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UCHWA£A Nr IV/17/07
Rady Gminy w Lipnicy
z dnia 19 stycznia 2007 r.

UCHWA£A Nr IV/23/07
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 23 stycznia 2007 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w STATUCIE Gminy
Lipnica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz.U. Z 2001
Nr 142, poz. 1591 z p.z.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Dokonaæ zmiany w STATUCIE GMINY LIPNICA przyjêtym Uchwa³¹ Nr II/4/2002 Rady Gminy w Lipnicy z dnia
6 grudnia 2002 r. (Dziennik Urzêdowy Woj. Pomorskiego z 2003 r. Nr 58, poz. 895) w nastêpuj¹cy sposób:
§ 14 otrzymuje brzmienie:
„Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:
1. Przewodnicz¹cy,
2. Wiceprzewodnicz¹cy,
3. Komisja Rewizyjna,
4. inne komisje sta³e,
5. doraŸne komisje do okreœlonych zadañ.”
§ 15 otrzymuje brzmienie:
„1. Komisje, o których mowa w § 14, pkt 4 i 5 Rada powo³uje w odrêbnych uchwa³ach, okreœlaj¹c ich nazwê, sk³ad i zakres dzia³ania.
2. Radny powinien byæ cz³onkiem co najmniej jednej
komisji sta³ej.”
§2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Miros³aw Bukowski

w sprawie bud¿etu gminy na 2007 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz
lit. „i” Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zmianami) oraz art. 165, 165a, 184, art. 188 ust. 2
i art. 195 ust. 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zmianami)
Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1
Dochody bud¿etu gminy w wysokoœci 45.023.105,– z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1.*
§2
1. Wydatki bud¿etu gminy w wysokoœci 44.433.481,– z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 2.*
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007–2009 zgodnie z za³¹cznikiem
nr 3* (3a* – zadania inwestycyjne w 2007 roku).
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze œrodków pochodz¹cych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoœci w wysokoœci 966.356 z³, zgodnie
z za³¹cznikiem nr 4.*
§3
1. Ustala siê przychody bud¿etu w wysokoœci
–1.350.000,– z³
oraz rozchody w wysokoœci
–1.939.624,– z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 5.*
2. Na przychody bud¿etu gminy w kwocie 1.350.000 z³
sk³ada siê:
1) zaci¹gniêcie kredytu
– 900.000,– z³,
2) zaci¹gniêcie po¿yczki z WFOŒ
– 450.000,– z³,
3. Rozchody bud¿etu gminy w wysokoœci 1.939.624,– z³
przeznacza siê na:
1) planowan¹ sp³atê rat kredytów w kwocie
– 339.624,– z³,
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2) planowany wykup obligacji samorz¹dowych
– 1.600.000,– z³,
§4
W bud¿ecie tworzy siê rezerwy:
1) ogóln¹ w wysokoœci
– 122.400 z³,
2) celow¹ w wysokoœci
– 60.000 z³,
z przeznaczeniem na:
a) wydatki bie¿¹ce jednostek pomocniczych w kwocie
– 60.000 z³,
§5
1. Dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych odrêbnymi ustawami, zgodnie z za³¹cznikiem
nr 6.*
2. Dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej wykonywanych na podstawie porozumieñ z organami administracji
rz¹dowej, zgodnie z za³¹cznikiem nr 7.*
3. Dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wykonywanych na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego, zgodnie
z za³¹cznikiem nr 8.*
§6
1. Ustala siê dochody w kwocie 183.000,–z³. z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 167.500,–z³. na realizacjê
zadañ okreœlonych w gminnym programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
2. Ustala siê wydatki w kwocie 15.500,–z³. na realizacjê zadañ okreœlonych w gminnym programie przeciwdzia³ania narkomanii.
§7
1. Dotacje podmiotowe dla:
1) gminnych instytucji kultury na ³¹czna kwotê
– 701.800 z³,
2) dzia³aj¹cych na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkó³ i placówek oœwiatowo – wychowawczych w wysokoœci
– 486.719 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 9.*
2. Dotacje celowe na zadania w³asne gminy realizowane przez podmioty nale¿¹ce i nienale¿¹ce do sektora finansów publicznych na ³¹czn¹ kwotê
– 469.340 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 10.*
§8
Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w wysokoœci:
1) przychody
– 22.500 z³,
2) wydatki
– 33.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 11.*
§9
Limity zobowi¹zañ z tytu³u emisji papierów wartoœciowych oraz kredytów i po¿yczek zaci¹ganych na:
1. sfinansowanie przejœciowego deficytu bud¿etu
w kwocie
– 500.000 z³,

§ 10
Upowa¿nia siê Wójta Gminy do:
1. zaci¹gania kredytów i po¿yczek oraz emisji papierów wartoœciowych na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku przejœciowego deficytu bud¿etu do wysokoœci
500.000 z³,
2. zaci¹gania zobowi¹zañ:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze œrodków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych
œrodków zagranicznych oraz na zadania wynikaj¹ce z kontraktów wojewódzkich do wysokoœci
okreœlonej w za³¹cznikach nr 3* i nr 4,*
b) z tytu³u umów, których realizacja w roku nastêpnym
(2008) jest niezbêdna dla zapewnienia ci¹g³oœci
dzia³ania gminy i termin zap³aty up³ywa w 2008 roku na ³¹czn¹ kwotê 500.000 z³,
3. dokonywania zmian w planie wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u, z wy³¹czeniem przeniesieñ wydatków miêdzy dzia³ami.
4. lokowania wolnych œrodków bud¿etowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni¿ bank prowadz¹cy obs³ugê bud¿etu gminy.
§ 11
Za³¹cza siê prognozê ³¹cznej kwoty d³ugu i sp³at gminy na koniec 2007 roku i lata nastêpne, zgodnie z za³¹cznikiem nr 12.*
§ 12
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§ 13
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Zbigniew Suchta
* Za³¹czników od nr 1 do nr 12 nie publikuje siê

