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UCHWAŁA Nr III/18/2006
Rady Gminy Szemud
z dnia 28 grudnia 2006 r.

UCHWAŁA Nr Vk/III/27/2006
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 19 grudnia 2006 r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Szemud
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst z 2001 r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.: z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) Rada Gminy
Szemud uchwala co następuje:
§1
W Statucie Gminy Szemud, stanowiącym załącznik do
uchwały Nr III/15/2002 Rady Gminy Szemud z dnia 12
grudnia 2002 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 13 ust. 2 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
„powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który
jest głównym księgowym budżetu oraz sekretarza
gminy – na wniosek wójta”
2) § 74 ust. 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„powołania – zastępca wójta, skarbnik, sekretarz oraz
kierownik urzędu stanu cywilnego”
3) § 74 ust. 3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„zastę pcą wójta, skarbnikiem, sekretarzem i kierownikiem urzędu stanu cywilnego”
§2
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Laskowski

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
rok 2007
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku
Nr 147 poz. 1231 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta
Wejherowa uchwala, co następuje:
§1
Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie programu powierza się:
1. Prezydentowi Miasta Wejherowa,
2. Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
§3
Koordynator d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych po uzgodnieniu z Prezydentem
Miasta przedkłada Radzie Miasta sprawozdanie roczne
z realizacji programu.
§4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miasta Wejherowa
Piotr Bochiński
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Załącznik
do Uchwały Nr Vk/III/27/2006
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 19 grudnia 2006 r.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007
I. Zasady konstruowania programu
Konstruowanie programu na 2007 r. opiera się na
zasadzie realizmu uwzględniającej doświadczenia lat
poprzednich, które wskazują, że gminne programy zapobiegania uzależnieniom mogą funkcjonować poprawnie
i być skuteczne wtedy, gdy są ściśle zintegrowane z
polityką prospołeczną gminy lub miasta. Najbardziej
skutecznym środkiem profilaktycznym jest właściwa
profilaktyka skierowana do dzieci i młodzieży naszego
miasta jako grupy najbardziej narażonej na zagrożenia
wynikające z dysfunkcji związanych z alkoholem i innymi
uzależnieniami.
II. Główny cel programu
1. Promocja zdrowego trybu życia i wzmocnienie czynników chroniących dzieci i młodzież przed uzależnieniami poprzez organizację czasu wolnego dzieci
i młodzieży oraz organizację programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży, rodziców,
nauczycieli i pedagogów szkolnych.
2. Wspomaganie organizacji świadczących usługi w
zakresie pomocy, terapii dla osób uzależnionych i
współuzależnionych, dorosłych dzieci alkoholików
oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
3. Zwrócenie uwagi na nieprawidłowości w zakresie
sprzedaży alkoholu – szkolenia sprzedawców alkoholu i kontrola w tym zakresie.
4. Rozwój profesjonalnych form pomocy psychologicznej
i socjoterapeutycznej dla dzieci i rodzin z problemem
alkoholowym i innymi uzależnieniami.
5. Pomoc w zakresie przeciwdziałania narastającym problemom związanym z przemocą w szkole i rodzinie.
6. Zwiększenie dostępności usług terapeutycznych dla
osób uzależnionych i ich rodzin.

7. Tworzenie lokalnych koalicji i systemów działań profilaktycznych zmniejszających zagrożenie problemem
uzależnień.
III. Realizatorzy programu:
1. Prezydent Miasta – główny koordynator programu.
2. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Komisja Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Miasta przy pomocy niżej wymienionych
służb:
— Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
— Komenda Powiatowa Policji.
— Straż Miejska w Wejherowie.
— Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
— Placówki zdrowia.
— Placówki oświatowo – wychowawcze (samorządowe).
— Parafie.
— Organizacje pozarządowe.
IV. Zadania Koordynatora d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
1. Koordynacja działań w ramach programu.
2. Nadzór nad realizacją programu.
3. Przygotowanie sprawozdania z realizacji programu
przedstawione Radzie Miasta do końca I kwartału
2008 r. przez Prezydenta Miasta.
V. Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za każdy udział w posiedzeniu Komisji
otrzymują wynagrodzenie brutto w wysokości 10% najniższego wynagrodzenia za pracę ustalonego przez Ministra
Pracy i Polityki Społecznej. Wynagrodzenie to przysługuje
członkom będącym pracownikami Urzędu Miejskiego w
Wejherowie tylko w przypadku, gdy posiedzenie Komisji
odbywa się poza godzinami pracy Urzędu.

VI. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007
Nazwa zadania

Sposób realizacji

I. Rozwój
1. Zajęcia pozalekcyjne z
profesjonalnych form
programem
pomocy psychologicznej
profilaktycznym w
i socjoterapeutycznej dla
zakresie uzależnień, w
dzieci i rodzin
tym zajęcia sportowe
z problemem
(basen, lodowisko, korty
alkoholowym
tenisowe).
i innymi uzależnieniami 2. Program psychologiczno
terapeutyczny w
szkołach.

Realizator
Nauczyciele i pedagodzy ze
szkół podstawowych
i gimnazjów.

Terapeuci i psycholodzy
z Ośrodka Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.

Termin
realizacji
od stycznia do
czerwca;
od września do
grudnia

od września do
grudnia
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II. Pomoc w zakresie
przeciwdziałania
narastającym
problemom związanym
z przemocą w szkole i
rodzinie.

II. Zwiększenie
dostępności usług
terapeutycznych dla
osób uzależnionych,
współuzależnionych
i ich rodzin

IV. Tworzenie lokalnych
koalicji i systemu działań
profilaktycznych
zmniejszających
zagrożenia problemu
uzależnień.
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3. Akcja Zima i Lato wakacje dla dzieci i
młodzieży – obozy,
biwaki i półkolonie.

Organizacje pozarządowe –
ZHP, TPD, Akcja Katolicka
przy Parafii św. Leona,
Akcja Katolicka przy Parafii
św. Anny, Parafialny Klub
Sportowy „Barka”,
Wejherowskie Towarzystwo
Krzewienia Kultury
Fizycznej.

4. Świetlice środowiskowe
dla dzieci i młodzieży:
Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 2,
Zespół Szkół Nr 1, Zespół
Szkół Nr 3.
Udzielanie informacji
i pomocy mieszkańcom
Wejherowa w zakresie
organizacji zajmujących się
przemocą w szkole i
rodzinie
i zapewniających pomoc
osobom z tymi problemami.
Współpraca z tymi
organizacjami.
1. Wsparcie
i propagowanie działalności
istniejącego na terenie
Wejherowa Ośrodka
Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, który
zapewnia każdemu
pacjentowi i jego rodzinie
możliwość bezpłatnej
diagnozy i terapii w
zakresie uzależnienia
i współuzależnienia.
2. Informowanie (za
pośrednictwem prasy
lokalnej i TV) mieszkańców
Wejherowa o możliwościach
leczenia choroby
alkoholowej.

nauczyciele, pedagodzy

Współpraca z organizacjami
pozarządowymi, udzielanie
dotacji Stowarzyszeniu
„Zdrowa Rodzina Zdrowa
Gmina ”, prowadzącemu
działalność w zakresie
profilaktyki i terapii
uzależnień.
Współpraca z instytucjami –
MOPS, Policja, Straż
Miejska – w zakresie
profilaktyki uzależnień.

styczeń,
luty, lipiec
sierpień

od stycznia
do czerwca;
od września
do grudnia
MKRPA;
Ośrodek Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych;
pedagodzy szkolni.

Cały rok

Ośrodek Profilaktyki
Cały rok
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
w Wejherowie

MKRPA
Cały rok

MKRPA,
Cały rok
Komisja Pomocy Społecznej
i Polityki Prorodzinnej Rady
Miasta,
MOPS
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Przyjęte skróty:
MKRPA – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
OPiRPA – Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
VII. Finansowanie programu
Środki na realizację Gminnego Programu pochodzić będą z budżetu Gminy.
Plan wydatków
(Rozdział 85154 – w zakresie wydatków na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi)
1.Przewidywany dochód
730.000,00 zł
z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych na profilaktykę i przeciwdziałanie
alkoholizmowi.
2.Wydatki:
Rozdział 85154
730 000,00 zł
§ 2820
dotacje docelowe
100.000,00 zł
§ 4170
§ 4210

funkcjonowanie Miejskiej Komisji RPA,
42.000,00 zł
badania psychologiczno – profilaktyczne, wywiady
zakup materiałów i wyposażenia
15.300,00 zł

§ 4260

zakup energii

2.400,00 zł

§ 4270

koszty remontów

1.000,00 zł

§ 4300

pozostałe usługi
w tym:

środowiskowe

567.300,00 zł

- szkolenia
- świetlice środowiskowe
- zajęcia pozalekcyjne z programem
profilaktycznym
- program profilaktyczny realizowany w szkołach
§ 4410

delegacje
razem

I.

2.000,00 zł
730.000,00 zł

Część opisowa
Przewidywany dochód z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w 2007 r.- 730.000,00 zł przeznaczonych na profilaktykę i
przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Rozdział 85154Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 730.000,00 zł
§ 2820 dotacje docelowe
– 100.000,00 zł
w tym środki przeznaczone dla
organizacji i stowarzyszeń na organizację
wypoczynku zimowego i letniego dzieci i
młodzieży w ramach Akcji Lato i Zima
2007 oraz środki na zwiększenie
dostępności pomocy terapeutycznej dla
mieszkańców Wejherowa w zakresie
uzależnień od alkoholu i patologii
społecznych.
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe
- 42.000,00 zł
w tym funkcjonowanie Miejskiej Komisji
RPA, badania psychologiczno –
profilaktyczne, wywiady środowiskowe.
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§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia
- 15.300,00 zł
zakup materiałów o charakterze
dydaktyczno-profilaktycznym w zakresie
uzależnień (plansze, plakaty, książki),
§ 4260 zakup energii
- 2 400,00 zł
w tym opłaty za energię w Punkcie
Konsultacyjnym
§ 4270 koszty remontów
- 1.000,00 zł
w tym:
(naprawa komputera, drukarki,
ksera, itp.)
§ 4300 pozostałe usługi
- 567.300,00 zł
w tym:
- szkolenia
- 1 100,00 zł
- świetlice środowiskowe - 103 200,00 zł
- zajęcia pozalekcyjne z
- 445 000,00 zł
programem
profilaktycznym
- program profilaktyczny
- 18 000,00 zł
realizowany w szkołach
§ 4410 delegacje
- 2.000,00 zł
razem

730.000,00 zł

Pozostałą kwotę uzyskaną z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w wysokości 22 000,00 zł przeznacza się zgodnie z Gminnym Programem
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 – 2008 na wydatki z zakresu zwalczania narkomanii.

1280
UCHWAŁA Nr Vk/III/24/2006
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 19 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2007

art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165 i art. 184 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
/tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami/ Rada Miasta Wejherowa uchwala,
co następuje:
§1

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, art. 51 ust. 1 i 2 i
1. Ustala się dochody budżetu Gminy
zgodnie z załącznikiem Nr 1*
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy
zgodnie z załącznikiem Nr 2*
3. Nadwyżkę budżetową
- przeznacza się na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek
4. Ustala się przychody budżetowe
w tym :
- pożyczka na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej / 903/
- pożyczki i kredyty na rynku krajowym
/952/
5. Ustala się rozchody budżetowe
przeznacza się je na :
- spłatę otrzymanych krajowych
pożyczek i kredytów /992/
- spłata pożyczek otrzymanych na
finansowanie zadań realizowanych z
udziałem środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej / 963/

w wysokości

99.114.985 zł

w wysokości

97.996.265 zł

w wysokości

1.118.720 zł

w wysokości

5.119.700 zł

w wysokości

3.619.700 zł

w wysokości

1.500.000 zł

w wysokości

6.238.420 zł

w wysokości

971.420 zł

w wysokości

5.267.000 zł
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§2

§8

1. Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie obejmuje załącznik Nr 3*.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych
zadań bieżących gmin obejmuje załącznik Nr 4*.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
wspólnych realizowanych na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego obejmuje załącznik Nr 5*.
4. Przychody i wydatki zakładu budżetowego obejmuje
załącznik Nr 6*.
5. Przychody i wydatki dochodów własnych obejmuje
załącznik Nr 7*.
6. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska obejmuje załącznik Nr 8*.
7. Dotacje – obejmuje załącznik Nr 9*.
8. Przychody i wydatki gospodarstwa pomocniczego
obejmuje załącznik Nr 10*.
9. Wieloletni plan inwestycyjny na lata 2007–2011 stanowi załącznik Nr 11*.
10. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności stanowi załącznik Nr 12*.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

§3
1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości
752.000 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w wysokości 730.000 zł.
3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych
w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
w wysokości 22.000 zł.
§4
Ustala się dotację przedmiotową w wysokości
400.000 zł.
Jest to dopłata do biletów dla uczniów szkół samorządowych korzystających z krytej pływalni.
Dotacja ustalona została do ceny 1 biletu i wynosi 7 zł.
§5
Ustala się rezerwę w wysokości ogółem
w tym: – 502.257 zł
— rezerwa ogólna – 471.708 zł
— rezerwa celowa – oświatowa – 30.549 zł
§6
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 6.238.420 zł.
§7
Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
— dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami, paragrafami
w ramach działów,
— zaciąganie zobowiązań na finansowanie wydatków
na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy
i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej
do wysokości określonej w załączniku Nr 11*.

