Tczew niepublicznym przedszkolom,
wpisanym do ewidencji Gminy Miejskiej Tczew, na
dzieci będące mieszkańcami Gminy Pszczółki.
§1

§5
Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia, z
mocą obowiązującą do dnia 31 grudnia 2007 r.
§6
Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.
§7
Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

1. Miasto ustala na rok 2007 wysokość refundacji kosztów dotacji na jedno dziecko zamieszkałe na terenie
Gminy, uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Tczewie, na kwotę 208,00 zł (słownie: dwieście
osiem złotych 00/100) miesięcznie, tytułem pokrycia
kosztów dotacji wyliczonej na podstawie ustalonych w
budżecie Miasta wydatków bieżących, ponoszonych w
publicznych przedszkolach Tczewa, zgodnie z art. 90
ust. 2 c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).
2. Gmina pokryje koszty dotacji udzielonej Przedszkolu Niepublicznemu „Czwóreczka” w Tczewie, ul.
Saperska 7, na jedno dziecko, będące jej mieszkańcem – Dominikę Kisiel zam. Kolnik 37, uczęszczające do tej placówki w okresie od 1.01.2007 do
31.XII.2007 r.
3. Miasto zobowiązane jest do przekazania Gminie
pisemnej informacji o fakcie zaprzestania uczęszczania do niepublicznej placówki dziecka wskazanego w
ust. 2, w terminie 7 dni od powzięcia takiej informacji.

w sprawie pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez
Gminę Pruszcz Gdański niepublicznym przedszkolom
wpisanym do ewidencji placówek niepublicznych
prowadzonej przez Gminę Pruszcz Gdański, na dzieci
będące mieszkańcami Gminy Pszczółki.

§2

§1

1. Miasto oświadcza, że miesięczna kwota refundacji
kosztów dotacji, określona w § 1 ust. 1, stanowi 75%
wydatków bieżących przedszkola samorządowego,
ustalonych w budżecie Miasta na 2007 rok, w przeliczeniu na jedno dziecko.
2. Zwrot kwoty refundacji kosztów dotacji za miesiące
wakacyjne przysługiwać będzie na podstawie średniej
liczby dzieci z Gminy, uczęszczających do przedszkola wymienionego w § 1 ust. 2 niniejszego Porozumienia, w miesiącach od stycznia do czerwca 2007 r.

1. Gmina Pruszcz Gdański oświadcza, że w 2007 r.
miesięczna dotacja na jedno dziecko, uczęszczające do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy
wyliczona na podstawie ustalonych w budżecie Gminy
wydatków bieżących ponoszonych w publicznym
przedszkolu Gminy Pruszcz Gdański, zgodnie z art.
90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (tekst jednolity w Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 z późniejszymi zmianami) ustalona została na
kwotę 362,74 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa
złotych 74/100).
2. Gmina oświadcza, że miesięczna kwota dotacji
określona w ust. 1 stanowi 75% wydatków bieżących
przedszkola samorządowego, ustalonych w budżecie
Gminy na 2007 rok, w przeliczeniu na jedno dziecko.

§3
1. Należność za koszty wynikające z niniejszego Porozumienia przekazywana będzie każdego miesiąca
na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez
Urząd Miejski w Tczewie, na konto Nr 23 1240 1242
1111 0010 0225 0341 w PKO S.A. I O/Gdańsk, w terminie 10 dni od daty otrzymania noty przez Gminę.
2. Notę obciążeniową za miesiąc grudzień 2007 r. należy
wystawić do dnia 20 grudnia 2007 r.
§4
Gmina zastrzega sobie prawo do kontroli w zakresie
zgodności danych dotyczących liczby dzieci, na które
będzie przekazywana dotacja.

GMINA:
Wójt
Hanna Brejwo

MIASTO:
Z – ca Prezydenta Miasta
Zenon Drewa

1185
POROZUMIENIE
zawarte w dniu 2 stycznia 2007 r.
pomiędzy:
Gminą Pruszcz Gdański, reprezentowaną przez:
Magdalenę Kołodziejczak – Wójta Gminy Pruszcz
Gdański
a
Gminą Pszczółki reprezentowaną przez:
Hannę Brejwo – Wójta Gminy Pszczółki

§2
1. Gmina Pszczółki pokryje koszty dotacji udzielonej
przez Gminę Pruszcz Gdański Przedszkolu Niepublicznemu „ Calineczka” w Rotmance, ul. Topolowa
7, 83–010 Straszyn, na jedno dziecko – Julię Dubiak
zam. Ulkowy 18 b, 83–032 Pszczółki, będące jej
mieszkańcem na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy z
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
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2. Gmina Pruszcz Gdański zobowiązuje się do przekazania Gminie Pszczółki pisemnej informacji o fakcie
zaprzestania uczęszczania dziecka wskazanego w
ust. 1, do niepublicznej placówki, w terminie 5 dni od
powzięcia takiej informacji.

Powiat słupski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w osobach
Pana Sławomira Ziemianowicza – Przewodniczącego Zarządu Powiatu
Pana Andrzej Bury – Członka Zarządu

§3

§1

1. Należność za koszty wynikające z niniejszego porozumienia przekazywana będzie przez Gminę Pszczółki
jeden raz w miesiącu, na podstawie noty obciążeniowej, wystawionej przez Gminę Pruszcz Gdański na
konto Nr 48 8335 0003 0116 5885 2000 0053 w Bank
Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim.
2. Nota obciążeniowa zostanie wystawiona do dnia 15
danego miesiąca. Gmina Pszczółki ureguluje należność przelewem w terminie 7 dni od daty otrzymania
noty.
3. Notę należy wystawić na: Gmina Pszczółki, 83–032
Pszczółki, ul. Pomorska 18.
4. Pokrycie kosztów dotacji za miesiące wakacyjne przysługiwać będzie w oparciu o średnią liczbę dzieci z
Gminy Pszczółki, uczęszczających do przedszkola
wymienionego w § 1 ust. 3 niniejszego Porozumienia,
obliczoną za okres od miesiąca stycznia do czerwca
2007 r.