1441
UCHWA£A Nr IV/25/07
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 23 stycznia 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy stawek op³at za wodê
pobran¹ z urz¹dzeñ zbiorowego zaopatrzenia w wodê
oraz za wprowadzanie œcieków do zbiorczych urz¹dzeñ kanalizacyjnych.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.3 i art. 18 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. – o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. zm. Dz.U.
z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717,
Nr 162 poz. 1568, z 2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116
poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441,
Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128) w zwi¹zku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu
œcieków (jednolity tekst z 2006 r. Nr 123, poz. 858) oraz
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art. 5 Rozporz¹dzenia Ministra Budownictwa z dnia
28 czerwca 2006 r. w sprawie okreœlenia taryf, wzoru
wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeñ
za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie œcieków (Dz.U. Nr 127 poz. 886.) Rada Gminy
uchwala co nastêpuje:
§1
Zatwierdza siê taryfê stawek op³at za wodê pobran¹
z urz¹dzeñ zbiorowego zaopatrzenia w wodê oraz za
wprowadzanie œcieków do zbiorczych urz¹dzeñ kanalizacyjnych – jak w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
1. Op³aty za pobór wody z urz¹dzeñ zbiorowego zaopatrzenia w wodê oraz za zrzut œcieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych, pobieraæ mog¹ so³tysi.
2. Za inkaso op³at wymienionych w za³¹czniku Nr 1 pkt.I
i II do uchwa³y, ustala siê wynagrodzenie w wysokoœci 10% zainkasowanej kwoty netto.
3. Op³aty wymienione w za³¹czniku Nr 1 pkt. I i II mieszkañcy Sierakowic wp³acaj¹ na konto Urzêdu Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
§4
Z dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Nr II/9/06 z dnia 5 grudnia 2006 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Zbigniew Suchta
Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y Nr IV/25/07
Rady Gminy Sierakowice
z dnia 23 stycznia 2007 r.
I. Taryfy stawek za wodê pobran¹ z urz¹dzeñ
zbiorowego zaopatrzenia w wodê:
1. Dla mieszkañców gminy Sierakowice w wysokoœci
1,97 z³ netto za 1 m 3 pobranej wody. Stawka nie
uwzglêdnia nale¿nego podatku VAT.
2. Dla poborców spoza terenu gminy Sierakowice w
wysokoœci 2,25 z³ netto za 1 m 3 pobranej wody.
Stawka nie uwzglêdnia nale¿nego podatku VAT.
II. Taryfy stawek op³at za wprowadzenie œcieków
do zbiorczych urzadzeñ kanalizacyjnych:
1. Za wprowadzenie œcieków do urzadzeñ kanalizacyjnych w wysokoœci 2,78 z³ netto za 1 m 3
wprowadzonych œcieków. Stawka nie uwzglêdnia
nale¿nego podatku VAT.
2. Za zrzut œcieków z wozów asenizacyjnych do
oczyszczalni œcieków w Sierakowicach:
a – z osesji po³ozonych na terenie gminy Sierakowice
w wysokoœci 2,40 z³ netto za 1 m3 spuszczonych
œcieków. Stawka nie uwzglêdnia nale¿nego
podatku VAT.
b – z posesji po³o¿onych poza terenem gminy
Sierakowice w wysokoœci 2,78 z³ netto za 1 m 3
sp[uszczonych œcieków. Stawka nie uwzglêdnia
nale¿nego podatku VAT.

1442
UCHWA£A Nr 15/07
Zarz¹du Powiatu Kwidzyñskiego
z dnia 25 stycznia 2007 r.
w sprawie ustalenia rozk³adu godzin pracy aptek
ogólnodostêpnych na terenie powiatu kwidzyñskiego
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 32 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póŸn. zm.) oraz
art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 wrzeœnia 2001 r. Prawo
farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533
z póŸn. zm.), po zasiêgniêciu opinii Burmistrza miasta
Kwidzyna, Burmistrza gminy i miasta Prabuty, Wójtów
gmin: Gardeja, Kwidzyn, Ryjewo, Sadlinki oraz Gdañskiej Okrêgowej Rady Aptekarskiej, Zarz¹d Powiatu Kwidzyñskiego uchwala, co nastêpuje:
§1
1. Ustala siê na rok 2007 rozk³ad godzin pracy aptek
ogólnodostêpnych dzia³aj¹cych na terenie powiatu
kwidzyñskiego – dostosowany do potrzeb ludnoœci
i zapewniaj¹cy dostêpnoœæ œwiadczeñ aptek – zgodnie z wykazem aptek stanowi¹cym Za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. W celu zapewnienia dostêpnoœci œwiadczeñ aptek
równie¿ w porze nocnej, w niedziele, w œwiêta i dni
wolne od pracy – w miejscowoœciach, w których funkcjonuj¹ co najmniej trzy apteki – maj¹ obowi¹zek pe³nienia dy¿urów w systemie dobowym i zgodnie
z harmonogramem, ustalanym przez Gdañsk¹ Okrêgow¹ Radê Aptekarsk¹.
3. Z obowi¹zku dy¿urowania wy³¹czona jest Apteka
„Papirus” w Kwidzynie, zlokalizowana przy ul. Lotniczej 1.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê cz³onkowi zarz¹du
wed³ug kompetencji.
§3
Traci moc uchwa³a 9/2002 Zarz¹du Powiatu w Kwidzynie z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia rozk³adu godzin pracy aptek ogólnodostêpnych na terenie
powiatu kwidzyñskiego.
§4
1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwa³a podlega opublikowaniu na stronie internetowej powiatu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Podpisy
nieczytelne
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Załącznik
do uchwały Nr 15/07
Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 25 stycznia 2007 r.

Wykaz aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu kwidzyńskiego
Godziny pracy

Lp.

Nazwa i adres apteki

Telefon

poniedziałek
- piątek

w porze nocnej,
niedziele, święta,
dni wolne od pracy

sobota

I. Miasto Kwidzyn
00

1.

Apteka „Nova”
82-500 Kwidzyn, ul. Chopina 9

(55) 279-42-19

8

2.

Apteka „Melisa”
82-500 Kwidzyn, ul. Słowackiego 16

(55) 279-97-86

8

3.

Apteka „Św. Damiana i Kosmy”
82-500 Kwidzyn, ul. Brat. Narodów 52

(55) 279-38-72

8

4.

Apteka „Staromiejska”
82-500 Kwidzyn, ul. Targowa 5/1

(55) 261-22-81

8

5.

Apteka „Strywald-Vademecum”
82-500 Kwidzyn, ul. Brat. Narodów 46

(55) 279-59-55

8

6.

Apteka „Lek”
82-500 Kwidzyn, ul. Sokola 7A

(55) 261-77-10

10

7.

Apteka „Pod Złotą Wagą”
82-500 Kwidzyn, ul. Kopernika 25A

(55) 279-58-63

8

8.

Apteka „Medica”
82-500 Kwidzyn, ul. Staszica 22

(55) 279-43-27

8

9.

Apteka "Eskulap"
82-500 Kwidzyn ul. Kamienna 11 F

(55) 279-37-20

8

10.

Apteka "Centralna"
82-500 Kwidzyn ul. Chopina 6

(55) 279-33-83

8

11.

Apteka "Millennium"
82-500 Kwidzyn ul. Mieszka I 12

(55) 261-50-04

10

12.

Apteka im. dr Korczaka
82-500 Kwidzyn ul. Korczaka 10 b

(55) 279-78-43

9

13.

"Apteka Na Zdrowie"
82-500 Kwidzyn ul. Krótka 4

(55) 261-69-16

9

14.

Apteka "Papirus"
82-500 Kwidzyn ul. Lotnicza 1

(55) 279-87-70

9

Apteka "Papirus II"
82-500 Kwidzyn ul. 3 Maja 26

(55) 275-99-00

15.
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00

00

- 19

00

9

00

00

- 20

00

00

- 18

8

00

00

9

00

00

- 21

00

9

00

- 17

dyżur
wg harmonogramu

00

- 14

dyżur
wg harmonogramu

00

- 14

dyżur
wg harmonogramu

00

- 13

dyżur
wg harmonogramu

00

- 14

dyżur
wg harmonogramu

00

- 14

dyżur
wg harmonogramu

00

- 14

dyżur
wg harmonogramu

00

- 14

dyżur
wg harmonogramu

00

- 14

dyżur
wg harmonogramu

00

- 14

dyżur
wg harmonogramu

nieczynna
00

- 19

00

00

9

00

- 14

dyżur
wg harmonogramu

00

- 14

dyżur
wg harmonogramu

00

- 21

dyżur
wg harmonogramu

nieczynna
nie pełni dyżurów

9

00

00

00

- 21

9

00

- 21

dyżur
wg harmonogramu

II. Miasto Prabuty
1.

Apteka "Jabłońskich"
82-550 Prabuty ul. Daszyńskiego 1 A

(55) 278-00-32

2.