Przewodniczący
Rady Miasta Wejherowa
Piotr Bochiński
* Zalączników od Nr 1 do Nr 12 nie publikuje się

1281
OGŁOSZENIE
STAROSTY NOWODWORSKIEGO
Na podstawie art. 24a, ust. 8 ustawy prawo geodezyjne
i kartograficzne z 17 maja 1989 roku (jednolity tekst Dz.U.
240, poz. 2027 z 2005 roku)
OGŁASZAM
że z dniem 28 grudnia 2006 roku projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Wierciny
gmina Nowy Dwór Gdański w powiecie nowodworskim
staje się obowiązującym operatem ewidencji gruntów i
budynków.
Uzasadnienie
Na podstawie art. 4 ust. 1; art. 7 d ust. 1; art. 20
ust. 1–3 i art. 22 ust. 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 1989 roku (jednolity tekst Dz. U.
Nr 240 z 2005 roku), oraz 34 i 56 pkt 2 rozporządzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29
marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków
(Dz. U. Nr 38 poz. 454), w dniu 07–08–2006 Starosta
Nowodworski zawiadomił o wszczęciu postępowania w
sprawie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów
i budynków dla obrębu Wierciny poprzez wywieszenie
zawiadomienia w dniach od 16.08 do 29.08.2006 roku w
siedzibie Starostwa, Urzędu Miasta i Gminy Nowy Dwór
Gdański, oraz Sołtysów Wiercin i Rakowa
Prace modernizacyjne rozpoczęły się 8 sierpnia
2006 roku.
Wykonawcą, wyłonionym w przetargu nieograniczonym, została Biuro Geodezji Spółka z o.o. w Elblągu,
ul. Junaków 3, 82–300 Elbląg
Projekt operatu opisowo–kartograficznego składającego się z:
— rejestru gruntów,
— rejestru budynków,
— rejestru lokali,
— kartotek budynków,
— kartotek lokali,
— mapy ewidencyjnej,
wyłożony został w dniach od 23 listopada do 13
grudnia 2006 roku do wglądu osób fizycznych, osób
prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w siedzibie Starostwa
Nowodworskiego. Informacje o wyłożeniu projektu
ogłoszono w prasie centralnej w dniu 23 listopada
2006 roku, oraz poprzez wywieszenie w siedzibie
Starostwa, Urzędu Gminy Stegna, Sołtysów Wiercin
i Rakowa od dnia 10 do 28 listopada 2006 roku.
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Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane
zawarte w ewidencji gruntów i budynków obrębu
Rybina, może w terminie 30 dni od dnia ukazania się
ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa
pomorskiego, zgłaszać zarzuty do tych danych. O
uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów rozstrzyga
Starosta w drodze decyzji.
Starosta
Zbigniew Piórkowski
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UCHWAŁA Nr III/28/06
Rady Miasta Gdyni
z dnia 12 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack
w Gdyni, rejon ulicy Olimpijskiej
Na podstawie art. 20 w związku z art. 15, art. 16 ust. 1,
art. 17, art. 29, art. 34 ust. 1 i 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, Nr 130, poz. 1087,
z 2006 roku: Dz. U. Nr 45 poz. 319), art. 18 ust. 2 pkt 5,
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zmiany z 2002 roku: Dz. U. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku: Dz. U. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku: Dz. U. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116 poz. 1203, z 2005 roku: Dz. U. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.: Dz. U. Nr 17, poz. 128 i
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, uchwala się miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy
Mały Kack w Gdyni, rejon ulicy Olimpijskiej, oznaczony
numerem ewidencyjnym 1602 obejmujący obszar o
powierzchni 9,47 ha, którego granice przebiegają:
— od północy – wzdłuż ulicy Sportowej,
— od wschodu – wzdłuż terenów kolejowych,
— od południa – wzdłuż ulicy Stryjskiej,
— od zachodu – obejmują projektowany przebieg ulicy
Olimpijskiej i sąsiadujące tereny leśne,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
1. Ustala się podział obszaru objętego planem na 7
terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi,
oznaczonych symbolami dwucyfrowymi od 01 do 07
oraz ich przeznaczenie oznaczone symbolami literowymi lub literowo–cyfrowymi zgodnie z poniższą
klasyfikacją.

Tereny zabudowy usługowej
U – Zabudowa usługowa
US – Usługi sportu i rekreacji
Tereny zieleni
ZL – Las
Tereny komunikacji
KD–L j/p – Drogi i ulice lokalne
KD–X – Wydzielone publiczne place, ciągi piesze,
pieszo – jezdne i rowerowe
KS – Teren urządzeń transportu samochodowego
Tereny infrastruktury technicznej
E – Tereny urządzeń elektroenergetycznych
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. 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 w dostosowaniu do rzeźby terenu oraz walorów środowiska.
2. Szczegółowe warunki ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego, odnoszące się do poszczególnych
terenów położonych na obszarze opracowania planu,
zawarto w kartach terenów w § 12 ust 2.
§4
1. Na obszarze opracowania planu nie występują elementy środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
chronione na podstawie odrębnych przepisów.
2. Obejmuje się ochroną zachowawczą:
1) drzewa oznaczone na rysunku planu.
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
1. Na obszarze opracowania planu obowiązują następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
1) na obszarze opracowania planu znajduje się strefa
ochrony archeologicznej, obejmująca obszar
stwierdzonej i potencjalnej lokalizacji grobów
skrzynkowych (obowiązują przepisy ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami). Wszelkie inwestycje w obrębie strefy
ochrony związane z pracami ziemnymi winny być
prowadzone pod nadzorem archeologicznym.

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 83

Poz. 1282

— 5711 —

§6

§8

1. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
1) w rozwiązaniach przestrzeni publicznych należy
przewidzieć udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.
2. Na obszarze opracowania planu ustala się następujące zasady umieszczania szyldów oraz reklam na
budynkach i reklam wolno stojących:
1) kształt, wielkość i miejsce umieszczenia szyldu lub
reklamy na budynku muszą być dostosowane do
architektury budynku; przy czym za szyld uważa
się jednostronny, płaski znak zawierający wyłącznie
logo firmowe lub informacje o nazwie firmy, rodzaju
prowadzonej działalności, dacie założenia firmy;
2) w przypadku, gdy ilość szyldów na budynku jest
większa niż jeden, powinny być tej samej wielkości i winny być zgrupowane w miarę możliwości w
jednym miejscu na elewacji;
3) konstrukcja szyldu nie może sięgać dalej niż na
0,12 m od lica budynku;
4) dopuszcza się jedynie następujące lokalizacje
reklam:
a) na budynkach – w pasach kondygnacji usługowych,
na większych fragmentach elewacji pozbawionych
okien oraz nad budynkami, do wysokości 3,00 m
nad górną krawędź elewacji;
b) jako wolno stojące o wysokości do 6,00 m, w
dostosowaniu do istniejącego zagospodarowania terenu i architektury sąsiednich budynków,
z zachowaniem odległości od krawędzi jezdni
drogi publicznej nie mniejszej niż określona
w przepisach szczególnych dotyczących dróg
publicznych;
5) zewnętrzna krawędź konstrukcji reklamy nie może
sięgać dalej niż 1,00 m od lica ściany budynku; w
przypadku, gdy konstrukcja reklamy sięga dalej niż
0,12 m od lica ściany budynku, jej dolna krawędź
nie może znajdować się na wysokości mniejszej niż
2,40 m nad poziomem terenu znajdującego się pod
konstrukcją;
6) wyklucza się stosowanie oświetlenia pulsacyjnego
wszelkich szyldów i reklam;
7) reklamy i znaki graficzne umieszczone na markizach, namiotach i parasolach nie będą uznawane za szyldy i reklamy pod warunkiem, że będą
umieszczone płasko na ich powierzchni, nie będą
świecić i nie będą wykraczać poza obrys ich
powierzchni;
8) dla obiektu stadionu, zasad umieszczania szyldów
oraz reklam, nie określa się.
3. 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.

1. Na obszarze opracowania planu znajdują się następujące tereny lub obiekty podlegające ochronie, ustalone
na podstawie odrębnych przepisów oraz obowiązują
następujące szczególne warunki zagospodarowania
terenów i ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) przez obszar planu przebiega linia energetyczna
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 w uzgodnieniu z gestorem sieci;
2) w sąsiedztwie obszaru kolejowego obowiązują przepisy ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o
transporcie kolejowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 86,
poz. 789 z późn. zmianami) oraz rozporządzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
5 maja 1999 r. w sprawie określenia odległości i
warunków dopuszczających usytuowanie drzew i
krzewów, elementów ochrony akustycznej, wykonywanie robót ziemnych, budynków lub obiektów
w sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urządzania i utrzymania zasłon odśnieżnych i pasów
przeciwpożarowych (Dz. U. z 1999 r. Nr 47,
poz. 476 z późn. zmianami);
3) przez obszar planu przebiega kanał magistrali
cieplnej. Wszelkie działania inwestycyjne w strefie 5 m po obu stronach kanału należy uzgodnić z
gestorem sieci.
2. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu, jeżeli takie występują
określono w kartach terenów w § 12 ust. 2.

§7
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania dla poszczególnych terenów określono w kartach 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 przebudowy, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji:
1) układ komunikacyjny:
a) przebudowa ulicy Olimpiskiej – 06 KD–L 1/2,
ulicy lokalnej, o przekroju 1/2 z obustronnym
chodnikiem oraz ścieżką rowerową w południowym odcinku ulicy,
b) budowa ciągu pieszo–rowerowego – 07 KD–X;
2) wskaźniki parkingowe do obliczenia wymaganej
liczby miejsc postojowych:
a) obiekty usług (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) hotele:
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— min. 2 miejsca postojowe na 100 m2
powierzchni użytkowej;
c) dla obiektów sportowych wskaźników parkingowych nie ustala się.
2. Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów
infrastruktury technicznej:
2) zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej; niezbędna przebudowa odcinka wodociągu kolidującego z przebudową ulicy Olimpijskiej;
3) odprowadzenie ścieków sanitarnych – do sieci
kanalizacji sanitarnej, niezbędna przebudowa
odcinka kolektora kolidującego z przebudową ulicy
Olimpijskiej;
4) odprowadzenie wód opadowych:
a) zaleca się zagospodarowanie wód opadowych
na terenie własnym poszczególnych inwestorów,
b) w przypadku braku możliwości zagospodarowania wód opadowych na terenie – do sieci
kanalizacji deszczowej:
— z rejonu stadionu i południowego odcinka ul.
Olimpijskiej – do istniejącego kolektora w ul.
Stryjskiej;
— z północnej części terenu – poprzez zbiorniki retencyjne otwarte lub zamknięte – do
projektowanego kanału w ul. Olimpijskiej,
Sportowej lub do istniejącego kanału biegnącego wzdłuż linii PKP po północnej stronie ul.
Sportowej;
c) wody opadowe z terenów parkingów 04 KS i
05 KS przed wprowadzeniem do kanalizacji
deszczowej należy oczyścić w separatorach
substancji ropopochodnych;
5) elektroenergetyka – z sieci elektroenergetycznej,
z istniejących stacji – na terenie 01 US,U i przy ul.
Sportowej (poza granicami planu);
6) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej średniego
ciśnienia w ul. Stryjskiej, po jej rozbudowie (istniejąca sieć – w ul. Stryjskiej poza granicami planu);
7) zaopatrzenie w ciepło – z miejskiej sieci ciepłowniczej lub innych nieemisyjnych źródeł ciepła;
dopuszcza się niskoemisyjne źródła ciepła, jeżeli
inwestor przedłoży analizę techniczno – ekonomiczną uzasadniającą racjonalność wprowadzenia
danego źródła ciepła
8) telekomunikacja – z sieci telekomunikacyjnej,
dopuszcza się lokalizację stacji bazowych (masztów i urządzeń nadawczych) telefonii komórkowej;
9) gospodarka odpadami – selekcjonowanie i wywóz
do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku.
§ 11
Nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
położonych na obszarze opracowania planu.
§ 12
1. Wyjaśnienia pojęć użytych w „kartach terenów”:
1) Intensywność zabudowy – jest to wskaźnik wyrażający stosunek sumy powierzchni całkowitych`