1. Na podstawie art. 5 ust 2. ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz
art. 4 a i 6 c Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. O
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z
późn. zm.) Gmina Miejska Słupsk– miasto na prawach
powiatu zobowiązuje się do świadczenia odpłatnie
usług w zakresie działania Powiatowego Zespołu do
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku
na rzecz mieszkańców powiatu słupskiego.
2. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności będzie w szczególności:
1) orzekał o niepełnosprawności,
2) orzekał o stopniu niepełnosprawności,
3) wydawał legitymacje dla osób niepełnosprawnych.

§4

1. Środki finansowe na realizację zadań określonych w
§ 1 przekazywane będą w okresach miesięcznych na
rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Słupsku –
Wydział Finansowy Referat Rachunkowości Budżetu
Miasta Bank PEKAO S.A. I O/Słupsk Nr 3912403770
1111 0000682376 w wysokości jednej dwunastej planowanej dotacji, w terminie pięciu dni po otrzymaniu
dotacji celowej z budżetu Wojewody.
2. W sytuacji, gdy środki finansowe na realizację zadań
określonych w § 1 ust 2 okażą się niewystarczające
Powiat Słupski zobowiązuje się przekazać na rzecz
Gminy Miejskiej Słupsk dodatkowe środki finansowe
w wysokości wyliczonej przez Powiatowy Zespół do
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku i
uzgodnionej ze stronami.
3. Rozliczenie finansowe z wykonanego zadania sporządzone zostanie przez Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku, w terminie do dnia 31 stycznia 2008 roku.

Gmina Pszczółki zastrzega sobie prawo do kontroli w
zakresie zgodności danych dotyczących liczby dzieci, na
które będzie przekazywana dotacja.
§5
Niniejsze porozumienie wchodzi w życie z dniem
zawarcia, z mocą obowiązującą do 31 grudnia 2007 r.
§6
Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają stosownego aneksu w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§7
Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
Gmina Pszczółki
Wójt
Hanna Brejwo

Gmina Pruszcz Gdański
Wójt
Magdalena Kołodziejczak

1186
Porozumienie
z dnia 1 stycznia 2007 r.
w sprawie obsługi mieszkańców Powiatu Słupskiego
przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku.
Stronami zawartego porozumienia są:
Gmina Miejska Słupsk – miasto na prawach powiatu
reprezentowane przez Prezydenta Miasta Słupska w
osobie
Pana Macieja Kobylińskiego
oraz

§2

§3
Starosta powiatu słupskiego zapewnia Powiatowemu
Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
transport na posiedzenia wyjazdowe lub badania domowe
dla mieszkańców powiatu i ponosi jego koszty.
§4
Starosta powiatu słupskiego upoważnia Prezydenta
Miasta Słupska do reprezentowania powiatu w sprawach
określonych w porozumieniu.
§5
Porozumienie zostaje zawarte na czas określony tj. od
1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§6
Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 79
§7

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§8
Stronom przysługuje prawo rozwiązania porozumienia
z zastosowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
§9
Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron,
Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności
w Słupsku i jeden celem przesłania do Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego.
Zarząd
Powiatu Słupskiego
Sławomir Ziemianowicz
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Prezydent
Miasta Słupska
Maciej Kobyliński

Członek Zarządu
Andrzej Bury
Wicestarosta

3) wydawał legitymacje dla osób niepełnosprawnych.
§2
1. Środki finansowe na realizację zadań określonych w
§ 1 przekazywane będą w okresach miesięcznych na
rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Słupsku –
Wydział Finansowy Referat Rachunkowości Budżetu
Miasta Bank PEKAO S.A. I O/Słupsk Nr 3912403770
1111 0000682376 w wysokości jednej dwunastej planowanej dotacji, w terminie pięciu dni po otrzymaniu
dotacji celowej z budżetu Wojewody.
2. W sytuacji, gdy środki finansowe na realizację zadań
określonych w § 1 ust 2 okażą się niewystarczające
Powiat Bytowski zobowiązuje się przekazać na rzecz
Gminy Miejskiej Słupsk dodatkowe środki finansowe
w wysokości wyliczonej przez Powiatowy Zespół do
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku i
uzgodnionej ze stronami.
3. Rozliczenie finansowe z wykonanego zadania sporządzone zostanie przez Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku, w terminie do dnia 31 stycznia 2008 roku.
§3

Skarbnik Powiatu
Barbara Niewadził

1187
Porozumienie
z dnia 1 stycznia 2007 r.
w sprawie obsługi mieszkańców Powiatu Bytowskiego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o
Niepełnosprawności w Słupsku.
Stronami zawartego porozumienia są:
Gmina Miejska Słupsk – miasto na prawach powiatu
reprezentowane przez Prezydenta Miasta Słupska w
osobie
Pana Macieja Kobylińskiego
oraz
Powiat bytowski reprezentowany przez Zarząd
Powiatu w osobach
Pana Romana Zaborowskiego – Starostę Bytowskiego
Pana Krzysztofa Sławskiego – Wicestarostę
§1
1. Na podstawie art. 5 ust 2. ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz
art. 4 a i 6 c Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z
późn. zm.) Gmina Miejska Słupsk– miasto na prawach
powiatu zobowiązuje się do świadczenia odpłatnie
usług w zakresie działania Powiatowego Zespołu do
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku
na rzecz mieszkańców powiatu bytowskiego
2. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności będzie w szczególności:
1) orzekał o niepełnosprawności,
2) orzekał o stopniu niepełnosprawności,