Apteka "Nova"
82-550 Prabuty ul. Jagiełły 8 / 10

(55) 278-01-45

Apteka "Mandragora"
82-550 Prabuty ul. Łąkowa 33

(55) 278-18-88

Apteka "Pod Lwami"
82-550 Prabuty ul. Kraszewskiego 4

(55) 278-00-24

3.

4.

00

00

8 - 18
00
30
20 – 20
00

8

00

9

00

8

00

- 18

00

- 17

00

- 18

00

00

8 - 13
00
30
20 – 20
00

8

00

- 13

nieczynna
00

8

00

- 13

dyżur
wg
harmonogramu
dyżur
wg
harmonogramu
dyżur
wg
harmonogramu
dyżur
wg
harmonogramu

III. Gmina Gardeja
1.

Apteka im. farm. Mariana Skrabalaka,
82-520 Gardeja, ul. Kwidzyńska 7

(55) 275-14-66

00

9

00

- 18

9

00

00

- 13

nie pełni dyżurów*

IV. Gmina Kwidzyn
1.

Apteka s.c. mgr farm. A.P. Persikowscy (55) 275-16-69
Rakowiec, ul. Parkowa 1

00

8

00

- 17

8

00

00

- 12

nie pełni dyżurów*

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 93

Poz. 1442 i 1443

— 6292 —

,
V. Gmina Ryjewo
1.
2.

Apteka „Pod Kasztanami”
82-420 Ryjewo, ul. Grunwaldzka 76
Apteka „Pod Rodłem”
82-420 Ryjewo, ul. Grunwaldzka 71

00

(55) 277-43-41

9

(55) 277-42-43

9

(55) 645-23-07

9

00

- 18

00

- 18

00

9

00

00

9

- 14
- 14

00

00

nie pełni dyżurów*
nie pełni dyżurów*

VI. Gmina Sadlinki
1.

Apteka
82-522 Sadlinki, ul. Kwidzyńska 20

00

- 18

00

9

00

- 14

00

nie pełni dyżurów*

* dostępność do świadczeń apteki w porze nocnej, w niedziele, święta i dni wolne od pracy zapewniają apteki
ogólnodostępne działające na terenie miasta Kwidzyna

1443
UCHWA£A Nr IV–18/2007
Rady Miejskiej w Lêborku
z dnia 26 stycznia 2007 r.
w sprawie: uchwalenia bud¿etu miasta Lêborka na
2007rok.
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d i e oraz pkt.
10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591
z póŸn.zm.) oraz art. 165,173,184, 188, 195 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póŸn.zm.), art. 403 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony œrodowiska
(tekst jednolity z 2006 roku Dz.U. Nr 129 poz. 902
z póŸ.zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1
Ustala siê DOCHODY bud¿etu miasta Lêborka w wysokoœci 76.360.257,32 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 1.*
§2
1. Ustala siê WYDATKI bud¿etu miasta Lêborka w wysokoœci 76.588.751,00 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 2.*
2. Ustala siê limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach 2007–2009 zgodnie z za³¹cznikiem nr 3.*
3. Wykaz zadañ inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2007 roku stanowi za³¹cznik nr 3 a.*
§3
1. Deficyt bud¿etu miasta w wysokoœci 228.493,68 z³
zostanie pokryty przychodami pochodz¹cymi z wolnych œrodków, jako nadwy¿ki œrodków pieniê¿nych na
rachunku bie¿¹cym bud¿etu miasta, w tym wynikaj¹cych z rozliczeñ kredytów i po¿yczek z lat ubieg³ych.
2. Ustala siê przychody bud¿etu miasta w wysokoœci
3.522.000,00 z³ oraz rozchody w wysokoœci
3.293.506,32 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 4.*
§4
W bud¿ecie miasta tworzy siê rezerwy:
1. celow¹ – w wysokoœci 100.000 z³, z przeznaczeniem
na realizacjê programów INTERREG
2. ogóln¹ – w wysokoœci 332.456 z³.

§5
1. Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej wykonywanych
na podstawie porozumieñ z organami administracji
rz¹dowej, zgodnie z za³¹cznikiem nr 5.*
2. Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wykonywanych na podstawie porozumieñ miedzy jednostkami samorz¹du terytorialnego, zgodnie
z za³¹cznikiem nr 6.*
§6
1. Ustala siê dochody w kwocie 540.000 z³ z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 510.000 z³ na realizacjê
zadañ okreœlonych w gminnym programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
2. Ustala siê wydatki w kwocie 30.000 z³ na realizacjê
zadañ okreœlonych w gminnym programie przeciwdzia³ania narkomanii.
§7
1. Ustala siê dotacje podmiotowe dla:
a) instytucji kultury na ³¹czn¹ kwotê 1.233.830,00 z³
b) dzia³aj¹cych na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkó³ i placówek oœwiatowo wychowawczych w wysokoœci 681.540,00 z³.
zgodnie z za³¹cznikiem nr 7.*
2. Ustala siê dotacje celowe na zadania w³asne gminy
realizowane przez podmioty nale¿¹ce i nienale¿¹ce
do sektora finansów publicznych na ³¹czn¹ kwotê
439.000,00 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 8.*
§8
Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej:
1) PRZYCHODY w wysokoœci 180.000 z³
2) WYDATKI w wysokoœci 180.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem nr 9.*
§9
Ustala siê limity zobowi¹zañ z tytu³u kredytów i po¿yczek zaci¹gniêtych na:
1) sfinansowanie przejœciowego deficytu bud¿etu –
w kwocie 3.000.000 z³
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§ 14

2) sp³atê wczeœniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ z tytu³u
emisji papierów wartoœciowych oraz zaci¹gniêtych
po¿yczek i kredytów – w kwocie 3.293.506,42 z³

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta.

§ 10

§ 15

Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta Lêborka do:
1. zaci¹gania kredytów i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku przejœciowego deficytu bud¿etu do wysokoœci 3.000.000 z³
2. zaci¹gania zobowi¹zañ:
a) na sfinansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze œrodków Unii Europejskiej do wysokoœci
okreœlonej w za³¹czniku nr 3.*
b) z tytu³u umów, których realizacja w roku nastêpnym
/ 2008 / jest niezbêdna dla zapewnienia ci¹g³oœci
dzia³ania gminy i termin zap³aty up³ywa w 2008 roku na ³¹czn¹ kwotê 3.500.000 z³.
3. dokonywania zmian w planie wydatków z wy³¹czeniem przeniesieñ wydatków miêdzy dzia³ami
4. dokonywania zmian planu dochodów i wydatków
zwi¹zanych z wprowadzanymi w trakcie roku bud¿etowego zmianami kwot dotacji celowych przekazywanych z bud¿etu pañstwa oraz z bud¿etu innych
jednostek samorz¹du terytorialnego,
5. przenoszenia wydatków z rezerw bud¿etowych, zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków,
6. dokonywania zmian w planie dochodów wynikaj¹cych ze zmian kwot subwencji w wyniku podzia³u rezerw.
7. lokowania wolnych œrodków bud¿etowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni¿ bank prowadz¹cy obs³ugê bud¿etu miasta.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego
w Lêborku.