Poz. 1282

wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków
znajdujących się na danej działce budowlanej mierzonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych, 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:
3) 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
projektowanych budynków, przy czym przez
poddasze użytkowe rozumie się kondygnację
w dachu stromym z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.
4) Linie zabudowy określone planem nie dotyczą
okapów i gzymsów wysuniętych nie więcej niż
0,5 m oraz balkonów i loggii wysuniętych nie więcej
niż 1,0 m poza tą linię.
5) 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.
6) 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.
7) Wymagania parkingowe – to wymagana minimalna
liczba miejsc postojowych, którą należy zapewnić
na terenie działki budowlanej lub w inny, określony
w karcie terenu sposób.
8) Stawka procentowa – jednorazowa opłata wnoszona na rzecz gminy, określona w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku
z uchwaleniem planu, na zasadach określonych w
ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Karty terenów:
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1602
1) NUMER TERENU – 01
2) POWIERZCHNIA – 6,50 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
US,U – USŁUGI SPORTU I REKREACJI, ZABUDOWA USŁUGOWA
4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I
KRAJOBRAZU – nie ustala się.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) ustala się strefę ochrony archeologicznej, oznaczoną na rysunku planu – obowiązują zasady określone w § 5 ust. 1 pkt 1.
6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywność zabudowy – nie ustala się;
b) wysokość zabudowy – do 12,0 m i do 3 kondygnacji nadziemnych; dla obiektu stadionu – nie ustala
się;
c) nieprzekraczalne linie zabudowy: 10,0 m od ul.
Stryjskiej i granicy z terenem kolejowym, 5,0 m od
ul. Olimpijskiej 06 KD–L 1/2 i ul. Sportowej oraz
zgodnie z rysunkiem planu; linie nie dotyczą budynków istniejących, położonych w mniejszej odległości od wymienionych ulic, dla których obowiązuje
zakaz rozbudowy w kierunku ulicy;
d) powierzchnia zabudowy – nie ustala się;
e) powierzchnia biologicznie czynna – nie ustala się;
f) ustala się teren urządzeń elektroenergetycznych
(stacja transformatorowa) oznaczony symbolem E
na rysunku planu, którego szczegółowa lokalizacja
i wielkość mogą być zmienione w uzgodnieniu z
instytucją eksploatującą urządzenia elektroenergetyczne;
g) w granicach terenu przewidzieć lokalizację zbiornika retencyjnego otwartego lub zamkniętego.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
a) scalanie i podział nieruchomości na podstawie projektu zagospodarowania opracowanego dla całego
terenu.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
a) przez teren przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia. 110 kV – obowiązują przepisy wg § 8
ust. 1 pkt 1;
b) teren graniczy z obszarem kolejowym – obowiązują
przepisy wg § 8 ust. 1 pkt 2;
c) przez teren przebiega kanał magistrali cieplnej
– obowiązują przepisy wg § 8 ust. 1 pkt 3.
9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
a) drogi – dojazd od ulicy Olimpijskiej 06 KD–L 1/2 i
ulicy Sportowej;
b) wymagania parkingowe – wg ustaleń § 10 ust. 1 pkt
2; potrzeby parkingowe związane z funkcjonowaniem obiektów i urządzeń na terenie 01 US,U mogą
być częściowo realizowane na terenach sąsiednich
(02 U, 04 KS i 05 KS oraz w rejonie skrzyżowania
ulic Sportowej i Śląskiej);
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c) pozostałe zasady obsługi infrastrukturą wg § 10
ust. 2.
10) STAWKA PROCENTOWA – 0%.
11) INNE ZAPISY
a) zamierzenia inwestycyjne należy uzgodnić z
Dowództwem Marynarki Wojennej i Jednostką
Wojskową Nr 4934 Wejherowo w zakresie możliwości wystąpienia kolizji z infrastrukturą podziemną
Marynarki Wojennej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1602
1) NUMER TERENU 02
2) POWIERZCHNIA 1,33 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
U – ZABUDOWA USŁUGOWA
4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I
KRAJOBRAZU
a) obejmuje się ochroną zachowawczą drzewa oznaczone na rysunku planu.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY – nie ustala się.
6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywność zabudowy – do 1,0;
b) wysokość zabudowy – do 12,0 m i do 3 kondygnacji
nadziemnych;
c) nieprzekraczalne linie zabudowy – 5,0 m od linii
rozgraniczającej ulicy Olimpijskiej 06 KD–L 1/2
i od ul. Sportowej, 12,0 m od granicy lasu; linie
nie dotyczą budynków istniejących, położonych
w mniejszej odległości od wymienionych ulic, dla
których obowiązuje zakaz rozbudowy w kierunku
ulicy;
d) powierzchnia zabudowy – do 0,35 pow. działki
budowlanej;
e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 20% pow.
działki budowlanej;
f) w granicach trenu przewidzieć lokalizację zbiornika
retencyjnego otwartego lub zamkniętego.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
a) min. powierzchnia działki budowlanej: 3000 m2.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
a) przez teren przebiega linia energetyczna wysokiego napięcia. 110 kV – obowiązują przepisy wg § 8
ust. 1 pkt 1.
9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
a) drogi – dojazd od ul. Olimpijskiej 06 KD–L1/2 i od
ul. Sportowej;
b) wymagania parkingowe – wg § 10 ust. 1 pkt 2;
c) pozostałe zasady obsługi infrastrukturą wg § 10
ust. 2.
10) STAWKA PROCENTOWA – 0%.
11) INNE ZAPISY
a) zamierzenia inwestycyjne należy uzgodnić z
Dowództwem Marynarki Wojennej i Jednostką
Wojskową Nr 4934 Wejherowo w zakresie możliwości wystąpienia kolizji z infrastrukturą podziemną
Marynarki Wojennej.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1602
1) NUMER TERENU 03
2) POWIERZCHNIA 0,30 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
ZL –LAS (las ochronny)
4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I
KRAJOBRAZU– nie ustala się.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) ustala się strefę ochrony archeologicznej, oznaczoną na rysunku planu – obowiązują zasady określone w § 5 ust. 1 pkt 1.
6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) zakaz zabudowy.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI – nie ustala się.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU – nie ustala się.
9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ – nie ustala
się.
10) STAWKA PROCENTOWA – 0%.
11) INNE ZAPISY – nie ustala się.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1602
1) NUMER TERENU 04
2) POWIERZCHNIA 0,39 ha
2) PRZEZNACZENIE TERENU
KS – TEREN URZĄDZEŃ TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO – parking
4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I
KRAJOBRAZU
a) obejmuje się ochroną zachowawczą drzewa oznaczone na rysunku planu.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) ustala się strefę ochrony archeologicznej, oznaczoną na rysunku planu – obowiązują zasady określone w § 5 ust. 1 pkt 1.
6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) intensywność zabudowy – nie ustala się;
b) wysokość zabudowy – do 12,0 m;
c) nieprzekraczalne linie zabudowy – 5,0 m od linii
rozgraniczającej ulicy Olimpijskiej 06 KD–L 1/2 i
12,0 m od granicy lasu;
d) powierzchnia zabudowy – nie ustala się;
e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 10% pow.
działki budowlanej;
f) dopuszcza się realizację parkingu podziemnego/
wielopoziomowego;
g) w granicach trenu przewidzieć lokalizację zbiornika
retencyjnego otwartego lub zamkniętego.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI – nie ustala się.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU – nie ustala się.
9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
a) dojazd od ulicy Olimpijskiej 06 KD–L 1/2;
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b) odprowadzenie wód opadowych – do projektowanego kanału w ul. Olimpijskiej poprzez separator
substancji ropopochodnych i zbiornik retencyjny;
c) pozostałe zasady obsługi infrastrukturą wg § 10
ust. 2.
10) STAWKA PROCENTOWA – 0%.
11) INNE ZAPISY
a) zamierzenia inwestycyjne należy uzgodnić z
Dowództwem Marynarki Wojennej i Jednostką
Wojskową Nr 4934 Wejherowo w zakresie możliwości wystąpienia kolizji z infrastrukturą podziemną
Marynarki Wojennej.
KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1602
1) NUMER TERENU 05
2) POWIERZCHNIA 0,04 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
KS – TEREN URZĄDZEŃ TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO – parking
4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I
KRAJOBRAZU
a) obejmuje się ochroną zachowawczą drzewa oznaczone na rysunku planu
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) ustala się strefę ochrony archeologicznej, oznaczoną na rysunku planu – obowiązują zasady określone w § 5 ust. 1 pkt 1.
6) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU – nie ustala się.
7) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI – nie ustala się.
8) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU – nie ustala się.
9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
a) dojazd od ulicy Olimpijskiej 06 KD–L 1/2.
10) STAWKA PROCENTOWA – 0%.
11) INNE ZAPISY
a) zamierzenia inwestycyjne należy uzgodnić z
Dowództwem Marynarki Wojennej i Jednostką
Wojskową Nr 4934 Wejherowo w zakresie możliwości wystąpienia kolizji z infrastrukturą podziemną
Marynarki Wojennej.
KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1602
1) NUMER TERENU 06
2) POWIERZCHNIA 0,70 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
KD–L 1/2 – ULICA LOKALNA – ul. Olimpijska
4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I
KRAJOBRAZU
a) obejmuje się ochroną zachowawczą drzewa oznaczone na rysunku planu.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY
a) ustala się strefę ochrony archeologicznej, oznaczoną na rysunku planu – obowiązują zasady określone w § 5 ust. 1 pkt 1.
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6) SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH
a) 14,0 m. i zgodnie z rysunkiem planu.
7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
a) pozostałe elementy obsługi infrastrukturą wg § 10
ust. 2.
8) STAWKA PROCENTOWA – 0%.
9) INNE ZAPISY
a) w południowym odcinku drogi uwzględnić przebieg
ścieżki rowerowej;
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.
KARTA TERENU DLA ULIC I DRÓG DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 1602
1) NUMER TERENU 07
2) POWIERZCHNIA 0,21 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU
KD–X – CIĄG PIESZO – ROWEROWY
4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I
KRAJOBRAZU
a) obejmuje się ochroną zachowawczą drzewa oznaczone na rysunku planu.
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY – nie ustala się
6) SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH
– zgodnie z rysunkiem planu.
7) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ
a) pozostałe elementy obsługi infrastrukturą wg § 10
ust 2.
8) STAWKA PROCENTOWA – 0%.
9) INNE ZAPISY
a) zamierzenia inwestycyjne należy uzgodnić z
Dowództwem Marynarki Wojennej i Jednostką
Wojskową Nr 4934 Wejherowo w zakresie możliwości wystąpienia kolizji z infrastrukturą podziemną
Marynarki Wojennej.
§ 13
1. Integralną częścią uchwały jest część graficzna
– rysunek miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni,
rejon ulicy Olimpijskiej, w skali 1:1000, 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 różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) oznaczenie identyfikacyjne określające przeznaczenie terenów w liniach rozgraniczających,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) główne ścieżki rowerowe;
6) drzewa objęte ochroną zachowawczą;
7) granice stref ochrony archeologicznej.
Pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowią
informacje lub zalecenia i nie są ustaleniami planu
miejscowego.

§ 14
1. 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 2 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, w terminie nie dłuższym niż 30 dni,
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
W granicach objętych niniejszym planem, traci moc
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu
w rejonie ulic Wileńskiej i Kieleckiej w Gdyni, zatwierdzony uchwałą Nr IX/184/04 Rady Miasta Gdyni z dnia
25 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z
19.09.2003 r. nr 109, poz. 1972.
§ 17
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 III/28/06
Rady Miasta Gdyni
z dnia 12 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w
Gdyni, rejon ulicy Olimpijskiej.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach
ich finansowania
1. Na obszarze opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały
Kack w Gdyni, rejon ulicy Olimpijskiej przewiduje się
następujące inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy:
1) inwestycje w zakresie przebudowy, rozbudowy i
budowy układu komunikacyjnego:
a) przebudowa ulicy Olimpijskiej – 06 KD–L 1/2,
ulicy lokalnej o przekroju 1/2 z obustronnym
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chodnikiem i ścieżką rowerową na południowym
odcinku ulicy,
b) budowa ciągu pieszo – rowerowego –
07 KD–X;
2) inwestycje w zakresie rozbudowy infrastruktury
technicznej:
a) przebudowa sieci wodociągowej (przełożenie
odcinka wodociągu kolidującego z rozbudową
stadionu),
b) przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej (przełożenie odcinka kanału kolidującego z rozbudową
stadionu),
c) rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej.
2. Budowa i modernizacja ulic oraz poszczególnych
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.