Starosta powiatu bytowskiego zapewnia Powiatowemu
Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
transport na posiedzenia wyjazdowe lub badania domowe
dla mieszkańców powiatu i ponosi jego koszty.
§4
Starosta powiatu bytowskiego upoważnia Prezydenta
Miasta Słupska do reprezentowania powiatu w sprawach
określonych w porozumieniu.
§5
Porozumienie zostaje zawarte na czas określony tj. od
1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
§6
Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§8
Stronom przysługuje prawo rozwiązania porozumienia
z zastosowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
§9
Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron,
Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności
w Słupsku i jeden celem przesłania do Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego.
Zarząd
Powiatu Bytowskiego
Starosta
Roman Zaborowski
Wicestarosta
Krzysztof Sławski

Prezydent
Miasta Słupska
Maciej Kobyliński
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UCHWAŁA Nr VI/61/07
Rady Miasta Gdańska
z dnia 18 stycznia 2007 r.
w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej
oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r.: Dz. U. Nr 23,
poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984,
Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, zm. z
2003 r.: Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568,
zm. z 2004 r.: Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116,
poz. 1203, zm. z 2005r Dz. U. Nr 172, poz. 1441, zm.
2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), art. 8 ust. 2
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz.. U. nr 225, poz. 1635) uchwala się, co następuje:
§1
Zarządza się pobór opłaty skarbowej w drodze
inkasa.
§2
1 Na inkasentów opłaty skarbowej zobowiązanych do jej
poboru, wyznacza się podmioty wskazane w załączniku Nr 1.
2 Za pobór opłaty skarbowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 3% zainkasowanej
opłaty.
3. Inkasent jest obowiązany do wpłacenia na rachunek
bankowy nr 53 1160 2202 0000 0000 8298 4902
Urzędu Miejskiego w Gdańsku pełnej kwoty pobranej
opłaty skarbowej:
— do dnia 20 każdego miesiąca za okres od 1–go do
15–go każdego miesiąca,
— do dnia 5 każdego miesiąca za okres od 16–go do
końca poprzedniego miesiąca.
§3
Uregulowania dotyczące rozliczania opłaty skarbowej
oraz sposób zapłaty wynagrodzenia zostaną określone w
umowie z inkasentami.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Gdańska.
§5
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.02.2007 r.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek
Załącznik nr 1
1. Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
2. Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku

3. Drugi Urząd Skarbowy w Gdańsku
4. Trzeci Urząd Skarbowy w Gdańsku
5. Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku
6. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
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UCHWAŁA Nr VI/90/07
Rady Miasta Gdańska
z dnia 18 stycznia 2007 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie
pojazdów z dróg publicznych i za parkowanie tych
pojazdów na koszt ich właścicieli
Na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz. U. z 2005 r.
Nr 108, poz. 908, z zm.: Dz. U. z 2005r, Nr 90, poz. 757,
Nr 25, poz. 202, Nr 90, poz. 756, Nr 109 poz. 925, Nr 175,
poz. 1462, Nr 179, poz. 1486, Nr 180 poz. 1497, Dz. U. z
2006 r. Nr 17 poz. 141 Nr 104 poz. 708 i 711, Nr 190 poz.
1400, Nr 191 poz. 1410) Rada Miasta Gdańska uchwala,
co następuje:
§1
Ustala się wysokość opłat za usuwanie pojazdów
i parkowanie usuniętych pojazdów na terenie miasta
Gdańska, jakie będą pobierane od właścicieli lub dysponentów pojazdów, w sytuacjach określonych ustawą z dnia
20 czerwca 1997roku Prawo o ruchu drogowym.
§2
Ustala się następujące opłaty:
1. Za usunięcie z drogi i dostarczenie na parking strzeżony zlokalizowany w granicach administracyjnych
Gdańska:
1) pojazdu jednośladowego – 150,00 zł;
2) samochodu osobowego i dostawczego do 3,5
t. oraz dostosowanych do nich przyczep –
250,00 zł;
3) samochodu ciężarowego powyżej 3,5 t. –
450,00 zł;
4) pilotaż samochodów ciężarowych z miejsca zatrzymania na parking strzeżony – 200,00 zł;
5) pojazdu zabezpieczonego z wypadku drogowego,
bez udziału jego właściciela lub dysponenta (ranny
odwieziony do szpitala) – 100,00 zł;
2. Za parkowanie na parkingu strzeżonym za każdą
rozpoczętą dobę:
1) pojazdu jednośladowego – 8,00 zł;
2) pojazdu osobowego i dostawczego do 3,5 t. oraz
dostosowanych do nich przyczep – 20,00 zł;
3) pojazdu ciężarowego powyżej 3,5 t. – 45,00 zł;
§3
W skład w/w opłat wchodzą wszelkie dodatkowe
należności związane z wykonywanymi czynnościami:
usunięciem, załadowaniem, transportem i parkowaniem
tych pojazdów.
§4
Wysokość opłat, o których mowa w § 2 niniejszej
uchwały w godzinach od 22:00 do 6:00 oraz w niedzielę
i dni świąteczne podwyższa się o 50%.
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§5

§1

Wysokość opłat ustalonych niniejszą uchwałą podane
są w kwotach brutto uwzględniających podatek VAT.

Nadaje się statut Gdańskiemu Zespołowi Żłobków
publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej jednostce
budżetowej Miasta Gdańska stanowiący Załącznik Nr 1
do niniejszej uchwały.