§ 11
1. W terminie 21 dni od dnia uchwalenia bud¿etu Burmistrz Miasta opracuje uk³ad wykonawczy bud¿etu
w podziale na dzia³y, rozdzia³y i § § klasyfikacji dochodów i wydatków oraz plan finansowy zadañ z zakresu administracji rz¹dowej a tak¿e przeka¿e podleg³ym
jednostkom informacjê o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków.
2. Burmistrz Miasta przedstawi informacjê o przebiegu wykonania bud¿etu za I pó³rocze 2007 roku
w szczegó³owoœci do dzia³ów i rozdzia³ów klasyfikacji bud¿etowej.
§ 12
Komisja Rewizyjna dokona oceny sprawozdania z wykonania bud¿etu za I pó³rocze.
§ 13
Integraln¹ czêœæ uchwa³y stanowi¹ za³¹czniki p.n.:
a) „Prognoza d³ugu miasta Lêborka”,
b) „Finansowe sk³adniki maj¹tku na dzieñ 31.10.2006 roku”,
c) „Informacja o stanie i obrocie mienia komunalnego na
dzieñ 31.10.2006 roku”,

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Lêborku
W³odzimierz Klata
* Za³¹czników od nr 1 do nr 9 nie publikuje siê

1444
UCHWA£A Nr V/29/2007
Rady Gminy Potêgowo
z dnia 26 stycznia 2007 r.
w sprawie wy³apywania bezdomnych zwierz¹t na terenie Gminy Potêgowo oraz dalszego postêpowania
z nimi
Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami: Dz. U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220; Nr 62,
poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; Nr 153,
poz. 1271; Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717; Nr 162,
poz. 1568; Dz. U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055 i Nr 116
poz. 1203; Dz. U. z 2005 roku Nr 172, poz. 1441; Dz. U.
z 2006 roku Nr 17, poz. 128) oraz art. 11 ust. 3 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierz¹t
(Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zmianami: Dz. U.
z 2004 roku Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96,
poz. 959; Dz. U. z 2005 roku Nr 33, poz. 289 i Nr 175,
poz. 1462) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w S³upsku oraz po zasiêgniêciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzêtami Oddzia³ w S³upsk, Rada
Gminy Potêgowo uchwala co nastêpuje:
§1
1. Zasady wy³apywania bezdomnych zwierz¹t oraz dalsze postêpowanie z tymi zwierzêtami na terenie Gminy Potêgowo okreœla niniejsza uchwa³a.
2. Przez zwierzêta bezdomne rozumie siê zwierzêta
domowe lub gospodarskie, które uciek³y, zab³¹ka³y siê
lub zosta³y porzucone przez cz³owieka, a nie ma
mo¿liwoœci ustalenia ich w³aœciciela lub innej osoby,
pod której opiek¹ trwale dot¹d pozostawa³y.
§2
Wy³apywanie bezdomnych zwierz¹t ma charakter sta³y.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 93

Poz. 1444 i 1445

— 6294 —

§3
Upowa¿nia siê Wójta Gminy Potêgowo do zawierania corocznych umów na przeprowadzanie wy³apywania zwierz¹t bezdomnych z podmiotami prowadz¹cymi
schroniska dla zwierz¹t lub prowadz¹cymi dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ w tym zakresie.
§4

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1591, zm. w Dz.U.
z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 13 b ust. 1 oraz ust. 4
– 7, art. 13 f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 ze zm.
ostatnia zmiana w Dz.U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217)
a tak¿e art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og³oszeniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718) – Rada Miejska Starogardu Gdañskiego uchwala, co nastêpuje:

Podmiot, z którym zostanie zawarta umowa, o której
mowa w § 3 powinien zapewniæ umieszczanie wy³apywanych zwierz¹t w schroniskach dla zwierz¹t gwarantuj¹cych poddanie zwierz¹t nastêpuj¹cym czynnoœciom:
1) oglêdzinom i pomocy weterynaryjnej,
2) kwarantannie,
3) uœpieniu, w przypadku, gdy zachodz¹ przes³anki
okreœlone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
ochronie zwierz¹t.

W § 1 przywo³anej uchwa³y zmienia siê zapis „drogê
powiatow¹ – ul. Rynek” na nastêpuj¹cy: „drogê kategorii gminnej – ul. Rynek”

§5

§2

Osoby, pod opiek¹ których pozostawa³y wy³apane
zwierzêta, mog¹ je odebraæ z miejsca ich przetrzymywania w terminie 14 dni od dnia wy³apania po okazaniu
dowodu przeprowadzenia obowi¹zkowych szczepieñ
zwierzêcia i zaœwiadczenia o rejestracji, je¿eli zwierzê
podlega rejestracji oraz po uiszczeniu kosztów zwi¹zanych z ich:
1) wy³apaniem i transportem,
2) utrzymaniem,
3) leczeniem i innymi zabiegami, które okaza³y siê niezbêdne.

§ 2 ust. 2 zmienianej uchwa³y otrzymuje brzmienie:
1. Strefa p³atnego parkowania (SPP) w ul. Rynek obejmuje wszystkie miejsca wyznaczone w pasie drogowym.
2. W strefie p³atnego parkowania wyznacza siê do 10%
miejsc postojowych przeznaczonych dla inwalidów
oraz dla posiadaczy pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu osób niepe³nosprawnych.
3. Strefa p³atnego parkowania funkcjonuje w dni robocze od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 9.00 – 18.00
oraz w sobotê w godz. 9.00 –14.00.
4. W niedziele i œwiêta op³aty nie s¹ pobierane.

§6
Podmiot, z którym zawarto umowê o wy³apywanie
zwierz¹t jest uprawniony do sprzeda¿y wy³apanych zwierz¹t b¹dŸ nieodp³atnego oddania pod opiekê zainteresowanych osób, po up³ywie 14 dni od dnia wy³apania.
§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Potêgowo.
§8
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Potêgowo
Wojciech Rêbacz

1445
UCHWA£A Nr V/42/2007
Rady Miejskiej Starogardu Gdañskiego
z dnia 31 stycznia 2007 r.
zmieniaj¹ca Uchwa³ê Nr XV/158/2004 Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego z dnia 28 stycznia 2004 r.
w sprawie ustalenia strefy p³atnego parkowania oraz
wysokoœci stawek op³at na parkowanie pojazdów samochodowych na terenie miasta Starogard Gdañski