1283
UCHWAŁA Nr IV/58/2006
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Łapino w
gminie Żukowo – teren położony przy skrzyżowaniu
dróg prowadzących do wsi Widlino i Przyjaźń
Na podstawie art. 20 w związku z art. 15, art. 16
ust. 1, art. 17, art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 z późniejszymi
zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Żukowie uchwala, co następuje:
Rozdział I
Przepisy wstępne
§1
1. Stwierdza się zgodność planu, o którym mowa w ust.
2 z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowo,
określonymi w Uchwale nr XLVI/828/2002 Rady
Miejskiej w Zukowie z dnia 09.10.2002 r. ze zmianami do Studium wprowadzonymi uchwałami Rady
Miejskiej w Żukowie: nr IX/195/2003 z dnia 25.06.
2003 r; nr XXXVII/ 629/2005 z dnia 30 listopada
2005 r.; nr XXXVII/ 630/2005 z dnia 30 listopada
2005 r; nr XLVII/772/2006 z dnia 9 października
2006 r.
2. Uchwala się Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Łapino w gminie Żukowo
– teren położony przy skrzyżowaniu dróg prowadzących do wsi Widlino i Przyjaźń zwany dalej planem.
3. Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 5,97 ha, w
granicach określonych na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2
1. Ustalenia planu przedstawiono w części tekstowej
– stanowiącej treść niniejszej uchwały i w części
graficznej to jest na rysunku planu – stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Integralną częścią uchwały jest:
1) załącznik nr 1: „ rysunek planu” w skali 1:2 000;
2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy;
3. Część tekstowa planu (uchwała) przedstawiona jest
w sposób następujący:
1) przepisy ogólne, dotyczące całego obszaru
objętego planem, mające zastosowanie do
poszczególnych terenów wyodrębnionych liniami
rozgraniczającymi, zawarte są w Rozdziale II, od §
3 do § 13;
2) przepisy szczegółowe, dotyczące poszczególnych
terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, z
których każdy posiada odrębne ustalenia, zapisane
w kartach terenów (od nr 1 do nr 2) – zawarte są w
Rozdziale III, § 14.
4. Następujące oznaczenia graficzne występujące na
załączniku nr 1, będącym rysunkiem planu, są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) oznaczenia ogólne: granice terenu objętego
planem; linie rozgraniczające terenów o różnym
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) zagospodarowanie terenów: maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy; strefa ochrony ekspozycji zespołu dworsko – parkowego w Łapinie; strefa
ochronna napowietrznej linii energetycznej 15 kV;
pas techniczny wzdłuż wodociągu wiejskiego;
zieleń krajobrazowa; zieleń izolacyjno – krajobrazowa;
3) przeznaczenie terenów: P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów; U – tereny
usług; R – tereny rolnicze; RM – tereny zabudowy
zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych; numery terenów według kart
terenów.
Pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowią
informację lub zalecenia i nie są ustaleniami planu
miejscowego.
Rozdział II
Przepisy ogólne dotyczące całego obszaru objętego
planem
§3
1. Ustala się podział obszaru objętego planem na dwa
tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi, oznaczone numerami jednocyfrowymi od 1 do 2 oraz symbolami literowymi oznaczającymi ich przeznaczenie
zgodnie z klasyfikacją podaną w § ust. 2;
2. Klasyfikacja i charakterystyka funkcji terenów:
1) P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i
magazynów.
a) Zakres dopuszczalnych funkcji:
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— wszelka działalność produkcyjna wraz z niezbędnymi do jej funkcjonowania budynkami,
miejscami postojowymi, zielenią, dojściami
i dojazdami z wykluczeniem przedsięwzięć,
dla których obowiązek sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko jest wymagany, zgodnie z Ustawą „Prawo Ochrony środowiska” (Dz.U. z 2001r Nr 62 poz. 627) oraz
zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Rady
Ministrów (Dz.U.z 2004r Nr 257, poz. 2573)
i zmieniającym je Rozporządzeniem Rady
Ministrów (Dz.U.z 2005r Nr 92 poz. 769) w
sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko,
— dopuszcza się funkcję mieszkalną integralnie związaną z prowadzoną działalnością w
połączeniu z funkcją usługową lub w oddzielnym budynku,
— pomieszczenia przeznaczone na pobyt
ludzi muszą być wyposażone w techniczne
środki ochrony przed uciążliwościami funkcji
produkcyjnych oraz muszą spełniać wymogi
norm obowiązujących dla funkcji chronionych,
— dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej związanych i nie związanych
z obsługą terenu oraz lokalizację urządzeń
infrastruktury technicznej i ochrony akustycznej,
— dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych o szerokości minimum 6 m; drogi
wewnętrzne nieprzelotowe zakończyć
placem do zawracania o wymiarach minimum 13 m x 13 m;
b) Inne ustalenia:
— prowadzona działalność musi spełniać
wymogi obowiązujących przepisów szczególnych ochrony środowiska (w tym w zakresie
ochrony wód powierzchniowych i podziemnych oraz hałasu),
— zakres uciążliwości dla środowiska z racji
dopuszczalnych funkcji usługowych i produkcyjnych musi być bezwzględnie ograniczony
do granic obszaru, do którego inwestor ma
tytuł prawny,
— na granicy funkcji chronionych muszą być
spełnione wszystkie określone przepisami
normy,
— ustala się wymóg stosowania rozwiązań
technicznych, technologicznych i organizacyjnych, gwarantujących zabezpieczenie
przed zanieczyszczeniami warstwy wodonośnej;
2) U – tereny usług.
a) Zakres dopuszczalnych funkcji:
— wszelka działalność usługowa wraz z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami,
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miejscami postojowymi, zielenią, dojściami
i dojazdami z wykluczeniem przedsięwzięć,
dla których obowiązek sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko jest wymagany, zgodnie z Ustawą „Prawo Ochrony środowiska” (Dz.U. z 2001r Nr 62 poz. 627) oraz
zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Rady
Ministrów (Dz.U.z 2004r Nr 257, poz. 2573)
i zmieniającym je Rozporządzeniem Rady
Ministrów (Dz.U.z 2005r Nr 92 poz. 769) w
sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko,
— dopuszcza się funkcję mieszkalną integralnie związaną z prowadzoną działalnością w
połączeniu z funkcją usługową lub w oddzielnym budynku,
— pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi
muszą być wyposażone w techniczne środki
ochrony przed uciążliwościami funkcji usługowych, oraz muszą spełniać wymogi norm
obowiązujących dla funkcji chronionych,
— dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej związanych i nie związanych
z obsługą danego terenu oraz lokalizację
urządzeń infrastruktury technicznej i ochrony
akustycznej,
— dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych o szerokości minimum 6 m; drogi
wewnętrzne nieprzelotowe zakończyć
placem do zawracania o wymiarach minimum 13 m x 13 m;
b) Inne ustalenia:
— prowadzona działalność musi spełniać
wymogi obowiązujących przepisów szczególnych ochrony środowiska (w tym w zakresie
ochrony wód powierzchniowych i podziemnych oraz hałasu),
— zakres uciążliwości dla środowiska z racji
dopuszczalnych funkcji usługowych i produkcyjnych musi być bezwzględnie ograniczony
do granic obszaru, do którego inwestor ma
tytuł prawny,
— na granicy funkcji chronionych muszą być
spełnione wszystkie określone przepisami
normy,
— ustala się wymóg stosowania rozwiązań
technicznych, technologicznych i organizacyjnych, gwarantujących zabezpieczenie
przed zanieczyszczeniami warstwy wodonośnej;
3) R – tereny rolnicze.
a) Zakres dopuszczalnych funkcji:
— uprawy rolne, ogrodnicze, sadownicze;
b) Inne ustalenia:
— dopuszcza się przejście napowietrznych
sieci infrastruktury technicznej (i usytuowanie słupów podporowych) oraz podziemnych
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sieci infrastruktury technicznej, niewymagających trwałego przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze;
4) RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.
a) Zakres dopuszczalnych funkcji:
a) budynki mieszkalne, hodowlane, składowe,
gospodarcze, garaże i inne związane z działalnością rolniczą;
b) Inne ustalenia:
— dopuszcza się przejście napowietrznych
sieci infrastruktury technicznej (i usytuowanie słupów
— podporowych) oraz podziemnych sieci
infrastruktury niewymagających trwałego
przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.
3. Wyjaśnienia pojęć użytych w “kartach terenów” zawartych w § 14:
1) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy:
linie, których nie może przekroczyć lico (ściana)
budynku. Linie te nie dotyczą schodów, balkonów,
wykuszy, które mogą być wysunięte poza nieprzekraczalną linię zabudowy do 1,00 m (przy spełnieniu wymogów przepisów odrębnych);
2) miejsca postojowe: miejsca postojowe dla samochodów, na powierzchni terenu, w garażach (wbudowanych lub wolnostojących) lub wiatach;
3) powierzchnia terenów biologicznie czynnych:
powierzchnia gruntu rodzimego pokrytego roślinnością i wodą powierzchniową, 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 (do powierzchni terenów
biologicznie czynnych zalicza się “zieleń izolacyjną”
oznaczoną na rysunku planu;
4) przepisy odrębne: należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy prawne ustaw wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw;
5) urządzenia infrastruktury technicznej: urządzenia
i obiekty naziemne i budowle podziemne z wykluczeniem masztów telefonii komórkowej i elektrowni
wiatrowych;
6) wskaźnik zabudowy: określa maksymalną dopuszczalną wielkość powierzchni zabudowy w stosunku
do powierzchni działki.
4. Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi
obowiązujące dla nich szczegółowe przeznaczenie i
zasady zagospodarowania zawarto w kartach terenów
w § 14 ust. 2.
§4
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
Ustalenia w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawarte są w pkt. 7 Kart terenów zawartych
w § 14.
§5
Zasady ochrony środowiska i przyrody
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1. Na obszarze objętym planem nie występują tereny i
obiekty podlegające ochronie prawnej na podstawie
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
2. Na obszarze objętym planem ustala się wymóg
uwzględnienia w zagospodarowaniu działek budowlanych udziału powierzchni biologicznie czynnej
– minimum 20% (zgodnie z ustaleniami podanymi w
pkt. 6 kart terenów zawartych w § 14).
3. Na obszarze objętym planem ustala się dla prowadzonej działalności produkcyjnej i usługowej konieczność spełnienia wymogów obowiązujących przepisów
szczególnych ochrony środowiska (w tym w zakresie
ochrony wód powierzchniowych i podziemnych oraz
hałasu) oraz zabezpieczenia funkcji mieszkaniowej
przez uciążliwościami innych funkcji – zgodnie z charakterystyką funkcji terenów podaną w § 3 ust. 2.
§6
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków,
dóbr kultury współczesnej oraz krajobrazu kulturowego
1. Dla południowo – wschodniej części obszaru objętego
planem ustala się strefę ochrony konserwatorskiej;
przedmiotem ochrony jest ekspozycja na zespół dworsko – parkowy w Łapinie. W obrębie strefy ustala się
ograniczenia gabarytów zabudowy według ustaleń
podanych w pkt. 7 Kart terenów zawartych w § 14.
2. Obszar objęty planem położony jest w obszarze
krajobrazu kulturowego mikroregionu historyczno
– kulturowego – Ziemia Żukowska; dla nowej zabudowy mieszkaniowej ustala się zasady kształtowania
stanowiące kontynuację form zabudowy historycznej, według ustaleń podanych w pkt. 7 Kart terenów
zawartych w § 14.
§7
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
Na obszarze objętym planem nie wyznacza się terenów przestrzeni publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, wskazanych w Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Żukowo.
§8
Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności terenu dla poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi
określono w kartach tych terenów w § 14.
§9
Ustalenia dotyczące zagospodarowania obszarów i
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych,
terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych
1. Obszar objęty planem uzyskał wymagane przepisami
Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3
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lutego 1995 r. zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze dla gruntów klasy IV pochodzenia mineralnego o łącznej powierzchni: 1,3244
ha.Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę należy
uzyskać decyzje zezwalającą na wyłączenie gruntów
z produkcji rolniczej.
2. Przez obszar objętym planem przechodzą napowietrzne linie energetyczne 15 kV; wzdłuż linii energetycznych wyznacza się strefę ochronną o łącznej
szerokości 15 m (po 7,5 m od osi linii); w strefie
ochronnej ustala się:
1) zakaz nasadzeń drzew i krzewów (o wysokości
powyżej 1,5 m);
2) akaz sytuowania stanowisk pracy, składowania
wyrobów i materiałów i urządzeń budowlanych,
3) zainwestowanie terenu w obszarze strefy ochronnej
winno być uzgodnione z właścicielem sieci (Energa
SA);
4) kolizje istniejących linii napowietrznych 15 kV i
0,4 kV z projektowanym podziałem działek doprowadzić do zgodności z PN–E–5100–1 i PN–76/
E–051125; plany zagospodarowania działek pod
względem kolizji uzgodnić w ENERGA GKE S.A.
Zakład Kartuzy;
5) strefy ochronne oznaczone na rysunku planu nie
obowiązują w przypadku skablowania linii.
3. Wzdłuż granicy obszaru objętego planem z drogą
powiatową nr 10257 (na fragmencie północnym i
częściowo wschodnim) przebiega wodociąg wiejski;
wzdłuż wodociągu ustala się pas techniczny o łącznej szerokości 3 m – po 1,50 m od osi wodociągu, w
którym obowiązuję:
1) zakaz lokalizacji budynków;
2) zakaz nasadzeń drzew;
3) nawierzchnia terenu nieutwardzona lub utwardzona
z materiałów rozbieralnych;
4) zapewnienie dostępności.
4. Na obszarze objętym planem nie występują tereny
narażone na niebezpieczeństwo powodzi.
5. Na obszarze opracowania planu nie występują tereny
zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.
§ 10
Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków
scalania i podziału nieruchomości
1. Na obszarze objętym planem nie ustala się terenów
wymagających scalenia i podziału nieruchomości.
2. Dla terenów zabudowy obiektami produkcyjnymi,
magazynowymi i składowymi oraz usługowymi zasady
podziału terenów na działki budowlane zawarto w
karatach terenu w § 14.
§ 11
Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji:
1) Ustala się powiązanie komunikacyjne terenów
położonych na obszarze objętym planem z istniejącą drogą publiczną – drogą powiatową nr 10257,
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poprzez wjazdy na przyległe tereny, lokalizacja
zjazdów musi spełniać wymogi art. 77 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43 poz. 430 z 1999 r.).
2) Dla obszaru objętego planem ustala się następujące wskaźniki ilości miejsc parkingowych, usytuowanych na terenie działek budowlanych lub objętym
inwestycją:
b) budynki mieszkalne: minimum 1 msc. postojowe/
mieszkanie;
c) budynki usługowe: minimum 1 miejsce postojowe./ 100 m2 pow. użytkowej, ale nie mniej niż 1
miejsc postojowe/1 obiekt;
d) budynki produkcyjne: minimum 1 miejsce postojowe./ 200 m kw. pow. użytkowej;
e) składy i magazyny: nie ustala się;
f) wskaźnik obejmuje miejsca postojowe w garażu
lub na powierzchni terenu.
2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę: z wiejskiej sieci wodociągowej;
2) Odprowadzanie ścieków sanitarnych:
a) ustala się odprowadzenie ścieków sanitarnych
do wiejskiej kanalizacji sanitarnej;
b) etapowo, do czasu realizacji wiejskiej kanalizacji
sanitarnej, dopuszcza się odprowadzanie ścieków do zbiorników szczelnych bezodpływowych,
z udokumentowaniem wywozu ścieków na
oczyszczalnię; z chwilą wykonania kanalizacji
sanitarnej, zbiorniki bezwzględnie zlikwidować,
a budynki podłączyć do kanalizacji sanitarnej;
3) Odprowadzanie wód deszczowych:
a) wody opadowe z dachów budynków odprowadzać na obszar własnej posesji lub do kanalizacji deszczowej a następnie do odbiornika (cieku,
jeziora);
b) wody opadowe z dojazdów, z parkingów i
placów postojowych winny być odprowadzane do kanalizacji deszczowej a następnie do
odbiornika (cieku. jeziora); wody opadowe przed
wprowadzeniem do odbiornika należy oczyścić
w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań
określonych w obowiązujących przepisach;
4) Zasilanie w energię elektryczną:
a) w oparciu o istniejące i projektowane sieci i
urządzenia elektroenergetyczne na podstawie
warunków przyłączeniowych wydanych przez
dostawcę energii;
b) w wypadku lokalizacji nowych obiektów należy
opracować koncepcję ich zasilania w energię
elektryczną i uzgodnić ją w ENERGA GKE SA
Zakład w Kartuzach;
c) dopuszcza się możliwość budowy na terenie
oznaczonym na rysunku planu symbolem 1
P,U stacji transformatorowych, o ile ich budowa
będzie wynikać ze zgłoszeń i potrzeb odbiorców;
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d) kolizje istniejących linii napowietrznych 15 kV
i 0,4 kV z projektowanym podziałem działek
doprowadzić do zgodności z PN–E–5100–1
i PN–76/E–051125; plany zagospodarowania działek pod względem kolizji uzgodnić w
ENERGA GKE SA Zakład Kartuzy;
e) usunięcie wszelkich kolizji z istniejącą siecią
winno nastąpić kosztem i staraniem inwestora.
5) Zaopatrzenie w ciepło: z indywidualnych źródeł
ciepła niskoemisyjnych lub nieemisyjnych;
6) Telekomunikacja: podłączenie zabudowy do
urządzeń telekomunikacyjnych znajdujących się
w graniach terenu objętego planem lub w jego
sąsiedztwie.
7) Gospodarka odpadami:
a) odpady komunalne gromadzić w pojemnikach;
odpady wywożone będą przez służby gminne
na gminne wysypisko odpadów;
b) odpady technologiczne unieszkodliwiać zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
§ 12
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów
Dla obszaru objętego planem nie ustala się terminów
tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
§ 13
Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art.
36 ust, 4 ustawy
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się
opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, dla poszczególnych
terenów położonych na obszarze opracowania planu,
określono w kartach tych terenów w § 14.
Rozdział III
Ustalenia szczegółowe
§ 14
1. Szczegółowy zakres funkcji i zagospodarowania oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy dla poszczególnych terenów wydzielonych liniami
rozgraniczającymi nie będących terenami komunikacji
są następujące:
Karta nr 1
1) SYMBOL TERENU 1 P, U
2) POWIERZCHNIA 3,400 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU:
a) P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i
magazynów (charakterystyka funkcji według ustaleń zawartych w § 3 ust. 2 pkt 1)
b) U – tereny usług (charakterystyka funkcji według
ustaleń zawartych w § 3 ust. 2 pkt 2).
4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:
a) poziom dopuszczalne hałasu: nie ustala się;
b) zachowanie istniejącego drzewostanu;
c) wzdłuż południowej i zachodniej linii rozgraniczającej terenu z terenem oznaczonym na rysunku
planu