§6
Granicą obowiązywania wysokości opłat, o których
mowa w § 2 niniejszej uchwały są granice administracyjne Miasta Gdańska.
§7
Traci moc uchwała nr XLVIII 1445/2002 Rady Miasta
Gdańska z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie wprowadzenia opłat za usuwanie i parkowanie usuniętych
pojazdów na terenie miasta Gdańska.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w
Gdańsku, w prasie lokalnej oraz Dzienniku Urzędowym
Wojewody Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek
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UCHWAŁA Nr VI/87/07
Rady Miasta Gdańska
z dnia 18 stycznia 2007 r.
w sprawie nadania statutu Gdańskiemu Zespołowi
Żłobków jednostce budżetowej Miasta Gdańska
Na podstawie art. 18 ust. 2pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002 r.
Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Dz. U.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz. U.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 11 i 39
ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach
opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.: z
1992 r. Dz. U. Nr 63, poz. 315; z 1994 r. Dz. U. Nr 121,
poz. 591; z 1995 r. Dz. U. Nr 138, poz. 682; Dz. U. Nr 141,
poz. 692; z 1996 r. Dz. U. Nr 24, poz. 110; 1997 r. Dz.
U. z Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769; z 1998 r. Dz. U.
Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1115; z
1999 r. Dz. U. Nr 28, poz. 255, poz. 256, Nr 84, poz. 935;
z 2000 r. Dz. U. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43,
poz. 489, Nr 84, poz. 9 48, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r.
Dz. U. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083,
Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382,
Nr 126, poz. 1383, Nr 126, poz. 1384, Nr 128, poz. 1407;
z 2002 r. Dz. U. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Dz. U. Nr 45,
poz. 391, Nr 124, poz. 1151, poz. 1152, Nr 171, poz. 1663,
Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Dz. U.
Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Dz. U.
Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1420, Nr 239, poz. 2020,
Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Dz. U. Nr 75, poz. 518,
Nr 143, poz. 1032) uchwala się, co następuje:

§2
Traci moc uchwała Nr IX/323/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 kwietnia 1999 r sprawie nadania statutu
Gdańskiemu Zespołowi Żłobków w Gdańsku, zmieniona
uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XV/475/99 z dnia 28
października 1999r, uchwałą Nr XXXV/1116/2001 z dnia
31 maja 2001 roku Rady Miasta Gdańska oraz uchwałą Nr
XI/282/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 10 lipca roku.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/87/07
Rady Miasta Gdańska
z dnia 21 stycznia 2007 r.
STATUT GDAŃSKIEGO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Gdański Zespół Żłobków jest publicznym zakładem
opieki zdrowotnej pod nazwą „Gdański Zespół Żłobków”, zwany dalej „Zespołem”, w rozumieniu ustawy
o zakładach opieki zdrowotnej wykonującym zadania
własne Miasta Gdańska.
2. Zespół jest prowadzony w formie jednostki budżetowej.
§2
Organem założycielskim Zespołu jest Rada Miasta
Gdańska.
§3
1. Siedziba Zespołu mieści się w Gdańsku przy ul.
Racławickiej 8.
2. Obszar działania Zespołu obejmuje miasto Gdańsk.
§4
Podstawą działania Zespołu jest:
1. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.)
2. ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki
zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.),
3. ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i
kompetencji określonych w ustawach szczególnych
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pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34,
poz. 198 z późn. zm.)
4. ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
5. niniejszy statut.
Rozdział II
Zakres zadań Zespołu
§5
1. Zespół jest jednostką organizacyjną miasta powołaną
w celu zarządzania podległymi żłobkami.
2. Do zakresu zadań Zespołu należy opieka nad dziećmi
do lat 3 oraz profilaktyka i promocja zdrowia, w szczególności:
a) właściwe zorganizowanie kompleksowej opieki nad
dziećmi przebywającymi w żłobkach,
b) dbałość o wszechstronny i prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci,
c) wspieranie procesu usamodzielniania się dzieci, na
miarę ich wieku i możliwości,
d) kształcenie właściwych nawyków i umiejętności związanych z satysfakcjonującym życiem w
grupie,
e) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przebywającym w żłobkach,
f) sprawowanie pielęgniarskiej opieki medycznej nad
dziećmi,
g) zapewnienie właściwego żywienia dzieci, zgodnego
z normami i zaleceniami dietetycznymi,
h) podejmowanie profilaktycznych działań prozdrowotnych,
i) promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci oraz
ich rodziców i opiekunów,
j) opracowanie i wdrażanie programów merytorycznych wspierających realizację zadań podstawowych.
Rozdział III
Struktura organizacyjna i organy Zespołu
§6
a) Odpowiedzialność za zarządzanie Zespołem
ponosi Dyrektor wyłoniony w drodze konkursu.
b) Dyrektora Zespołu powołuje i odwołuje ze stanowiska Prezydent Miasta Gdańska.
c) Do zadań i kompetencji Dyrektora należy:
2. kierowanie działalnością Zespołu,
3. ustalanie planu finansowego Zespołu,
4. zapewnienie należytego funkcjonowania Zespołu,
5. reprezentowanie Zespołu na zewnątrz.
a) Dyrektor odpowiada za poziom usług świadczonych
przez Zespół oraz za prowadzenie właściwej polityki finansowej i działa w granicach określonych
przez statut i regulamin organizacyjny.
b) Dyrektor Zespołu pełni funkcję pracodawcy w rozumieniu kodeksu pracy w stosunku do osób w nim
zatrudnionych.
c) Podstawą stosunku pracy Dyrektora jest umowa o
pracę zawarta z Prezydentem Miasta Gdańska.