§1

§3
§ 3 zmienianej uchwa³y otrzymuje brzmienie:
Wysokoœæ stawek op³aty za parkowanie pojazdu samochodowego w SPP wynosi:
1. Op³ata jednorazowa:
stawka
op³ata
godzinowa
sumaryczna
— do pó³ godziny
– 0,50 z³
0,50 z³
— do jednej godziny
– 1,00 z³
1,00 z³
— za rozpoczêt¹ drug¹ godzinê
– 1,00 z³
2,00 z³
— za rozpoczêt¹ trzeci¹ godzinê
– 1,50 z³
3,50 z³
— za ka¿d¹ rozpoczêt¹ kolejn¹ godzinê
– 1,00 z³
2. Op³ata dla emerytów, rencistów i inwalidów na podstawie dokumentu poœwiadczaj¹cego uprawnienia
emerytalno – rentowe (legitymacja lub zaœwiadczenie) oraz dla posiadaczy pojazdów konstrukcyjnie
przeznaczonych do przewozu osób niepe³nosprawnych wynosi 50% op³aty jednorazowej, w zaokr¹gleniu w górê do pe³nych dziesi¹tek groszy.
3. Op³ata abonamentowa wynosi:
a) ogólnodostêpna:
— za 1 miesi¹c
– 100 z³,
— za 6 miesiêcy
– 400 z³,
— za 12 miesiêcy
– 800 z³,
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b) dla mieszkañców strefy, rencistów i inwalidów oraz
posiadaczy pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu osób niepe³nosprawnych:
— za 1 miesi¹c
– 50 z³,
— za 6 miesiêcy
– 200 z³,
— za 12 miesiêcy
– 400 z³,
4. Wykup abonamentu nie gwarantuje sta³ego miejsca
parkingowego w SPP,
5. Wprowadza siê w SPP zerowe stawki op³at dla:
— pojazdów s³u¿bowych jednostek organizacyjnych
Gminy Miejskiej Starogard Gdañski,
— pojazdów s³u¿b komunalnych usuwaj¹cych awarie
w pasie drogowym.
§4
§ 4 przywo³anej uchwa³y otrzymuje brzmienie:
1. Dopuszcza siê mo¿liwoœæ wyznaczenia w SPP zastrze¿onych miejsc postojowych (tzw. kopert) w celu korzystania z nich na zasadach wy³¹cznoœci.
2. Op³ata za prawo korzystania z zastrze¿onego miejsca parkingowego wynosi:
— za 6 miesiêcy
– 1.200 z³,
— za 12 miesiêcy
– 2.400 z³,
§5
§ 5 zmienianej uchwa³y otrzymuje brzmienie:
1. Czas uprawniaj¹cy do parkowania w SPP uzale¿niony jest do wysokoœci wniesionej op³aty.
2. Op³aty za czas postoju w SPP dokonuje siê poprzez
wykupienie abonamentu u kontrolera SPP lub w drodze elektronicznych form p³atnoœci.
3. Za nieop³acony postój w SPP pobiera siê op³atê dodatkow¹ w wysokoœci 50 z³.
4. Blankiet op³aty dodatkowej wystawia kontroler SPP
upowa¿niony do nadzorowania i kontroli obowi¹zku
przestrzegania zasad parkowania na terenie strefy.
5. Op³atê dodatkow¹ uiœciæ mo¿na u kontrolera SPP,
w parkometrze, w kasie Targowiska Miejskiego w
Starogardzie Gd. lub na rachunek bankowy wskazany na blankiecie op³aty dodatkowej, w terminie 7 dni
od dnia wystawienia.
6. Uiszczenie op³aty dodatkowej niezw³ocznie lub
w ci¹gu 24 godzin od momentu wystawienia wezwania skutkuje jej obni¿eniem do kwoty 15 z³.
7. Pobór i windykacjê op³at parkingowych oraz op³at
dodatkowych powierza siê Agencji Wspierania Przedsiêbiorczoœci w Starogardzie Gd.
8. Agencji Wspierania Przedsiêbiorczoœci w Starogardzie Gd. przys³uguje wynagrodzenie w wysokoœci
50% kwoty zainkasowanych op³at.
§6
Pozosta³e zapisy uchwa³y nie ulegaj¹ zmianie.
§7
Traci moc Uchwa³a Nr XLII/394/2006 Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego z dnia 22 marca 2006 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XV/158/2004 Rady Miejskiej Starogar-

du Gdañskiego z dnia 28 stycznia w sprawie ustalenia
strefy p³atnego parkowania oraz wysokoœci stawek op³at
za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie
miasta Starogard Gd.
§8
Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Starogardu Gdañskiego.
§9
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej
Starogardu Gdañskiego
Helena Bugaj

1446
UCHWA£A Nr V/17/07
Rady Gminy Cewice
z dnia 31 stycznia 2007 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy Cewice na rok
2007.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz
lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 184, art. 188
ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,
poz. 2104 z póŸniejszymi zmianami), Rada Gminy Cewice uchwala, co nastêpuje:
§1
Uchwala siê dochody bud¿etu gminy w wysokoœci
16.310.728 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1.*
§2
1. Uchwala siê wydatki bud¿etu gminy w wysokoœci
20.106.628 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2.*
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza siê
³¹cznie na:
1) wydatki bie¿¹ce kwotê
16.283.228 z³,
w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
7.281.012 z³
b) dotacje
428.000 z³
c) wydatki na obs³ugê d³ugu gminy
187.000 z³
d) pozosta³e wydatki bie¿¹ce
8.387.216 z³
2) wydatki maj¹tkowe w wysokoœci 3.823.400 z³ obejmuj¹ce wydatki inwestycyjne zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3.*
3. Ustala siê wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007÷2009 z okreœleniem Ÿróde³ finansowania nak³adów zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4.*
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§3
1. Ustala siê deficyt bud¿etowy gminy w wysokoœci
3.795.900 z³.
2. Ÿ ród³em pokrycia deficytu gminy s¹ przychody pochodz¹ce z:
a) wp³ywów ze sprzeda¿y papierów wartoœciowych
wyemitowanych przez gminê w wysokoœci
2.550.000 z³,
b) zaci¹ganych po¿yczek w wysokoœci
962.000 z³,
c) wolnych œrodków jako nadwy¿ki œrodków pieniê¿nych na rachunku bie¿¹cym, wynikaj¹cych z rozliczeñ kredytów i po¿yczek z lat ubieg³ych
283.900 z³.
3. Uchwala siê przychody w wysokoœci 4.629.000 z³
i rozchody w wysokoœci 833.100 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5.*
§4
1. Uchwala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych
zadañ zleconych ustawami zgodnie z za³¹cznikiem
nr 6.*
2. Uchwala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹
zadañ wykonywanych na podstawie porozumieñ
(umów) miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego zgodnie z za³¹cznikiem nr 7.*
§5
1. Uchwala siê dotacje podmiotowe dla samorz¹dowych instytucji kultury w wysokoœci 343.000 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 8,*
2. Uchwala siê dotacje celowe na zadania w³asne gminy realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w wysokoœci 80.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9.*

towych oraz wzrost wynagrodzeñ nauczycieli wynikaj¹cych z awansu zawodowego,
3) celowa w wysokoœci 45.000 z³ na zabezpieczenie
œrodków na dofinansowanie kosztów remontu budynku Rewiru Dzielnicowych w Cewicach.
§9
Upowa¿nia siê Wójta do:
1) zaci¹gania kredytów i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku przejœciowego deficytu bud¿etu do wysokoœci 500.000 z³,
2) zaci¹gania zobowi¹zañ na finansowanie wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne okreœlone w za³¹cznikach nr 3* i nr 4,*
3) dokonywania zmian w planie wydatków polegaj¹cych na przenoszeniu wydatków miêdzy rozdzia³ami
i paragrafami w dziale z wy³¹czeniem przeniesieñ
wydatków miêdzy dzia³ami,
4) lokowania wolnych œrodków bud¿etowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni¿ bank prowadz¹cy obs³ugê bud¿etu gminy.
§ 10
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Cewice.
§ 11
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Cewice.
Przewodnicz¹cy Rady
Stanis³aw Pa³ubicki
* Za³¹czników od nr 1 do nr 10 nie publikuje siê