Poz. 1283

symbolem 2 R,RM do maksymalnej nieprzekraczalnej
linią zabudowy ustala się wymóg wprowadzenie zieleni krajobrazowej (w miejscu oznaczonym na rysunku
planu);
d) wzdłuż północnej i wschodniej granicy terenu do
maksymalnej, nieprzekraczalnej linii zabudowy
stala się wymóg wprowadzenie zieleni izolacyjno
– krajobrazowej (w miejscu oznaczonym na rysunku planu).
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA, DÓBR KULTURY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: według
ustaleń podanych w § 6.
6) PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE:
a) wskaźnik zabudowy: do 0,30;
b) linie zabudowy: maksymalne, nieprzekraczalne jak
na rysunku planu;
c) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 20%
powierzchni działki budowlanej lub terenu objętego
inwestycją.
7) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY:
a) usytuowanie budynków:
— budynki projektowane: sytuować kalenicą (lub
dłuższym bokiem) prostopadle do linii rozgraniczającej z terenem 2 R,RM,
— budynki istniejące i części budynków podlegające przebudowie, rozbudowie i nadbudowie: nie
ustala się;
b) dopuszczalne gabaryty budynków:
— wysokość budynków mieszkalnych: do dwóch
kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),
wysokość do 9 m,
— wysokość budynków usługowych: do dwóch
kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),
wysokość do 9 m,
— wysokość budynków produkcyjnych i magazynowych: do dwóch kondygnacji nadziemnych (w
tym poddasze), wysokość do 9 m,
— wysokość budynków gospodarczych, garaży,
itp.: do dwóch kondygnacji nadziemnych (w
tym poddasze), wysokość do 6 m,
— podana wysokość nie dotyczy: masztów
odgromnikowych, anten, kominów, dominant i
akcentów architektonicznych oraz części budynków mieszczących urządzenia technologiczne;
c) rodzaj dachu:
— budynki mieszkalne – projektowane: dachy dwuspadowe (dopuszczone naczółki), kąt nachylenia od 40O do 45O, kalenica usytuowana w osi
budynku,
— budynki mieszkalne – istniejące: dla części podlegających przebudowie, rozbudowie i nadbudowie jak w stanie istniejącym lub dach o kącie
nachylenia do 45O,
— budynki usługowe: dachy dwuspadowe lub
wielospadowe, kąt nachylenia od 22O do 45O,
kalenica usytuowana w osi budynku,
— budynki produkcyjne i magazynowe: dachy dwuspadowe lub wielospadowe, kąt nachylenia do
30O, kalenica usytuowana w osi budynku,
— budynki gospodarcze, garaże, itp: dachy dwuspadowe lub wielospadowe, kąt nachylenia do
45O, kalenica usytuowana w osi budynku;
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d) materiały elewacji naturalne (cegła, tynk, drewno,
kamień), kolorystyka naturalna: kolor biały, odcienie
koloru beżowego, szarego);
8) ZASADY PODZIAŁU TERENU NA DZIAŁKI BUDOWLANE:
a) powierzchnia działki: minimum 1000 m2 (nie dotyczy działek dla obiektów i urządzeń infrastruktury
technicznej, dla których powierzchni działki nie
ustala się);
b) zasady podziału:
— linie podziału na działki prostopadłe i równoległe
do linii rozgraniczającej z terenem oznaczonym
na rysunku planu symbolem 2 R,RM,
— szerokość frontu działki minimum 20 m;
9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ:
a) drogi – dojazd:
— od drogi publicznej – drogi powiatowej nr 10257,
lokalizacja zjazdu zgodnie z wymogami podanymi w § 11 ust. 1 pkt 1),
— oraz od dróg wewnętrznych, które mogą być
wydzielone w obrębie terenu;
b) wymagania parkingowe: według ustaleń podanych
§ 11 ust. 1 pkt 2;
c) pozostałe elementy obsługi infrastrukturą: według
§ 11 ust. 2.
10) INNE ZAPISY:
a) w obrębie terenu występuje strefa ochronna napowietrznej linii energetycznej 15 kV – dla strefy
obowiązują ustalenia podane w § 9 ust. 2;
b) wzdłuż północnej i północno – wschodniej granicy
terenu ustala się przebieg pasa technicznego istniejącego wodociągu wiejskiego, w którym obowiązują ustalenia zawarte w § 9 ust. 3.
11) STAWKA PROCENTOWA: 30%.
Karta nr 2
1) SYMBOL TERENU 2 R,RM
2) POWIERZCHNIA 2,570 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU:
a) R – tereny obiektów produkcyjnych, składów i
magazynów (charakterystyka funkcji według ustaleń zawartych w § 3 ust. 2 pkt 3);
b) RM – tereny zabudowy zagrodowej (charakterystyka funkcji według ustaleń zawartych w § 3 ust. 2 pkt
4).
4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:
a) poziom dopuszczalne hałasu: nie ustala się;
b) wzdłuż linii rozgraniczającej z terenem 1 P,U od
strony wschodniej, zaleca się wprowadzenie nasadzeń drzew i krzewów;
5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA, DÓBR KULTURY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: według
ustaleń podanych w § 6;
6) PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE:
a) wskaźnik zabudowy: do 0,30 na terenie zabudowy
zagrodowej;
b) linie zabudowy dla zabudowy zagrodowej: maksymalne, nieprzekraczalne jak na rysunku planu;
c) powierzchnia biologicznie czynna dla zabudowy
zagrodowej: minimum 20% terenu.

7) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY:
a) usytuowanie budynków: budynki sytuować kalenicą
prostopadle lub równolegle do linii rozgraniczającej
z terenem 1 P,U;
b) dopuszczalne gabaryty budynków:
— wysokość budynków mieszkalnych: do dwóch
kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze),
wysokość do 9 m,
— wysokość budynków magazynowych, składowych, inwentarskich: do dwóch kondygnacji
nadziemnych (w tym poddasze), wysokość do
9 m,
— wysokość budynków innych: do dwóch kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze), wysokość do 6 m,
— podana wysokość nie dotyczy: masztów
odgromnikowych, anten, kominów, dominant i
akcentów architektonicznych oraz części budynków mieszczących urządzenia technologiczne;
c) rodzaj dachu:
— budynki mieszkalne: dachy dwuspadowe (dopuszczone naczółki), kąt nachylenia od 40 o do
45o, kalenica usytuowana w osi budynku,
— budynki magazynowe, składowe, inwentarskie:
dachy dwuspadowe lub wielospadowe, kąt
nachylenia do 45 o, kalenica usytuowana w osi
budynku,
— budynki gospodarcze, garaże, itp: dachy dwuspadowe lub wielospadowe, kąt nachylenia do
45o, kalenica usytuowana w osi budynku;
d) materiały elewacji naturalne (cegła, tynk, drewno,
kamień), kolorystyka naturalna: kolor biały, odcienie
koloru beżowego, szarego);
8) ZASADY PODZIAŁU TERENU NA DZIAŁKI BUDOWLANE: nie ustala się (na terenie nie dopuszcza się
działek budowlanych).
9) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ:
a) drogi – dojazd:
— od drogi publicznej – drogi powiatowej nr 10257,
lokalizacja zjazdu zgodnie z wymogami podanymi w § 11 ust. 1 pkt 1);
b) wymagania parkingowe: według ustaleń podanych
§ 11 ust. 1 pkt 2;
c) pozostałe elementy obsługi infrastrukturą: według
§ 11 ust. 2.
9) INNE ZAPISY:
a) we wschodniej części terenu występuje strefa
ochronna napowietrznej linii energetycznej 15 kV
– dla strefy obowiązują ustalenia podane w § 9
ust. 2;
b) wzdłuż północnej i północno – wschodniej granicy
terenu ustala się przebieg pasa technicznego istniejącego wodociągu wiejskiego, w którym obowiązują ustalenia zawarte w § 9 ust. 3.
10) STAWKA PROCENTOWA: 0%.
§ 15
1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo.
2. Zobowiązuje się Burmistrz Gminy Żukowo do:

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 83

Poz. 1283 i 1284

— 5722 —

1) niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały
Wojewodzie Pomorskiemu wraz z dokumentacją
planistyczną w celu oceny zgodności z prawem;
2) skierowania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni,
niniejszej uchwały wraz z częścią graficzną do
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Pomorskiego;
3) umieszczenia odpisu niniejszej uchwały wraz z częścią graficzną na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy w Żukowie;
4) umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu
do dokumentów przedstawiających plan i wydania
tych dokumentów na wniosek zainteresowanych,
a także potrzebnych im wyrysów i wypisów na
zasadach określonych w ustawie o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 16
Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, za wyjątkiem § 15 ust. 1 i 2, które wchodzą w życie z
dniem podjęcia uchwały.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Żukowie
Wojciech Kankowski
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr IV/58/2006
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie ucwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Łapino w
gminie Żukowo - teren położony przy skrzyżowaniu dróg
prowadzących do wsi Widlino i Przyjaźń.
ROZSTRZYGNIĘCIE o sposobie realizacji zapisanych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
fragmentu wsi łapino w gminie Żukowo - teren położony
przy skrzyżowaniu dróg prowadzących do wsi Widlino i
Przyjaźń.
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.
Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca
2003r o planowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r Nr 80
poz. 717, zmiany Dz.U. z 2004 nr 6, Nr 141 poz. 1492 z
poźniejszymi zmianami) Rada Gminy PUCK rozstrzyga
co następuje:
1. Na obszarze objętym planem nie występują sieci
ani urządzenia z zakresu infrastrukturytechnicznej
zaliczone do zadań własnych gminy, zapisane w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Łapino w gminie Żukowo - teren
położony przy skrzyżowaniu dróg prowadzących do
wsi Widlino i Przyjaźń.
2. Na obszarze objętym planem nie występują sieci
ani urządzenia z zakresu infrastruktury drogowej
zaliczone do zadań własnych gminy, w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu

wsi Łapino w gminie Żukowo - teren położony przy
skrzyżowaniu dróg prowadzących do wsi Widlino i
Przyjaźń.

1284
UCHWAŁA Nr IV/57/2006
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „dla działek nr
736/6 do 736/11 we wsi Chwaszczyno” gmina Żukowo.
Na podstawie art. 27 w związku z art. 17, art. 29 i
art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2003 r., Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), art. 18
ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Żukowie uchwala, co następuje:
§1
1. Stwierdza się zgodność zmiany planu, o której mowa
w ust. 2 – w zakresie uchwalonej zmiany, z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowo, określonymi w
Uchwale nr XLVI/828/2002 Rady Miejskiej w Zukowie
z dnia 09.10.2002 r. ze zmianami do Studium wprowadzonymi uchwałami Rady Miejskiej w Żukowie:
nr IX/195/2003 z dnia 25.06.2003 r; nr XXXVII/ 629/
2005 z dnia 30 listopada 2005 r.; nr XXXVII/ 630/2005
z dnia 30 listopada 2005 r.; nr XLVII/772/2006 z dnia
9 października 2006 r.
2. W Uchwale Nr XX/395/2004 Rady Miejskiej w Zukowie z dnia 28 maja.2004 r., w sprawie uchwalenia
miejscowego zagospodarowania przestrzennego „dla
działek nr 736/6 do 736/11” we wsi Chwaszczyno,
w gminie Żukowo, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 92 z dnia 31
lipca 2004r poz. 1662, zmienia się § 2 ust. 3. pkt. 2,
który otrzymuje brzmienie: „ odprowadzenie ścieków
sanitarnych – do projektowanego systemu komunalnej kanalizacji sanitarnej etapowo, do czasu realizacji komunalnej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się
odprowadzanie ścieków do zbiorników szczelnych
bezodpływowych, z udokumentowaniem wywozu
ścieków na oczyszczalnię; z chwilą wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzględnie zlikwidować,
a budynki podłączyć do kanalizacji sanitarnej”.
§2
Integralną częścią uchwały jest załącznik nr 1
– rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach
finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych
gminy,
§3
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo.
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§4