d) Zastępcę Dyrektora, Głównego Księgowego, Kierowników Żłobków zatrudnia i zwalnia Dyrektor
Zespołu.
e) Podczas przewidywanej nieobecności w pracy,
dyrektora zastępuje jego zastępca.
§7
1. Zespół posiada strukturę wielozakładową. W skład
Zespołu wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
a) Żłobek Nr 1 z siedzibą przy ul. Malczewskiego 33,
b) Żłobek Nr 2 z siedzibą przy ul. Piastowskiej 92,
c) Żłobek Nr 7 z siedzibą przy ul. Pocztowej 1,
d) Żłobek Nr 8 z siedzibą przy ul. Szerokiej 15/17,
e) Żłobek Nr 9 z siedzibą przy ul. Racławickiej 8,
f) Żłobek Nr 15 z siedzibą przy ul. Konopnickiej 14,
g) Żłobek Nr 16 z siedzibą przy ul. Wassowskiego 7
h) Żłobek Nr 18 z siedzibą przy ul. Startowej 3,
i) Żłobek Nr 19 z siedzibą przy ul. Chałubińskiego
20.
§8
1. Szczegółową strukturę Zespołu, zakres działania
komórek organizacyjnych oraz podział czynności i
odpowiedzialności osób pełniących funkcje kierownicze i samodzielne określa Regulamin organizacyjny,
który podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta.
2. Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń
zdrowotnych w Zespole określa regulamin porządkowy ustalony przez Dyrektora Zespołu.
Rozdział IV
Zasady gospodarki finansowej Zespołu
§9
1. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach
określonych dla jednostek budżetowych w ustawie, o
której mowa w § 4 pkt 4 statutu.
2. Zespół posiada odrębne rachunki bankowe.
§ 10
1. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest plan
dochodów i wydatków, zwany dalej „planem finansowym”, ustalony przez Dyrektora Zespołu i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Gdańska.
2. Realizacja planu następuje na zasadach określonych dla jednostki budżetowej w ustawie o finansach
publicznych i ustawie o rachunkowości.
3. Zmiana planu finansowego może nastąpić po dokonaniu odpowiednich zmian w budżecie Miasta Gdańska.
§ 11
Zespół sporządza sprawozdanie z wykonania planu
finansowego, które przedkłada Prezydentowi Miasta
Gdańska.
§ 12
Zespół gospodaruje przekazanym w trwały zarząd mieniem oraz przydzielonymi środkami finansowymi, mając
na celu ich efektywne wykorzystanie, z uwzględnieniem
zasad określonych w ustawie, o której mowa w § 4 pkt 2
i 4 statutu.
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Zespół może gromadzić środki na rachunku dochodów
własnych na zasadach określonych w ustawie, o której
mowa w § 4 pkt 4.

nie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390
oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875), Sejmik
Województwa Pomorskiego uchwala, co następuje:

§ 14

§1

Na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach
Zespół tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1. Z budżetu województwa mogą być udzielane dotacje
celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach
ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru
zabytków, znajdujących się na obszarze województwa pomorskiego.
2. Celem dotacji jest wspieranie i uzupełnianie działań
właścicieli lub posiadaczy zabytków dla zapewnienia
ochrony i konserwacji wartościowych elementów substancji zabytkowej.

§ 13

§ 15
Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku określa odrębna
uchwała Rady Miasta Gdańska.
§ 16
Zespół prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Rozdział V
Nadzór nad działalnością Zespołu
§ 17
1. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Prezydent
Miasta Gdańska za pośrednictwem Wydziału Spraw
Społecznych Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
2. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawowany jest
na podstawie zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 18
Zmiana niniejszego statutu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego nadania.
§ 19
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie
zastosowanie mają przepisy ustawy o zakładach opieki
zdrowotnej i przepisy wydane na jej podstawie oraz inne
ogólnie obowiązujące przepisy prawa.
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UCHWAŁA Nr 87/VII/07
Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 26 marca 2007 r.
w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji
celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków.
Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm. 1)) oraz
art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochro1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz.. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004
r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 17 59

§2
1. Dotacja może być udzielona każdemu, kto jest właścicielem lub posiadaczem zabytku, o którym mowa
w § 1 ust. 1 z wyłączeniem zabytków będących w
posiadaniu jednostek organizacyjnych, zaliczanych do
sektora finansów publicznych, które są finansowane
ze środków finansowych przyznanych odpowiednio
przez dysponentów części budżetowych bądź jednostki samorządu terytorialnego, którym podlegają
te jednostki.
2. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie
nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytkach określonych w § 1, ust. 1, ustalonych
na podstawie kosztorysu i programu prac zatwierdzonego przez właściwe służby konserwatorskie.
§3
1. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków może obejmować nakłady konieczne
na:
1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i
restauratorskich;
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji
wnętrz;
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji
zabytku;
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenia w zakresie niezbędnym dla
zachowania tego zabytku;
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i detali architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie,
z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego
budynku kolorystyki;
10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku,
jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
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11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym
ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi,
więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur
spustowych;
12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach
drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe lub
przynależności;
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
14) uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury
obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu
parku lub ogrodu;
16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych,
niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt. 7
– 15;
17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz
przeciwpożarowej i odgromowej.
2. Przeprowadzenie prac lub robót, o których mowa w
pkt. 1–17, wymaga wyłonienia ich wykonawcy na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 roku Nr 164,
poz. 1163 ze zm).
§4
1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50%
nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w zależności
od środków zaplanowanych w budżecie województwa.
2. W szczególnych przypadkach, jeżeli zabytek, o
którym mowa w ust. 1, posiada wyjątkową wartość
historyczną, artystyczną lub naukową, albo wymaga
przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub
robót budowlanych, dotacja może być udzielona do
wysokości 100% nakładów na wykonanie tych prac
lub robót.
3. W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku, o
którym mowa w § 1 ust. 1 wymaga niezwłocznego
podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub
robót budowlanych, dotacja może być również udzielona do wysokości 100% nakładów na wykonanie tych
prac lub robót.
§5
Łączna kwota dotacji udzielonych ze środków publicznych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym
mowa w § 1, ust. 1, nie może przekraczać 100% nakładów
koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
§6
1. Udzielenie dotacji może nastąpić po złożeniu przez
właściciela lub posiadacza zabytku wniosku w tej
sprawie do Zarządu Województwa Pomorskiego za
pośrednictwem Departamentu Kultury i Sportu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Wnio-