§6
Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w wysokoœci:
— przychody –116.000 z³
— wydatki –226.535 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 10.*
§7
1. Ustala siê dochody w kwocie 71.000 z³ z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych
oraz wydatki w kwocie 66.000 z³ na realizacjê zadañ
okreœlonych w gminnym programie rozwi¹zywania
problemów alkoholowych.
2. Ustala siê wydatki w kwocie 5.000 z³ na realizacjê
zadañ okreœlonych w gminnym programie przeciwdzia³ania narkomanii.
§8
Tworzy siê rezerwy:
1) ogólna w wysokoœci 200.000 z³
2) celowa w wysokoœci 50.000 z³ na zabezpieczenie
œrodków na remonty w gminnych placówkach oœwia-

1447
UCHWA£A Nr IV/5/07
Rady Gminy Puck
z dnia 31 stycznia 2007 r.
w sprawie uzupe³nienia nadania nazw ulicom w miejscowoœci ¯elistrzewo.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 Ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z póŸn. zm.) Rada
Gminy Puck uchwala, co nastêpuje:
§1
Nadaje siê nazwy nastêpuj¹cym ulicom w miejscowoœci ¯elistrzewo:
a) Chmielna
b) Spokojna
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 1) – mapa z opisanymi
nazwami ulic.
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§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Puck.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Kazimierz Czernicki
1)

Za³¹cznika nie publikuje siê

1448
UCHWA£A Nr IV/4/07
Rady Gminy Puck
z dnia 31 stycznia 2007 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pó³nocnej czêœci wsi ¯elistrzewo pomiêdzy ulic¹ Poln¹ a lini¹ kolejow¹.
Na podstawie art. 20 w zwi¹zku z art. 14 ust. 8,
art. 15, art. 16 ust. 1, art. 17, art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80
poz. 717 ze zm.), rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymagane zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz.U.Nr 164, poz. 1587), art. 18 ust. 2
pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z 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 i Nr 162, poz. 1568 oraz
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poy.1759) Rada Gminy Puck uchwala, co nastêpuje:
§1
Po stwierdzeniu zgodnoœci z ustaleniami „Studium
Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Puck”, uchwala siê miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego pó³nocnej czêœci wsi
¯elistrzewo pomiêdzy ulic¹ Poln¹ a lini¹ kolejow¹ obejmuj¹cy czêœci dzia³ek o nr ewidencyjnych 166, 167 i 178
oraz dzia³ki o nr ewidencyjnych: 169/1, 169/2, 170, 171,
172 i 179, stanowi¹ce zwarty obszar o ³¹cznej powierzchni oko³o 11,44 ha.
§2
1. Ustala siê podzia³ obszaru objêtego planem na 25
terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj¹cymi,
oznaczonych symbolami cyfrowymi od 1 do 16 oraz
od 01 do 09 (dla terenów dróg i ulic), oraz ich przeznaczenie oznaczone symbolami literowymi zgodnie z poni¿sz¹ klasyfikacj¹:
Tereny zabudowy mieszkaniowej
MN – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
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Jednorodzinne domy mieszkalne w zabudowie wolno stoj¹cej lub bliŸniaczej.
W budynku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza siê wydzielenie lokalu u¿ytkowego
o funkcji us³ugowej z zakresu us³ug osiedlowych, stanowi¹cych uzupe³nienie funkcji mieszkaniowej i nie
zak³ócaj¹cych jej, o powierzchni ca³kowitej nieprzekraczaj¹cej 30% powierzchni ca³kowitej budynku.
Us³ugi dopuszcza siê wy³¹cznie z funkcj¹ mieszkaniow¹ (jako funkcja wbudowana), chyba, ¿e regulacje w karcie terenu stanowi¹ inaczej.
Na terenie zabudowy mieszkaniowej dopuszcza siê
mo¿liwoœæ realizacji zabudowy gospodarczej i gara¿y. Nie dopuszcza siê lokalizowania obiektów hodowlanych z zakresu produkcji rolnej.
Dopuszcza siê podpiwniczenie budynków mieszkalnych i gospodarczych.
Wyklucza siê lokalizacjê warsztatów: napraw samochodów (mechanicznych, elektrycznych, lakierniczych, wulkanizacji, itp.), stolarskich, œlusarskich
i innych us³ug uci¹¿liwych dla funkcji mieszkaniowej,
chyba, ¿e regulacje w karcie terenu stanowi¹ inaczej.
Us³ugi
U – Us³ugi
Wszelkie us³ugi z zakresu us³ug publicznych i/lub
komercyjnych: us³ugi handlu (obiekty handlowe
o powierzchni sprzeda¿y nie przekraczaj¹ce 1000 m2),
gastronomii, rzemios³a us³ugowego, kultury, oœwiaty, turystyki, ³¹cznoœci, instytucje finansowe, administracja i biura innych instytucji.
Dozwolona jest lokalizacja parkingów oraz mieszkañ jako uzupe³nienie przeznaczenia podstawowego, dopuszcza siê mo¿liwoœæ realizacji zabudowy
gospodarczej i gara¿y.
Tereny zieleni
ZP – Zieleñ urz¹dzona
Teren publicznej zieleni urz¹dzonej, takiej jak: zieleñ parkowa, osiedlowy ogródek jordanowski, urz¹dzenia rekreacyjno – sportowe, obiekty ma³ej
architektury.
Tereny komunikacji
KD–D j/p – Droga dojazdowa (iloœæ jezdni/iloœæ pasów
ruchu)
KDW – Droga wewnêtrzna
KX – Wydzielony ci¹g pieszy
Na ww. terenach transportu drogowego dopuszcza
siê obiekty stanowi¹ce tradycyjne wyposa¿enie ulic,
np.: kioski z pras¹, budki telefoniczne, wiaty przystankowe, noœniki reklamowe, w tym równie¿ na lokalizacjach tymczasowych, chyba, ¿e regulacje
w karcie terenu stanowi¹ inaczej.
Tereny infrastruktury technicznej
K – Urz¹dzenia kanalizacji sanitarnej – przepompownia
2. Na ka¿dym terenie planu dopuszcza siê lokalizacjê
ma³ych obiektów infrastruktury technicznej obs³uguj¹cych obszar planu oraz sieci podziemnych infra-
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struktury technicznej Nie dopuszcza siê budowy bazowych stacji telefonii komórkowej.
3. Us³ugi nie zak³ócaj¹ce funkcji podstawowej – to us³ugi o nieuci¹¿liwym charakterze, których prowadzenie nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych
standardów jakoœci œrodowiska przewidzianych dla
funkcji mieszkaniowej, a ponadto nie wywo³uje innych zak³óceñ funkcji mieszkaniowej takich jak: nadmierny ruch lub postój pojazdów utrudniaj¹cych
dostêp do budynków mieszkalnych, zak³ócanie ciszy nocnej, nadmierny ha³as, zanieczyszczenie powietrza, generowanie odorów, wytwarzanie du¿ych
iloœci odpadów, których gromadzenie narusza estetykê œrodowiska mieszkalnego itp.
§3
1. Ochrona i kszta³towanie ³adu przestrzennego na obszarze opracowania planu s¹ realizowane poprzez
zasady zagospodarowania okreœlone w kartach terenów w § 13 niniejszej uchwa³y, a w szczególnoœci
poprzez:
a) kszta³towanie struktury przestrzennej z uwzglêdnieniem istniej¹cego i planowanego zagospodarowania,
b) kszta³towanie ogólnodostêpnych przestrzeni publicznych (ulic i ci¹gów pieszych oraz zieleni publicznej) oraz us³ug tworz¹cych warunki publicznej
aktywnoœci mieszkañców ca³ego zespo³u zabudowy,
c) kszta³towanie intensywnoœci, gabarytów oraz formy zabudowy w dostosowaniu do otaczaj¹cej zabudowy oraz walorów krajobrazowych obszaru.
§4
1. Obszar opracowania planu nie znajduje siê na terenie objêtym ochron¹ prawn¹ w zakresie ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu (na podstawie
przepisów odrêbnych).
2. Szczególne zasady ochrony elementów œrodowiska
przyrodniczego odnosz¹ce siê do poszczególnych
terenów po³o¿onych na obszarze opracowania planu, zawieraj¹ karty terenów w § 13.
§5
1. Na obszarze opracowania planu nie wystêpuj¹ obiekty dziedzictwa kulturowego i zabytków lub dóbr kultury wspó³czesnej podlegaj¹ce ochronie prawnej (na
podstawie przepisów odrêbnych).
2. Ochronie podlega krajobraz kulturowy gminy Puck
z wystêpuj¹c¹ na tym terenie tradycj¹ budownictwa
regionu Kaszub Pó³nocnych i Pasa Nadmorskiego.
§6
1. Ustalenia dotycz¹ce wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³towania przestrzeni publicznych:
1) Na obszarze planu ustala siê uk³ad przestrzeni
ogólnodostêpnych sk³adaj¹cych siê z: terenu zieleni urz¹dzonej (osiedlowy ogródek jordanowski),
publicznych dróg dojazdowych, dróg wewnêtrz-