§1

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

1. Stwierdza się zgodność zmiany planu, o której mowa
w ust. 2 – w zakresie uchwalonej zmiany, z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowo, określonymi w
Uchwale nr XLVI/828/2002 Rady Miejskiej w Zukowie
z dnia 09.10.2002 r. ze zmianami do Studium wprowadzonymi uchwałami Rady Miejskiej w Żukowie: nr
IX/195/2003 z dnia 25.06.2003 r; nr XXXVII/ 629/2005
z dnia 30 listopada 2005 r.; nr XXXVII/ 630/2005 z
dnia 30 listopada 2005 r.; nr XLVII/772/2006 z dnia 9
października 2006 r.
2. W Uchwale Nr XIX/ 377/ 2004 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego zagospodarowania przestrzennego „
dla działek nr 242/1, 242/2, 242/4 do 242/6, 242/8
do 242/14, 242/16, 242/54, 242/55, 242/59, 242/60
położonych we wsi Rębiechowo”, gmina Żukowo,
opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego Nr 82 poz. 1509 z dnia 07 lipca 2004r,
zmienia się:
1) w Karcie terenu nr 5/314 – 03 – 02/6, pkt. 5 dotyczący „zasad obsługi infrastruktury –poprzez
zmianę zapisu zawartego w punkcie „ścieki”, który
otrzymuje brzmienie: „odprowadzenie ścieków sanitarnych – do projektowanego systemu komunalnej
kanalizacji sanitarnej etapowo, do czasu realizacji
komunalnej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się
odprowadzanie ścieków do zbiorników szczelnych
bezodpływowych, z udokumentowaniem wywozu
ścieków na oczyszczalnię; z chwilą wykonania
kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzględnie
zlikwidować, a budynki podłączyć do kanalizacji
sanitarnej”.
2) w Karcie terenu nr 5/314 – 03 – 02/6, pkt. 10,
poprzez skreślenie zapisu zawartego w ostatnim
wierszu oznaczonym kropką o treści: „przed podjęciem działań inwestycyjnych w zakresie realizacji
zabudowy i podziału terenu, należy wykonać projekt uzbrojenia i dróg dla całego obszaru objętego
planem”.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Żukowie
Wojciech Kankowski
Załącznik nr 1
do uchwały Nr IV/57/2006 r.
Rady Miejskiej w Zukowie
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „dla działek nr 736
do 736/11”, położonych we wsi Chwaszczyno, gmina
Żukowo.
ROZSTRZYGNIĘCIE o sposobie realizacji zapisanych
w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „dla obszaru działek nr 733/6, 733/10, 733/12,
733/13 i 733/14” położonych we wsi Chwaszczyno, gmina
Żukowo inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich
finansowania.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r o planowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r Nr 80
poz. 717, zmiany Dz.U. z 2004 nr 6, Nr 141 poz. 1492 z
późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Zukowie rozstrzyga co następuje:
W związku ze zmianą ustaleń planu odnoszących
się do wyłącznie do uzupełniania zapisów dotyczących
zasad odprowadzenie ścieków, poprzez wprowadzenie
dopuszczenia rozwiązania etapowego i dopuszczenie
gromadzenia ścieków w zbiornikach bezodpływowych,
nie nastąpi potrzeba nowych realizacji w zakresie infrastruktury technicznej, innych niż przewidziano w obowiązującym dla tego terenu planie.
Nie nastąpi też potrzeba nowych realizacji w zakresie
infrastruktury drogowej, innych niż przewidziano w obowiązującym dla tego terenu planie.

1285
UCHWAŁA Nr IV/56/2006
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego„ dla działek nr
242/1, 242/2, 242/4 do 242/6, 242/8 do 242/14, 242/16,
242/54, 242/55, 242/59, 242/60 położonych we wsi
Rębiechowo”, gmina Żukowo.
Na podstawie art. 27 w związku z art. 17, art. 29 i
art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2003 roku, Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami),
art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami),
Rada Miejska w Żukowie uchwala, co następuje:

§2
Integralną częścią uchwały jest załącznik nr 1
– rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach
finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych
gminy,
§3
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo.
§4
Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Żukowie
Wojciech Kankowski
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Załącznik nr 1
Uchwały Nr IV/56/2006
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „ dla działek nr 242/1,
242/2, 242/4 do 242/6, 242/8 do 242/14, 242/16, 242/54,
242/55, 242/59, 242/60 położonych we wsi Rębiechowo”,
gmina Żukowo.
ROZSTRZYGNIĘCIE o sposobie realizacji zapisanych
w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „dla działek nr 242/1, 242/2, 242/4 do 242/6,
242/8 do 242/14, 242/16, 242/54, 242/55, 242/59, 242/60
położonych we wsi Rębiechowo”, gmina Żukowo.
Inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r o planowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r Nr 80
poz. 717, zmiany Dz.U. z 2004 r. nr 6, Nr 141 poz. 1492
z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Zukowie rozstrzyga co następuje:
W związku ze zmianą ustaleń planu odnoszących
się do wyłącznie do uzupełniania zapisów dotyczących
zasad odprowadzenie ścieków, poprzez wprowadzenie
dopuszczenia rozwiązania etapowego i dopuszczenie
gromadzenia ścieków w zbiornikach bezodpływowych,
nie nastąpi potrzeba nowych realizacji w zakresie infrastruktury technicznej, innych niż przewidziano w obowiązującym dla tego terenu planie.
Nie nastąpi też potrzeba nowych realizacji w zakresie
infrastruktury drogowej, innych niż przewidziano w obowiązującym dla tego terenu planie.

1286
UCHWAŁA Nr IV/55/2006
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania gminy Żukowo „dla działek nr 242/
21 i fragmentu działki 242/58” obręb Rębiechowo,
Na podstawie art. 27 w związku z art. 17, art. 29 i art.
34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku,
Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), art. 18 ust.
2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), Rada Miejska
w Żukowie uchwala, co następuje:
§1
1. Stwierdza się zgodność zmiany planu, o której mowa
w ust. 2 – w zakresie uchwalonej zmiany, z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowo, określonymi w
Uchwale nr XLVI/828/2002 Rady Miejskiej w Zukowie
z dnia 09.10.2002 r. ze zmianami do Studium wpro-

wadzonymi uchwałami Rady Miejskiej w Żukowie: nr
IX/195/2003 z dnia 25.06.2003 r; nr XXXVII/ 629/2005
z dnia 30 listopada 2005 r.; nr XXXVII/ 630/2005 z
dnia 30 listopada 2005 r. nr XLVII/772/2006 z dnia 9
października 2006.
2. W Uchwale Nr X/ 153/99 Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego zagospodarowania przestrzennego
„dla działek nr 242/21 i fragmentu działki 242/58”
obręb Rębiechowo, gmina Żukowo, opublikowanej w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr
135 poz. 1150, z dnia 16 grudnia 1999 r., zmienia się
§ 1 ust. 3. lit. b), który otrzymuje brzmienie: „odprowadzenie ścieków sanitarnych – do projektowanego
systemu komunalnej kanalizacji sanitarnej etapowo,
do czasu realizacji komunalnej kanalizacji sanitarnej,
dopuszcza się odprowadzanie ścieków do zbiorników
szczelnych bezodpływowych, z udokumentowaniem
wywozu ścieków na oczyszczalnię; z chwilą wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzględnie
zlikwidować, a budynki podłączyć do kanalizacji sanitarnej”.
§2
Integralną częścią uchwały jest załącznik nr 1
– rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach
finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych
gminy,
§3
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo.
§4
Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Żukowie
Wojciech Kankowski
Załącznik nr 1
do uchwały Nr IV/55/2006
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowo „dla
działek nr 242/21 i fragmentu działki 242/58” obręb
Rębiechowo.
ROZSTRZYGNIĘCIE o sposobie realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Żukowo „dla działek nr 242/21 i
fragmentu działki 242/58” obręb Rębiechowo
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r o planowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r Nr 80
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poz. 717, zmiany Dz.U. z 2004 nr 6, Nr 141 poz. 1492 z
późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Zukowie rozstrzyga co następuje:
W związku ze zmianą ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zukowo „dla działek
nr 242/21 i fragmentu działki 242/58” obręb Rębiechowo
odnoszących się do wyłącznie do uzupełniania zapisów
dotyczących zasad odprowadzenie ścieków, poprzez
wprowadzenie dopuszczenia rozwiązania etapowego i
dopuszczenie gromadzenia ścieków w zbiornikach bezodpływowych, nie nastąpi potrzeba nowych realizacji w
zakresie infrastruktury technicznej, innych niż przewidziano w obowiązującym dla tego terenu planie.
Nie nastąpi też potrzeba nowych realizacji w zakresie
infrastruktury drogowej, innych niż przewidziano w obowiązującym dla tego terenu planie.

1287
UCHWAŁA Nr IV/54/2006
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „dla działki nr 60
we wsi Małkowo” gmina Żukowo
Na podstawie art. 27 w związku z art. 17, art. 29 i
art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2003 roku, Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami),
art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami),
Rada Miejska w Żukowie uchwala, co następuje:
§1
1. Stwierdza się zgodność zmiany planu, o której mowa
w ust. 2 – w zakresie uchwalonej zmiany, z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowo, określonymi w
Uchwale nr XLVI/828/2002 Rady Miejskiej w Zukowie
z dnia 09.10.2002 r. ze zmianami do Studium wprowadzonymi uchwałami Rady Miejskiej w Żukowie: nr
IX/195/2003 z dnia 25.06.2003 r; nr XXXVII/ 629/2005
z dnia 30 listopada 2005 r.; nr XXXVII/ 630/2005 z
dnia 30 listopada 2005 rł XLVII/772/2006 z dnia 9
października 2006 r.
2. W Uchwale Nr XL/639/2002 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego zagospodarowania przestrzennego
„„dla działki nr 60 we wsi Małkowo” gmina Żukowo,
opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 58 poz. 1363, z dnia 6 września
2002, zmienia się § 1 ust. 3. lit. b), który otrzymuje
brzmienie: „ odprowadzenie ścieków sanitarnych
– do projektowanego systemu komunalnej kanalizacji sanitarnej etapowo, do czasu realizacji komunalnej
kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się odprowadzanie
ścieków do zbiorników szczelnych bezodpływowych, z
udokumentowaniem wywozu ścieków na oczyszczalnię; z chwilą wykonania kanalizacji sanitarnej, zbior-

niki bezwzględnie zlikwidować, a budynki podłączyć
do kanalizacji sanitarnej”.
§2
Integralną częścią uchwały jest załącznik nr 1
– rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach
finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych
gminy,
§3
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo.
§4
Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Żukowie
Wojciech Kankowski
Załącznik nr 1
do uchwały Nr IV/54/2006
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „dla działki nr 60 we
wsi Małkowo” gmina Żukowo
ROZSTRZYGNIĘCIE o sposobie realizacji zapisanych
w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „dla działki nr 60 we wsi Małkowo” gmina
Żukowo inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich
finansowania.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r o planowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r Nr 80
poz. 717, zmiany Dz.U. z 2004 nr 6, Nr 141 poz. 1492 z
późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Zukowie rozstrzyga co następuje:
w związku ze zmianą ustaleń planu odnoszących
się do wyłącznie do uzupełniania zapisów dotyczących
zasad odprowadzenie ścieków, poprzez wprowadzenie
dopuszczenia rozwiązania etapowego i dopuszczenie
gromadzenia ścieków w zbiornikach bezodpływowych,
nie nastąpi potrzeba nowych realizacji w zakresie infrastruktury technicznej, innych niż przewidziano w obowiązującym dla tego terenu planie.
Nie nastąpi też potrzeba nowych realizacji w zakresie
infrastruktury drogowej, innych niż przewidziano w obowiązującym dla tego terenu planie.

1288
UCHWAŁA Nr IV/53/2006
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
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zagospodarowania przestrzennego „dla działek nr
36/9 i 36/12 we wsi Miszewko” gmina Żukowo
Na podstawie art. 27 w związku z art. 17, art. 29 i art.
34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku,
Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), art. 18 ust.
2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), Rada Miejska
w Żukowie uchwala, co następuje:
§1
1. Stwierdza się zgodność zmiany planu, o której mowa
w ust. 2 – w zakresie uchwalonej zmiany, z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowo, określonymi w
Uchwale nr XLVI/828/2002 Rady Miejskiej w Zukowie
z dnia 09.10.2002 r. ze zmianami do Studium wprowadzonymi uchwałami Rady Miejskiej w Żukowie: nr
IX/195/2003 z dnia 25.06.2003 r; nr XXXVII/ 629/2005
z dnia 30 listopada 2005 r.; nr XXXVII/ 630/2005 z
dnia 30 listopada 2005 r; nr XLVII/772/2006 z dnia 9
października 2006 r.
2. W Uchwale Nr XL/640/2002 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 28 marca 2002 r, w sprawie uchwalenia
planu miejscowego dla działek nr 36/9 i 36/12 we wsi
Miszewko”, gmina Żukowo, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 41
poz. 958 z dnia 19 czerwca 2002 r., zmienia się §
1 ust. 3.0, lit. B, który otrzymuje brzmienie: „ odprowadzenie ścieków sanitarnych – do projektowanego
systemu komunalnej kanalizacji sanitarnej etapowo,
do czasu realizacji komunalnej kanalizacji sanitarnej,
dopuszcza się odprowadzanie ścieków do zbiorników
szczelnych bezodpływowych, z udokumentowaniem
wywozu ścieków na oczyszczalnię; z chwilą wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzględnie
zlikwidować, a budynki podłączyć do kanalizacji sanitarnej”.
§2
Integralną częścią uchwały jest załącznik nr 1
– rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach
finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych
gminy,
§3
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo.
§4
Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Żukowie
Wojciech Kankowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IV/53/2006 r.
Rady Miejskiej w Zukowie
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „dla działek nr 36/9
i 36/12 we wsi Miszewko” gmina Żukowo
ROZSTRZYGNIĘCIE o sposobie realizacji zapisanych
w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „dla działek nr 36/9 i 36/12 we wsi Miszewko”
gmina Żukowo
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r o planowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r Nr 80
poz. 717, zmiany Dz.U. z 2004 nr 6, Nr 141 poz. 1492 z
późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Zukowie rozstrzyga co następuje:
w związku ze zmianą ustaleń planu odnoszących
się do wyłącznie do uzupełniania zapisów dotyczących
zasad odprowadzenie ścieków, poprzez wprowadzenie
dopuszczenia rozwiązania etapowego i dopuszczenie
gromadzenia ścieków w zbiornikach bezodpływowych,
nie nastąpi potrzeba nowych realizacji w zakresie infrastruktury technicznej, innych niż przewidziano w obowiązującym dla tego terenu planie.
Nie nastąpi też potrzeba nowych realizacji w zakresie
infrastruktury drogowej, innych niż przewidziano w obowiązującym dla tego terenu planie.
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UCHWAŁA Nr IV/52/2006
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania „ dla obszaru działek nr 773/5, 774,
775/1, 775/41, 775/58, 775/60, 775/61 i 776 położonych
we wsi Chwaszczyno”, gmina Żukowo
Na podstawie art. 27 w związku z art. 17, art. 29 i
art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2003 roku, Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami),
art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami),
Rada Miejska w Żukowie uchwala, co następuje:
§1
1. Stwierdza się zgodność zmiany planu, o której mowa
w ust. 2 – w zakresie uchwalonej zmiany, z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowo, określonymi w
Uchwale nr XLVI/828/2002 Rady Miejskiej w Zukowie
z dnia 09.10.2002 r. ze zmianami do Studium wprowadzonymi uchwałami Rady Miejskiej w Żukowie: nr
IX/195/2003 z dnia 25.06.2003 r; nr XXXVII/ 629/2005
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z dnia 30 listopada 2005 r.; nr XXXVII/ 630/2005 z
dnia 30 listopada 2005 r; nr XLVII/772/2006 z dnia 9
października 2006 r.
2. W Uchwale XLV/781/2002 Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 30 sierpnia 2002 r., w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „dla obszaru działek nr 773/5, 774, 775/1,
775/41, 775/58, 775/60, 775/61 i 776 położonych we
wsi Chwaszczyno”, gmina Żukowo opublikowanej w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr
80 z dnia 30 listopada 2002 r, poz. 1735, zmienia się §
2 ust. 1.3. pkt. b), który otrzymuje brzmienie: „odprowadzenie ścieków sanitarnych – do projektowanego
systemu komunalnej kanalizacji sanitarnej etapowo,
do czasu realizacji komunalnej kanalizacji sanitarnej,
dopuszcza się odprowadzanie ścieków do zbiorników
szczelnych bezodpływowych, z udokumentowaniem
wywozu ścieków na oczyszczalnię; z chwilą wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzględnie
zlikwidować, a budynki podłączyć do kanalizacji sanitarnej”.
§2
Integralną częścią uchwały jest załącznik nr 1
– rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach
finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych
gminy,
§3
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo.
§4
Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Żukowie
Wojciech Kankowski
Załącznik nr 1
do uchwały Nr IV/52/2006
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „ dla obszaru działek
nr 773/5, 774, 775/1, 775/41, 775/58, 775/60, 775/61 i
776 we wsi Chwaszczyno”, gmina Żukowo
ROZSTRZYGNIĘCIE o sposobie realizacji zapisanych
w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „„ dla obszaru działek nr 773/5, 774, 775/1,
775/41, 775/58, 775/60, 775/61 i 776 we wsi Chwaszczyno”, gmina Żukowo
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r o planowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r Nr 80