ski należy składać w terminie do 30 października
każdego roku poprzedzającego rok realizacji prac lub
robót, przy czym wnioski na rok 2007 należy składać
do 25 maja 2007 roku.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania
w przypadku ubiegania się o dotację na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku.
3. Wnioski o przyznanie dotacji opiniuje komisja powołana przez Zarząd Województwa Pomorskiego w
formie uchwały, w skład której wchodzi: dwóch
przedstawicieli Departamentu Kultury i Sportu, jeden
przedstawiciel Departamentu Majątku Województwa,
jeden przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Badań i
Dokumentacji Zabytków w Gdańsku.
4. Regulamin pracy komisji, o której mowa w ust. 3,
stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§7
Wniosek, o którym mowa w § 6, ust. 1 stanowiący
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały w szczególności
powinien zawierać:
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą;
2) wskazanie zabytku z uwzględnieniem miejsca jego
położenia oraz kopię decyzji o wpisie do rejestru
zabytków;
3) wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku;
4) określenie prac lub robót, na które ma być udzielona
dotacja i termin ich wykonania;
5) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca;
6) wykaz zakresu prac lub robót wykonanych przy tym
zabytku w okresie ostatnich 3 lat, z podaniem wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie;
7) informacje wnioskodawcy o dotychczas uzyskanych
środkach publicznych, przeznaczonych na przeprowadzenie przy tym zabytku prac, o których mowa w
pkt. 6;
8) informację o tym, czy wnioskodawca ubiega się o
dotację na prace lub roboty objęte wnioskiem u innego
organu mogącego udzielić dotacji;
9) informacja o wysokości zaangażowanych środków
własnych,
10) fotograficzną dokumentację stanu zachowania zabytku.
§8
1. Sejmik Województwa Pomorskiego, w miarę posiadanych środków, ustala w budżecie województwa
wysokość wydatków przeznaczonych na dotacje.
2. Sejmik Województwa Pomorskiego udziela dotacji na
przeprowadzenie prac lub robót w drodze uchwały.
§9
Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy
określającej w szczególności:
1) zakres planowanych prac lub robót i termin ich realizacji;
2) wysokość udzielonej dotacji oraz termin i tryb jej płatności;
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3) tryb kontroli wykonania umowy;
4) sposób i termin rozliczania dotacji;
5) warunki, sposób i termin zwrotu niewykorzystanej
dotacji albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem;
6) zobowiązanie podmiotu dotowanego do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 roku
Nr 164, poz. 1163 ze zm);
7) zobowiązanie podmiotu dotowanego do nie zbywania
zabytku odnowionego w ramach przyznanej dotacji,
w ciągu 3 lat od daty rozliczenia dotacji;
8) zobowiązanie podmiotu dotowanego do utrzymania
finansowego wkładu własnego zadeklarowanego we
wniosku.
§ 10
1. Przekazanie dotacji na wykonanie prac może nastąpić:
1) w całości – po zakończeniu wszystkich prac lub
robót, na wykonanie, których została przyznana
dotacja, i przyjęciu rozliczenia,
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w
dwóch częściach – pierwszej, po podjęciu prac lub
robót, określonych w § 3, w wysokości nie większej
jednak niż 50% udzielonej dotacji, – drugiej, po
zakończeniu wszystkich prac lub robót, na wykonanie, których została przyznana dotacja i przyjęciu
rozliczenia.
2. W celu rozliczenia dotacji w sposób i w terminach
określonych w umowie, podmiot dotowany składa
sprawozdanie z wykonania prac lub robót określające:
1) całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym, w tym nakłady pokryte ze środków
publicznych uzyskanych od innych podmiotów niż
województwo,
2) protokół odbioru przez właściwe służby konserwatorskie przeprowadzonych prac lub robót;
3) obmiar przeprowadzonych prac lub robót;
4) kserokopie faktur i rachunków,
5) zestawienie rachunków lub faktur, ze wskazaniem
nr księgowego, nr pozycji kosztorysu, daty wystawienia rachunku lub faktury, nazwy wydatku oraz
jego kwoty wraz z określeniem wysokości środków
z dotacji finansujących dany rachunek lub fakturę
oraz nazwy wystawcy rachunku lub faktury,
6) protokół z wyboru wykonawcy sporządzony zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych,
7) fotograficzną dokumentację stanu zabytku po
wykonaniu prac konserwatorskich,
8) oświadczenie o zgodności dołączonych danych ze
stanem faktycznym wraz z pouczeniem o odpowiedzialności z art. 233 Kodeksu karnego.
Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 11
W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, w tym nie przedstawienia rozliczenia