nych (publicznych b¹dŸ prywatnych) i wydzielonego ci¹gu pieszego, oznaczonych odpowiednio
na rysunku planu. Zaleca siê zagospodarowanie
terenu poszerzonego pasa drogowego w rejonie terenu 9.MN,U w formie sprzyjaj¹cej tworzeniu przestrzeni kontaktów spo³ecznych w skali osiedla (mini
plac osiedlowy, skwer).
2) W przestrzeni ogólnodostêpnej dopuszcza siê realizacjê elementów ma³ej architektury.
3) Dopuszcza siê umieszczanie noœników reklamowych tylko w pasie drogowym ulicy zbiorczej.
4) Szczegó³owe zasady zagospodarowania dotycz¹ce przestrzeni ogólnodostêpnych, odnosz¹ce siê
do poszczególnych terenów po³o¿onych na obszarze opracowania planu, zawarto w kartach tych
terenów w § 13.
§7
Parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz
szczegó³owe warunki zagospodarowania dla poszczególnych terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu
okreœlono w kartach tych terenów w § 13.
§8
1. Nie ustala siê szczegó³owych zasad i warunków scalania i podzia³u nieruchomoœci dokonywanych w trybie okreœlonym w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoœciami (Dz.U.z 2000 r.
Nr 46 poz. 543 z póŸn. zm.).
2. Szczegó³owe zasady dokonywania podzia³ów geodezyjnych nieruchomoœci po³o¿onych na obszarze opracowania planu okreœlono w kartach poszczególnych
terenów w § 13.
3. Ustalone w planie zasady podzia³u terenów na dzia³ki nie dotycz¹ wydzieleñ geodezyjnych dla sieci
i urz¹dzeñ sieciowych infrastruktury technicznej, które mo¿na dokonywaæ na ka¿dym terenie.
§9
1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
1) Powi¹zania planowanego uk³adu komunikacyjnego z uk³adem zewnêtrznym. Planowany uk³ad komunikacyjny powi¹zany jest z ul. Kasztanow¹
(drog¹ powiatow¹) i z drog¹ gminn¹ przebiegaj¹ca wzd³u¿ pó³nocnej granicy obszaru planu.
2) Na obszarze planu ustala siê uk³ad komunikacyjny wraz z jego parametrami oraz klasyfikacj¹:
a) droga dojazdowa, jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu, oznaczona symbolem KD–D, z której dopuszcza siê bezpoœredni¹ obs³ugê
zabudowy i dla której ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
— pas drogowy o minimalnej szerokoœci od
10 m do 12 m (wg rysunku planu),
— w pasie drogowym ustala siê obustronny
chodnik o szerokoœci min. 1,5 m, chyba, ¿e
regulacje w karcie terenu stanowi¹ inaczej,
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— dopuszcza siê parkowanie przykrawê¿nikowe,
— nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg³oœci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi;
— zakaz umieszczania noœników reklamowych;
b) droga wewnêtrzna, oznaczona symbolem KDW,
z której dopuszcza siê bezpoœredni¹ obs³ugê
zabudowy; dla drogi wewnêtrznej ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
— pas drogowy o szerokoœci min. 8,0 m,
— zakoñczenie drogi placem o minimalnych wymiarach 13,5 m x 13,5 m,
— zakaz umieszczania noœników reklamowych,
— teren drogi wewnêtrznej mo¿e stanowiæ drogê publiczn¹ lub byæ we w³adaniu osób fizycznych lub prawnych.
c) ci¹g pieszy, oznaczony symbolem KX, z którego nie dopuszcza siê obs³ugi komunikacyjnej
zabudowy; dla ci¹gu pieszego ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania:
— min. szerokoœæ 4,0 m,
— zakaz umieszczania noœników reklamowych.
3) Ustala siê wskaŸniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe
dla samochodów osobowych:
a) 1 miejsce postojowe na dom jednorodzinny,
b) 2 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni u¿ytkowej us³ug,
c) 2 miejsca postojowe na 1 punkt us³ugowy lub
rzemieœlniczy.
Miejsca parkingowe i gara¿e, o których mowa powy¿ej, nale¿y rozmieszczaæ w obrêbie dzia³ki budowlanej wyró¿nionej dla budynków obs³ugiwanych.
2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodê: z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej w ul. Kasztanowej projektowanymi przewodami usytuowanymi w pasach drogowych
planowanych ulic,
2) odprowadzanie œcieków sanitarnych: do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez zaplanowany uk³ad
kana³ów grawitacyjnych i ruroci¹g t³oczny z przepompowni¹ (teren 16.K),
3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych:
— z dachów budynków jednorodzinnych – do gruntu w obrêbie dzia³ek,
— z jezdni dróg dojazdowych – powierzchniowo,
wody opadowe odprowadzaæ korytkami odp³ywowymi od odbiorników wód opadowych (np.
studni ch³onnych),
— jezdnie pozosta³ych ulic nale¿y wykonaæ jako
pó³przepuszczalne,
4) elektroenergetyka:
— zasilanie w energiê elektryczn¹ odbywaæ siê
bêdzie z 2 projektowanych stacji transformatorowych zasilanych liniami SN 15kV, poszczególne obiekty zasilane bêd¹ liniami nn wyprowadzonymi z projektowanych stacji transformatorowych,