poz. 717, zmiany Dz.U. z 2004 nr 6, Nr 141 poz. 1492 z
późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Zukowie rozstrzyga co następuje:
W związku ze zmianą ustaleń planu odnoszących
się do wyłącznie do uzupełniania zapisów dotyczących
zasad odprowadzenie ścieków, poprzez wprowadzenie
dopuszczenia rozwiązania etapowego i dopuszczenie
gromadzenia ścieków w zbiornikach bezodpływowych,
nie nastąpi potrzeba nowych realizacji w zakresie infrastruktury technicznej, innych niż przewidziano w obowiązującym dla tego terenu planie.
Nie nastąpi też potrzeba nowych realizacji w zakresie
infrastruktury drogowej, innych niż przewidziano w obowiązującym dla tego terenu planie.

1290
UCHWAŁA Nr IV/51/2006
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „dla obszaru działek nr 733/6, 733/10, 733/12, 733/13 i 733/14” we wsi
Chwaszczyno, w gminie Żukowo.
Na podstawie art. 27 w związku z art. 17, art. 29 i
art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2003 roku, Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami),
art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami),
Rada Miejska w Żukowie uchwala, co następuje:
§1
1. Stwierdza się zgodność zmiany planu, o której mowa
w ust. 2 – w zakresie uchwalonej zmiany, z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowo, określonymi w
Uchwale nr XLVI/828/2002 Rady Miejskiej w Zukowie
z dnia 09.10.2002 r. ze zmianami do Studium wprowadzonymi uchwałami Rady Miejskiej w Żukowie: nr
IX/195/2003 z dnia 25.06.2003 r; nr XXXVII/ 629/2005
z dnia 30 listopada 2005 r.; nr XXXVII/ 630/2005 z
dnia 30 listopada 2005 r..; nr XXXVII/ 630/2005 z
dnia 30 listopada 2005 r.; nr XLVII/772/2006 z dnia
9 października 2006 r.
2. W Uchwale Nr XLII/725/2002 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„dla obszaru działek nr 733/6, 733/10, 733/12, 733/13
i 733/14 we wsi Chwaszczyno”, w gminie Żukowo,
opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego Nr 60 poz. 1387, z dnia 13 września
2002 r., zmienia się § 2 ust. 1.3. lit. b), który otrzymuje brzmienie: „ odprowadzenie ścieków sanitarnych
– do projektowanego systemu komunalnej kanalizacji
sanitarnej etapowo, do czasu realizacji komunalnej
kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się odprowadzanie
ścieków do zbiorników szczelnych bezodpływowych, z
udokumentowaniem wywozu ścieków na oczyszczal-
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nię; z chwilą wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzględnie zlikwidować, a budynki podłączyć
do kanalizacji sanitarnej”.
§2
Integralną częścią uchwały jest załącznik nr 1
– rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach
finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych
gminy,
§3
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo.
§4
Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Żukowie
Wojciech Kankowski
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IV/51/2006
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 29 grudnia 2006 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE o sposobie realizacji zapisanych
w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „dla obszaru działek nr 733/6, 733/10, 733/12,
733/13 i 733/14” położonych we wsi Chwaszczyno, gmina
Żukowo inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich
finansowania.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r o planowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r Nr 80
poz. 717, zmiany Dz.U. z 2004 nr 6, Nr 141 poz. 1492 z
późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Zukowie rozstrzyga co następuje:
W związku ze zmianą ustaleń planu odnoszących
się do wyłącznie do uzupełniania zapisów dotyczących
zasad odprowadzenie ścieków, poprzez wprowadzenie
dopuszczenia rozwiązania etapowego i dopuszczenie
gromadzenia ścieków w zbiornikach bezodpływowych,
nie nastąpi potrzeba nowych realizacji w zakresie infrastruktury technicznej, innych niż przewidziano w obowiązującym dla tego terenu planie.
Nie nastąpi też potrzeba nowych realizacji w zakresie
infrastruktury drogowej, innych niż przewidziano w obowiązującym dla tego terenu planie.
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UCHWAŁA Nr IV/50/2006
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „dla działek nr:
nr 53/11, 53/12, 53/14, 53/16, 53/18 do 53/29, 53/31 do

53/33, 53/35 do 53/41, 53/44, 53/46 do 53/48, 53/52 do
53/54, 54/22, 54/23” we wsi Tuchom, gmina Żukowo.
Na podstawie art. 27 w związku z art. 17, art. 29 i art.
34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku,
Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), art. 18 ust.
2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), Rada Miejska
w Żukowie uchwala, co następuje:
§1
1. Stwierdza się zgodność zmiany planu, o której mowa
w ust. 2 – w zakresie uchwalonej zmiany, z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowo, określonymi w
Uchwale nr XLVI/828/2002 Rady Miejskiej w Zukowie
z dnia 09.10.2002 r. ze zmianami do Studium wprowadzonymi uchwałami Rady Miejskiej w Żukowie: nr
IX/195/2003 z dnia 25.06.2003 r; nr XXXVII/ 629/2005
z dnia 30 listopada 2005 r.; nr XXXVII/ 630/2005 z
dnia 30 listopada 2005 r.; nr XLVII/772/2006 z dnia 9
października 2006 r.
2. W Uchwale Nr VI/128/2003 Rady Miejskiej w Zukowie z dnia 10 marca 2003 r. r. w sprawie uchwalenia
miejscowego zagospodarowania przestrzennego
„dla działek nr: 53/11, 53/12, 53/14, 53/16, 53/18 do
53/29, 53/31 do 53/33, 53/35 do 53/41, 53/44, 53/
46 do 53/48, 53/52 do 53/54, 54/22, 54/23” we wsi
Tuchom, gmina Żukowo, opublikowanej w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 81 z dnia
20 czerwca 2003 r. poz. 1321, zmienia się § 1 ust.
3. lit. b), który otrzymuje brzmienie: „ odprowadzenie
ścieków sanitarnych – do projektowanego systemu
komunalnej kanalizacji sanitarnej etapowo, do czasu
realizacji komunalnej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się odprowadzanie ścieków do zbiorników szczelnych bezodpływowych, z udokumentowaniem wywozu
ścieków na oczyszczalnię; z chwilą wykonania kanalizacji sanitarnej, zbiorniki bezwzględnie zlikwidować,
a budynki podłączyć do kanalizacji sanitarnej”.
§2
Integralną częścią uchwały jest załącznik nr 1
– rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach
finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych
gminy,
§3
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo.
§4
Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Żukowie
Wojciech Kankowski
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr IV/50/2006
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 29 grudnia 2006 r.

2. W uchwale nr VII/70/99 Rady Miejskiej w Zukowie z
dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Żukowo „dla działek od nr 92/2 do nr 92/43 oraz działek o nr 92/130, 92/131, 92/132, 143 obr.Miszewko”,
(Dz. Urz. Woj. Pom. nr 66 poz. 348 z dnia 25 czerwca
1999 r. poz. 348), zmienia się § 1, pkt.1.3., lit. b), który
otrzymuje brzmienie: „odprowadzenie ścieków sanitarnych – do wiejskiej kanalizacji sanitarnej; etapowo,
do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej, dopuszcza
się odprowadzanie ścieków do zbiorników szczelnych
bezodpływowych z następującymi warunkami: skutecznego wyegzekwowania szczelności zbiorników,
zastosowania rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych gwarantujących zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej,
zapewnienia odbioru ścieków przez oczyszczalnię,
bez zakłócenia procesów oczyszczania, zapewnienia
okresowego odbioru ścieków przez specjalistyczne
przedsiębiorstwo, podłączenia obiektów do sieci
kanalizacji sanitarnej po jej realizacji oraz bezwzględnej likwidacji zbiorników bezodpływowych”.

ROZSTRZYGNIĘCIE o sposobie realizacji zapisanych
w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ dla działek nr: 53/12, 53/14, 53/16, 53/18
do 53/29, 53/31 do 53/33, 53/35 do 53/41, 53/44, 53/46
do 53/48, 53/52 do 53/54, 54/22, 54/23” we wsi Tuchom,
gmina Żukowo inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz
zasad ich finansowania.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr
80 poz. 717, zmiany Dz.U. z 2004 r. nr 6, Nr 141 poz.
1492 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Zukowie
rozstrzyga co następuje:
W związku ze zmianą ustaleń planu odnoszących się
wyłącznie do uzupełniania zapisów dotyczących zasad
odprowadzenie ścieków, poprzez wprowadzenie dopuszczenia rozwiązania etapowego i dopuszczenie gromadzenia ścieków w zbiornikach bezodpływowych, nie nastąpi
potrzeba nowych realizacji w zakresie infrastruktury technicznej, innych niż przewidziano w obowiązującym dla
tego terenu planie.
Nie nastąpi też potrzeba nowych realizacji w zakresie
infrastruktury drogowej, innych niż przewidziano w obowiązującym dla tego terenu planie.

Integralną częścią uchwały jest załącznik nr 1
– rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach
finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych
gminy;
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§3

UCHWAŁA Nr V/70/2007
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 9 lutego 2007 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania gminy Żukowo „dla działek od nr
92/2 do nr 92/43 oraz działek o nr 92/130, 92/131, 92/
132, 143 obr.Miszewko”.
Na podstawie art. 20, art. 27 w związku z art. 17,
art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami),
art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami),
Rada Miejska w Żukowie uchwala, co następuje:
§1
1. Stwierdza się zgodność zmiany planu, o której mowa
w ust. 2 – w zakresie objętym zmianą plan, z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowo, określonymi
w Uchwale nr XLVI/828/2002 Rady Miejskiej w Zukowie z dnia 09 października 2002 r. ze zmianami do
Studium wprowadzonymi uchwałami Rady Miejskiej w Żukowie: nr IX/195/2003 z dnia 25 czerwca
2003 r; nr XXXVII/ 629/2005 z dnia 30 listopada
2005 r.; nr XXXVII/ 630/2005 z dnia 30 listopada
2005r; nr XLVII/772/2006 z dnia 9 października
2006 r.

§2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo.
§4
Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Żukowie
Wojciech Kankowski
Załącznik nr 1
do uchwały Nr V/70/2007
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 9 lutego 2007 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Żukowo „dla
działek od nr 92/2 do nr 92/43 oraz działek o nr 92/130,
92/131, 92/132, 143 obr.Miszewko”.
ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Zukowo „dla działek od nr 92/2 do nr 92/43 oraz działek o
nr 92/130, 92/131, 92/132, 143 obr.Miszewko” inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy oraz zasad ich finansowania.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r o planowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r Nr 80
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poz. 717, zmiany Dz.U. z 2004 nr 6, Nr 141 poz. 1492 z
późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Zukowie rozstrzyga co następuje:
W związku ze zmianą ustaleń planu odnoszących
się do wyłącznie do uzupełniania zapisów dotyczących
zasad odprowadzenie ścieków, poprzez wprowadzenie
dopuszczenia rozwiązania etapowego i dopuszczenie
gromadzenia ścieków w zbiornikach bezodpływowych,
nie nastąpi potrzeba nowych realizacji w zakresie infrastruktury technicznej, innych niż przewidziano w obowiązującym dla tego terenu planie.
Nie nastąpi też potrzeba nowych realizacji w zakresie
infrastruktury drogowej, innych niż przewidziano w obowiązującym dla tego terenu planie.
Załącznik nr 2
do uchwały Nr V/70/2007
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 9 lutego 2007 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Żukowo „dla
działek od nr 92/2 do nr 92/43 oraz działek o nr 92/130,
92/131, 92/132, 143 obr.Miszewko”.
Rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego „dla działek
od nr 92/2 do nr 92/43 oraz działek o nr 92/130, 92/131,
92/132, 143 obr.Miszewko”.
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „dla działki 199/4” Obr. Pępowo, gmina
Żukowo wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 21
listopada 2006 r. do dnia 13 grudnia 2006 r, termin składania uwag do dnia 27 grudnia 2006 r. W okresie wyłożenia
projektu planu do publicznego wglądu ani w ustalonym
terminie składania uwag nie wpłynęły uwagi.
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UCHWAŁA Nr IV/31/2006
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Pępowo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/j. t. Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,
poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
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
/– Rada Miejska w Żukowie uchwala, co następuje:
§1
1. Nadaje się drodze położonej we wsi Pępowo oznaczonej geodezyjnie nr 45/58, nr 45/59,nr 45/60,nr 45/61
i nr 45/62 – nazwę ulica SŁONECZNE TARASY.
2. Mapka z oznaczoną ulicą stanowi załącznik nr 1* do
uchwały.