w terminie określonym w umowie, nieterminowego zwrotu
niewykorzystanej części dotacji, podania nieprawidłowych
lub niepełnych informacji, o których mowa w § 7, podmiot
dotowany zobowiązany jest do zwrotu wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem części dotacji wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych,
w terminie do 28 lutego następnego roku oraz traci prawo
do ubiegania się o dotację z budżetu województwa przez
kolejne trzy lata, licząc od dnia stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.
§ 12
1. Departament Kultury i Sportu UMWP oraz Departament Majątku Województwa UMWP prowadzi dokumentację udzielonych dotacji oraz informuje inne
organy uprawnione do udzielania dotacji na prace
lub roboty przy zabytkach.
2. Departament Kultury i Sportu niezwłocznie ogłasza
na tablicy ogłoszeń Urzędu:
1) uchwałę o przyznaniu dotacji;
2) informację o rozliczeniu lub odmowie rozliczenia
dotacji;
3) informację o utracie prawa do dotacji.
3. Uchwały i informacje, o których mowa w ust. 2. wywiesza się na okres 1 miesiąca.
4. Każdemu służy prawo wglądu do dokumentacji,
o której mowa w ust. 1, na zasadach określonych
w przepisach dotyczących dostępu do informacji
publicznej.
§ 13
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Sejmiku Województwa
Pomorskiego
Brunon Synak
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 87/VII/07
Sejmiku Województwa
Pomorskiego
z dnia 26 marca 2007 r.
REGULAMIN PRACY KOMISJI
rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowych
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków, położonych na obszarze województwa
pomorskiego, nie stanowiących własności województwa.
§1
Zarząd Województwa Pomorskiego powołując Komisję
określi jej szczegółowe zasady działania oraz kryteria,
jakimi powinna się kierować przy rozpatrywaniu wniosków.
§2
Podstawę pracy Komisji stanowią udokumentowane
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wnioski podmiotów uprawnionych złożone w terminie
określonym w uchwale. Wnioski złożone po terminie lub
niekompletne nie będą rozpatrywane.
§3
Do zadań Komisji należy:
1) opiniowanie wniosków o przyznanie dotacji na prowadzone prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków,
2) opiniowanie wniosków o przyznanie dotacji na prace
interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku wpisanego do rejestru zabytków.
§4
1. Komisja dokonuje oceny wniosków według następujących kryteriów:
1) dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej
i turystów oraz rola zabytku w kształtowaniu przestrzeni publicznej,
2) promowanie kultury oraz historii regionu,
3) ranga zabytkowo–artystyczna obiektu,
4) stan zachowania obiektu,
5) fakt kontynuowania prac,
6) wysokość zaangażowanych środków własnych,

7) ocena realności wykonania planowanych prac w
świetle przewidywanych kosztów,
8) zgodność z lokalnymi i wojewódzkim programem
opieki nad zabytkami województwa pomorskiego.
2. Preferuje się prace kompleksowe, możliwe do realizacji w ciągu jednego roku.
§5
1. Komisja pracuje na posiedzeniach, którym przewodniczy Dyrektor Departamentu Kultury i Sportu UMWP,
zwany dalej Przewodniczącym.
2. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.
§6
1. Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym,
przy obecności całego jej składu, zwykłą większością
głosów.
2. Przewodniczący przedkłada Zarządowi Województwa
Pomorskiego wykaz zawierający zestawienie pozytywnie przez nią zaopiniowanych wniosków, na które
może być udzielona dotacja.
3. Protokoły z posiedzeń Komisji oraz wykaz, o którym
mowa w ust. 2, podpisuje Przewodniczący.
§7
Obsługę administracyjno–techniczną zapewnia Departament Kultury i Sportu UMWP.
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 87/VII/07
Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 26 marca 2007 r.

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB
ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU
WPISANYM DO REJESTRU

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O ZABYTKU I WNIOSKODAWCY
A. DANE O ZABYTKU:
1. NAZWA ZABYTKU
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
2. DANE O ZABYTKU

nr w rejestrze zabytków:
wpis z dnia:
3. DOKŁADNY ADRES ZABYTKU LUB MIEJSCE JEGO PRZECHOWYWANIA
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
4. UZASADNIENIE istotnego znaczenia historycznego, artystycznego lub naukowego zabytku dla regionu
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

B. WNIOSKODAWCA
1. IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA
............................................................................................................................................................................................
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2. ADRES / SIEDZIBA
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
3. NR NIP:
4. INNE DANE (dot. jednostek organizacyjnych):
1) FORMA PRAWNA
2) NAZWA I NR REJESTRU
DATA WPISU DO REJESTRU / EWIDENCJI
NR REGON:
OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTOWANIA WNIOSKODWCY (zgodnie z danymi rejestrowymi):
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

BANK (nazwa, adres) i NR KONTA WNIOSKODAWCY:
............................................................................................................................................................................................

C. TYTUŁ DO WŁADANIA ZABYTKIEM:

(własność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inne)
Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy ............................................................................
księga wieczysta nr
(w przypadku braku księgi wieczystej) zbiór dokumentów

D. UZYSKANE POZWOLENIA:
1. Pozwolenie na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku

wydane przez:

z dnia:

nr zezwolenia:

2. Pozwolenie na budowę

z dnia:

nr zezwolenia:

II. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRACACH LUB ROBOTACH
A. ZAKRES RZECZOWY PRAC LUB ROBÓT I ICH CHARAKTERYSTYKA:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

B. UZASADNIENIE CELOWOŚCI PRAC LUB ROBÓT:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 79

Poz. 1191

— 5521 —

C. TERMIN REALIZACJI: (planowany termin rozpoczęcia prac)
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

D. PRZEWIDYWANE KOSZTY REALIZACJI PRAC LUB ROBÓT ORAZ ŹRÓDŁA
ICH FINANSOWANIA:
przewidywane koszty realizacji prac lub robót oraz
źródła ich sfinansowania
ogółem
przedmiot i kwota wnioskowanego dofinansowania
finansowe środki własne wnioskodawcy
udział środków pozyskanych z:
budżetu państwa
wojewódzkiego konserwatora
zabytków
budżetów jednostek
samorządu terytorialnego
- innych źródeł (należy wskazać)

zakres rzeczowy

kwota

udział w całości
kosztów (w %)

E. HARMONOGRAM I PRELIMINARZ CAŁKOWITYCH KOSZTÓW ZADANIA
WRAZ ZE ŹRÓDŁAMI FINANSOWANIA
Termin
przeprowadzenia
prac

Rodzaj prac
konserwatorskich,
restauratorskich
lub robót
budowlanych

Koszt ogółem
(zł)

Koszty z podziałem na źródła finansowania

Dotacja
Środki
własne
samorządu
województwa

Inne źródła

III. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
Wykaz wykonanych przez wnioskodawcę w okresie ostatnich 3 lat prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku nieruchomym / ruchomym, wpisanym do rejestru zabytków z podaniem wysokości
wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie, w tym sfinansowanych ze środków publicznych
rok
Zakres wykonanych prac
Poniesione wydatki Dotacje ze środków publicznych
(wysokość, źródło i przeznaczenie)
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IV. WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZY SKŁADANIU WNIOSKU:
1) potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia decyzji o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego
dotyczą prace lub roboty,
2) dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem (np. aktualny wypis z rejestru gruntów lub aktualny odpis z
księgi wieczystej),
3) decyzja właściwego organu ochrony zabytków zezwalająca na przeprowadzenie prac lub robót oraz projekt i
pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub program prac przy
zabytku ruchomym,
4) pozwolenie na budowę, jeżeli wskazane/planowane prace lub roboty wymagają w myśl obowiązującego stanu
prawnego uzyskania takiego pozwolenia,
5) fotograficzna dokumentacja zabytku,
6) informacja o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów,
7) informacja o zgodności z lokalnym i wojewódzkim programem opieki nad zabytkami,
8) oświadczenie wnioskodawcy o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych,
9) w przypadku, gdy wnioskodawcą jest przedsiębiorca, do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć informację
o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku – sporządzoną w zakresie i według zasad
określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w prawach dotyczących pomocy
publicznej
Dotacje udzielane są na zasadach określonych w uchwale Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr ......z dnia
........2007 roku w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
W przypadku stwierdzenia, że we wniosku podano nieprawdziwe dane, Zarząd Województwa Pomorskiego
zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu przyznanych środków.
V. PODPISY:
W przypadku otrzymania dotacji zobowiązuje się do wydatkowania przyznanych środków na realizację wskazanego
zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 roku
Nr 164, poz. 1163 ze zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104
ze zm.) oraz ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114)

1. Podpis wnioskodawcy (osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy)

(podpisy)

Miejscowość, dnia...................
(pieczątki)

Oświadczam/my, że:
Wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i
faktycznym.

....................................................................................................................
(pieczątka i podpisy)
2. Potwierdzenie przyjęcia wniosku wraz z załącznikami
data przyjęcia, imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek
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Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 87/VII/07
Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 26 marca 2007 r.

................................................................................
................................................................................

Wnioskodawca
................................................................................
................................................................................

Adres Wnioskodawcy
................................................................................

Numer telefonu

SPRAWOZDANIE
z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, na które została udzielona dotacja/ zostały
przekazane środki *
Niniejszym przedstawiam sprawozdanie merytoryczne i finansowe z wykonania prac przy obiekcie
zabytkowym objętych Umową NR......................................................................................................

1. Sprawozdanie merytoryczne (zwięzły opis wykonanych prac, z podaniem zakresu i
terminów realizacji poszczególnych etapów/zadań).
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

* niepotrzebne skreślić
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2. Sprawozdanie finansowe.
A. Zestawienie kosztów.
Całkowity koszt wykonanych prac

zł (brutto)

W tym koszty pokryte ze środków własnych
Koszty pokryte z dotacji województwa
W tym koszty pokryte ze środków
pochodzących z innych źródeł (wskazać źródła)

zł (brutto)
Nazwa źródła finansowania

Kwota
zł (brutto)

...................................................... ..........................................
...................................................... ..........................................
...................................................... ..........................................
...................................................... ..........................................
...................................................... ..........................................
...................................................... ..........................................

B. Zestawienie faktur.
L.p. Wystawca dokumentu
księgowego

Nr dokumentu
księgowego

Data

Nazwa wydatku

Kwota w zł
(brutto)

Łącznie
3. Wymagane załączniki do sprawozdania z wykorzystania środków na prace przy
obiekcie zabytkowym **

** kserokopie potwierdzone przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem
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1) pozwolenie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie
prac objętych wnioskiem ***
2) pozwolenie na budowę ***
3) obmiar przeprowadzonych prac i robót,
4) protokół odbioru przez właściwe służby konserwatorskie przeprowadzonych prac i
robót,
5) kserokopie faktur lub rachunków ze wskazaniem nr księgowego, nr pozycji
kosztorysu, daty wystawienia rachunku lub faktury, nazwy wydatku oraz jego kwoty
wraz z określeniem wysokości środków z dotacji finansujących dany rachunek lub
fakturę oraz nazwy wystawcy rachunku lub faktury,
6) protokół z wyboru wykonawcy sporządzony zgodnie z wymogami ustawy Prawo
zamówień publicznych,
7) oświadczenie o zgodności dołączonych danych ze stanem faktycznym wraz z
pouczeniem o odpowiedzialności z art. 233 Kodeksu karnego,
8) fotograficzna dokumentacja zabytku po zakończeniu prac.
4. Ocena sprawozdania.
A.

Zakres merytoryczny

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
B.
Zakres finansowy
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Miejscowość, data................................

.....................................................
podpis/y, pieczęć

*** o ile dokument nie był wymagany jako załącznik do wniosku o udzielenie dotacji
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