Poz. 1292, 1293, 1294 i 1295
§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy
Żukowo.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Żukowie
Wojciech Kankowski
* Załącznika nie publikuje się
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UCHWAŁA Nr IV/30/2006
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Tuchom.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym/j. t. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r. ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153,
poz. 1271 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 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 /– Rada Miejska w Żukowie
uchwala, co następuje:
§1
1. Nadaje się drodze położonej we wsi Tuchom oznaczonej geodezyjnie nr 149/16, nr 148/16 i nr 148/7
– nazwę ulica KWIATOWA.
2. Mapka z oznaczoną ulicą stanowi załącznik nr 1* do
uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy
Żukowo.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Żukowie
Wojciech Kankowski
* Załącznika nie publikuje się
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UCHWAŁA Nr IV/29/2006
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Tuchom.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/j. t. Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806,
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Nr 153, poz. 1271 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 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 /– Rada Miejska w Żukowie uchwala, co następuje:
§1
1. Nadaje się drodze położonej we wsi Tuchom oznaczonej geodezyjnie nr 83/1, nr 84 i nr 46/18 – nazwę
ulica TĘCZOWA.
2. Mapka z oznaczoną ulicą stanowi załącznik nr 1* do
uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy
Żukowo.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Żukowie
Wojciech Kankowski
* Załącznika nie publikuje się
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UCHWAŁA Nr IV/26/2006
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żukowo na
2007 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d,
pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn.– Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337)
oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, 195 ust. 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: z 2005 r. Dz. U.
Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Dz. U. Nr 45, poz. 319, Nr 104,
poz. 708, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381), a także
art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska1 (tekst jedn. – Dz. U. z 2006 r. Nr 129,
poz. 902, zm. Nr 170, poz. 1217) Rada Miejska w Żukowi
uchwala, co następuje:
§1

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/j. t. Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,
poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
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
/– Rada Miejska w Żukowie uchwala, co następuje:

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Żukowo na
2007 r. w wys. 56.650.861,00zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1*.
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Żukowo na
2007 r. w wys. 60.636.528,00zł – zgodnie z Załącznikiem
Nr 2*.
3. Ustala się rozchody budżetu Gminy Żukowo w
2007 r. w wys. 5.214.333,00zł oraz przychody budżetu Gminy Żukowo w 2007 r. w wys. 9.200.000,00 zł
– zgodnie z Załącznikiem Nr 3*.
4. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wys.
3.985.667,00 zł jest część kredytu określonego w
pozycji „Przychody” w Załączniku Nr 3.

§1

§2

1. Nadaje się drodze położonej w mieście Żukowo
oznaczonej geodezyjnie nr 365/29 – nazwę ulica
SPOKOJNA.
2. Mapka z oznaczoną ulicą stanowi załącznik nr 1* do
uchwały.

1. Dochody określone w § 1 pkt.1 obejmują:
a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie
ustawami w wys. 9.446.469,00zł – wymienione w
Załączniku Nr 4*
b) dotacje celowe na realizację zadań powierzonych gminie na podstawie porozumień w wys.
251.282,00zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 5*
c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych – w wys. 380.071,00zł.
2. Wydatki określone w § 1 pkt.2 obejmują wydatki:
a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,
w tym finansowane z dotacji celowych na zadania
zlecone w wys. 9.446.469,00zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 4*
b) na realizację zadań powierzonych gminie na podstawie porozumień w wys. 251.282,00zł – zgodnie
z Załącznikiem Nr 5*

UCHWAŁA Nr IV/28/2006
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Żukowo.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy
Żukowo.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Żukowie
Wojciech Kankowski
* Załącznika nie publikuje się
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c) na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
– w wys. 380.071,00zł (w tym 8.120,00 zł na zwalczanie narkomanii)
d) na projekt realizowany z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
– w wys. 1.608.728,00 zł– zgodnie z Załącznikiem
Nr 6*
§3
Projekt planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Gminie Żukowo w 2007 r. stanowi Załącznik Nr 4*
§4
Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i wysokość
nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania
– zgodnie z Załącznikiem Nr 7*.
§5
Określa się limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne – zgodnie z Załącznikiem Nr 8*
§6
Ustala się rezerwy w wys. 265.026,00zł, w tym:
1. rezerwa ogólna w wys. 95.395,00zł
2. rezerwa celowa w wys. 169.631,00 stanowiąca wysokość środków wyodrębnionych do dyspozycji sołectw
i osiedli w mieście Żukowo – zgodnie z Załącznikiem
Nr 9*
§7
Ustala się dotacje z budżetu Gminy:
1. dla instytucji kultury: Biblioteki Samorządowej w Żukowie w wys. 280.000,00 zł
Dotacja wymieniona w pkt.1 przeznaczona jest na
sfinansowanie kosztów utrzymania Biblioteki Samorządowej w Żukowie.
2. dla szkoły niepublicznej – Parafialnej Szkoły Podstawowej w Żukowie – 572.097,00zł
Dotacja wymieniona w pkt. 2 wynosi 100% kwoty
przewidzianej na 1 ucznia w części oświatowej
subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Żukowo, tj.
3. 279,48 zł (rocznie), z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych, na których przewidziano kwoty 7.866,16
zł, 12.780,46 oraz 34.403,43 zł (rocznie na każdego
ucznia) – w zależności od stopnia niepełnosprawności. Dodatkowo na każdego ucznia przewidziano
kwotę 780,00 zł rocznie, a na każdego ucznia uczącego się języka kaszubskiego – 4.914,31 zł rocznie.
3. dla przedszkoli niepublicznych:
a) „Krasnoludek” w Żukowie – 340.848,00zł
b) w Chwaszczynie – 334.164,00zł
c) w Baninie – 157.057,00 zł
d) Przedszkole Parafialne w Żukowie – 92.519,00zł
e) „Promyczek” w Żukowie – 393.529,00 zł
f) „Słoneczko” w Żukowie – 100.249,00 zł
Dotacje wymienione w pkt. 3 wynoszą 75% wydatków ponoszonych – w przeliczeniu na 1 dziecko
– w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żukowo,

powiększonych o 480,00 zł rocznie – tj. 3.341,64 zł
(rocznie), z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych,
na których przewidziano 13.104,82 zł (rocznie na
każdego ucznia).
4. dla Miasta Gdańska – 23.516,00 zł – tytułem zwrotu
kosztów dotacji (3.713,04 zł lub 4.951,20 zł – w zależności od typu przedszkola – rocznie na 1 dziecko)
przekazywanych przez Miasto Gdańsk przedszkolom
działającym na jego terenie, do których uczęszczają
dzieci z terenu Gminy Żukowo
5. dla Gminy Kartuzy – 19.320,00 zł – tytułem zwrotu
kosztów dotacji (2.760,00 zł rocznie na 1 dziecko)
przekazywanych przez Gminę Kartuzy przedszkolom
działającym na jej terenie, do których uczęszczają
dzieci z terenu Gminy Żukowo
6. dla Gminy Szemud – 34.884,00zł – tytułem zwrotu
kosztów dotacji (3.488,40 zł rocznie na 1 dziecko)
przekazywanych przez Gminę Szemud przedszkolom
działającym na jej terenie, do których uczęszczają
dzieci z terenu Gminy Żukowo
7. dla Miasta Gdańska – 198.000,00 zł – na dofinansowanie komunikacji zbiorowej (porozumienie między
Gminą Żukowo a Miastem Gdańsk)
8. dla Miasta Gdyni – 380.000,00 zł – na dofinansowanie
komunikacji zbiorowej (porozumienie między Gminą
Żukowo a Miastem Gdynią)
9. na zadania zlecone w zakresie upowszechniania
turystyki – 5.000,00 zł
10. dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Żukowie – 10.000,00 zł – na koszty
funkcjonowania „Szkoły Rodzenia”
11. na zadania zlecone z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 266.000,00 zł
12. na zadania zlecone z zakresu działalności kulturalnej
– 90.000,00 zł
13. dla Gminy Sierakowice – 15.000,00 zł – udział Gminy
Żukowo w kosztach zorganizowania Europejskich
Spotkań z Muzyką (na podstawie porozumienia
między Gminą Żukowo a Gminą Sierakowice)
14. dla Gminy Linia – 1.700,00 zł – udział Gminy Żukowo
w kosztach zorganizowania Wojewódzkiego Konkursu Haftu Kaszubskiego i wystawy pokonkursowej (na
podstawie porozumienia między Gminą Żukowo a
Gminą Linia)
15. na zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej i sportu
– 155.000,00 zł
§8
Plan przychodów i wydatków dochodów własnych:
a) Szkoły Podstawowej im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie określa Załącznik Nr 10*
b) Szkoły Podstawowej im. Klemensa Wickiego w Pępowie określa Załącznik Nr 11*
c) Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Żukowie określa
Załącznik Nr 12*
§9
Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
– zgodnie z Załącznikiem Nr 13*.
* Załączników od Nr 1 do nr 13 nie publikuje się
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§ 10
Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w
kwocie 2.036.711,00 zł
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w
kwocie 3.985.667,00 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
– w kwocie 5.214.333,00 zł
§ 11
Upoważnia się Burmistrza Gminy Żukowo:
1. do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu
polegających na przeniesieniach – w ramach działów
– planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami
2. do przekazania innym jednostkom organizacyjnym
Gminy Żukowo uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w ramach rozdziału między paragrafami: 3020, 3030, 3040, 3050, 3110, 3240, 3260, 4170,
4210, 4220, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350,
4360, 4370, 4390, 4410, 4420, 4430, 4580, 4590,
4600, 4700, 4740, 4750
3. do zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań Gminy
Żukowo wymienionych w Załączniku Nr 3
4. do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków
wymienionych w Załączniku Nr 6 i w Załączniku Nr 8
5. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których
realizacja w latach następnych jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości działania Gminy Żukowo i
termin zapłaty upływa w latach następnych – do kwoty
4.000.000,00 zł
6. do zaciągania kredytów i pożyczki na pokrycie
występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Gminy Żukowo – do kwoty
2.036.711,00 zł
7. do lokowania wolnych środków budżetowych na
rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący
obsługę budżetu Gminy.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewdoniczący
Rady Miejskiej w Żukowie
Wojciech Kankowski
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UCHWAŁA Nr Vk/VI/66/2007
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 marca 2007 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w
zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych w tym segregowanych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Wejherowa uchwala,
co następuje:
§1
Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w
wysokości 74,00 zł brutto za 1 m3.
§2
Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych w wysokości 20,00 zł brutto za 1 m3.
§3
Określa się preferencyjne stawki opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości za usługi określone w
§ 1 w maksymalnej wysokości 53,00 zł brutto za 1 m3,
jeżeli odpady komunalne są zbierane i transportowane w
sposób selektywny.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Wejherowa.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewdoniczący
Rady Miasta Wejherowa
Piotr Bochiński
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UCHWAŁA Nr Vk/VI/57/2007
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 20 marca 2007 r.
o zmianie uchwały Nr IV k/XIII/134/2003 Rady Miasta
Wejherowa z dnia 28 października 2003 roku w sprawie ustalenia opłat za przewozy środkami miejskiej
komunikacji pasażerskiej w Wejherowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, art. 11 i art. 34a z dnia 15 listopada
1984 roku – Prawo przewozowe /Dz.U. z 2000 r. Nr 50
poz. 601 z późniejszymi zmianami/, art. 8 ust. 1 ustawy
z dnia 05 lipca 2001 roku o cenach /Dz.U. z 2001 roku
Nr 97 poz. 1050 z późniejszymi zmianami/ oraz poz. 142
załącznika Nr 3 do ustawy z 11.03.2004 roku o podatku
od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późniejszymi
zmianami) Rada Miasta Wejherowa uchwala, co następuje:
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§1
W uchwale Nr IVk/XIII//134/2003 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 października 2003 roku w sprawie ustalenia
opłat za przewozy środkami miejskiej komunikacji pasażerskiej w Wejherowie (Dziennik Urzędowy Województwa

Pomorskiego z 2003 roku Nr 137 poz. 2445) zmienionej
uchwałą Rady Miasta Wejherowa Nr IVk/XXXV/411/2005
z dnia 29 listopada 2005 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2005 roku Nr 135 poz. 3010)
wprowadza się następujące zmiany:
I. W paragrafie 1 punkt 1 otrzymuje brzmienie:

Rodzaj i cena biletu za jeden przejazd
Bilet papierowy
Bilet elektroniczny
NORMALNY
ULGOWY
NORMALNY
ULGOWY

Rodzaj linii

ZWYKŁA

2,20 zł

1,10 zł

2,00 zł

1,00 zł

SPECJALNA I POSPIESZNA

3,00 zł

1,50 zł

2,60 zł

1,30 zł

II. W paragrafie 1 punkt 3 otrzymuje brzmienie:
Ustala się bilety czteroprzejazdowe:
1. normalny – 8,80 zł
2. ulgowy – 4,40 zł.

§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego – nie wcześniej jednak niż z dniem 01 maja
2007 roku.

§2
Pozostałe postanowienia uchwały Nr IVk/XIII//134/2003
Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 października 2003 roku
w sprawie ustalenia opłat za przewozy środkami miejskiej
komunikacji pasażerskiej w Wejherowie ze zmianami
wprowadzonymi uchwałą Nr IVk/XXXV/411/2005 z dnia
29 listopada 2005 roku – pozostają bez zmian.

Przewdoniczący
Rady Miasta Wejherowa
Piotr Bochiński
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