— ostateczna iloœæ i lokalizacja stacji transformatorowych oraz typ linii nn zale¿eæ bêdzie od zapotrzebowania mocy przez w³aœcicieli poszczególnych obiektów; niezale¿nie od miejsc rezerwowanych w planie pod budowê stacji transformatorowych, na ka¿dym terenie, w miejscach
uzasadnionych wzglêdami energetycznymi, dopuszcza siê mo¿liwoœæ wybudowania stacji
transformatorowych, o ile ich budowa bêdzie
wynikaæ z potrzeb odbiorców zlokalizowanych
w obszarze objêtym planem,
— lokalizacjê nowych linii energetycznych nale¿y
przewidywaæ na terenach ogólnodostêpnych;
projektowane stacje nale¿y lokalizowaæ na wydzielonych dzia³kach,
— mo¿liwa jest przebudowa i zastêpowanie istniej¹cych sieci elektroenergetycznych odcinkami
nowymi wynikaj¹cymi z innych potrzeb,
— w przypadku kolizji projektowanych obiektów
z urz¹dzeniami energetycznymi nale¿y je przebudowaæ i dostosowaæ do projektowanego zagospodarowania przestrzennego zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami i normami,
— doprowadzenie energii elektrycznej do poszczególnych obiektów nale¿y realizowaæ na podstawie warunków przy³¹czenia okreœlonych przez
dostawcê,
— dopuszcza siê wprowadzenie innych elementów uzbrojenia w oparciu o obowi¹zuj¹ce przepisy, bez koniecznoœci wprowadzania zmian
w planie,
— projekt podzia³u terenu nale¿y uzgodniæ z KE
ENERGA S.A.
5) zaopatrzenie w ciep³o:
— indywidualnie z nieemisyjnych lub niskoemisyjnych Ÿróde³ ciep³a,
— dopuszcza siê stosowanie wiatrowych elektrowni przydomowych do napêdu pomp ciep³a,
— zaleca siê zastosowania kolektorów s³onecznych do produkcji cieplej wody w lecie i wspomagania ogrzewania w okresach jesienno –
wiosennych,
— wyklucza siê stosowanie do ogrzewania kopalnych paliw sta³ych,
6) gospodarka odpadami: wywóz odpadów komunalnych sta³ych w sposób zorganizowany na sk³adowisko odpadów komunalnych.
§ 10
Nie ustala siê sposobów i terminów tymczasowego
zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenów
po³o¿onych na obszarze opracowania planu.
§ 11
Stawki procentowe, na podstawie których ustala siê
op³atê, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, dla poszczególnych terenów po³o¿onych
na obszarze opracowania planu, okreœlono w kartach
tych terenów w § 13.
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§ 12
1. Wyjaœnienie pojêæ u¿ytych w „kartach terenów”:
1) Wysokoœæ zabudowy podana w karcie terenu s³u¿y do okreœlenia dopuszczalnego pionowego gabarytu projektowanych budynków:
a) wysokoœæ wyra¿ona w metrach to pionowy wymiar budynku liczony od poziomu terenu przy
najni¿ej po³o¿onym wejœciu do budynku do kalenicy, punktu zbiegu po³aci dachowych lub pionowy wymiar budynku liczony od poziomu
terenu przy najni¿ej po³o¿onym wejœciu do budynku do górnej krawêdzi œciany zewnêtrznej,
gzymsu lub attyki;
b) wysokoœæ wyra¿ona w liczbie kondygnacji to
dopuszczalna liczba kondygnacji nadziemnych
projektowanych budynków, przy czym przez
poddasze u¿ytkowe rozumie siê kondygnacjê
w dachu stromym z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.
2) Linie zabudowy okreœlone planem nie dotycz¹ okapów i gzymsów, balkonów,loggi, wykuszy, podokienników, zadaszeñ nad wejœciem, ryzalitów,
przedsionków, tarasów, schodów zewnêtrznych,
pochylni, ramp i czêœci podziemnych obiektów budowlanych, o ile regulacje w karcie terenu nie stanowi¹ inaczej.
3) Powierzchnia biologicznie czynna – to grunt rodzimy pokryty roœlinnoœci¹ oraz woda powierzchniowa na dzia³ce budowlanej, a tak¿e 50% sumy
nawierzchni tarasów i stropodachów, urz¹dzonych
jako sta³e trawniki lub kwietniki na pod³o¿u zapewniaj¹cym ich naturaln¹ wegetacjê, o powierzchni
nie mniejszej ni¿ 10 m2.
4) Powierzchnia zabudowy dopuszczona na danej
dzia³ce budowlanej lub terenie okreœlona jest stosunkiem powierzchni zabudowy do powierzchni
dzia³ki budowlanej lub terenu, wyra¿onym w procentach.
5) Wymagania parkingowe – to wymagana minimalna liczba miejsc postojowych, któr¹ nale¿y zapewniæ na terenie objêtym inwestycj¹ lub w inny
sposób, okreœlony w karcie terenu.
6) Stawka procentowa – jednorazowa op³ata wnoszona na rzecz gminy, okreœlona w stosunku procentowym do wzrostu wartoœci nieruchomoœci
w zwi¹zku z uchwaleniem planu, na zasadach
okreœlonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 13
Karty terenów do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pó³nocnej czêœci wsi ¯elistrzewo
pomiêdzy ulic¹ Poln¹ a lini¹ kolejow¹.
1. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO pó³nocnej czêœci wsi ¯elistrzewo pomiêdzy ulic¹ Poln¹
a lini¹ kolejow¹.
1) NUMER TERENU: – 1
2) POWIERZCHNIA: – 0,68 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:
MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
(zakres funkcji wed³ug § 2),
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU:
a) zakres uci¹¿liwoœci obiektów lub prowadzonej
dzia³alnoœci nie mo¿e powodowaæ przekroczenia standardów jakoœci œrodowiska na terenach
s¹siednich – odpowiednich dla ustalonego w niniejszej uchwale przeznaczenia poszczególnych terenów; zasiêg uci¹¿liwoœci winien byæ
bezwzglêdnie ograniczony do granic obszaru, do
którego inwestor posiada tytu³ prawny, a znajduj¹ca siê w nim pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi, winny byæ wyposa¿one w techniczne œrodki ochrony przed tymi uci¹¿liwoœciami,
b) przy projektowaniu budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi nale¿y
stosowaæ rozwi¹zania architektoniczne i konstrukcyjne zapewniaj¹ce zabezpieczenie przed
uci¹¿liwym oddzia³ywaniem ha³asu i drgañ od
linii kolejowej; zastosowane zabezpieczenia powinny zmniejszaæ te uci¹¿liwoœci poni¿ej poziomu dopuszczalnego.
5) PARAMETRY I WSKAŸ NIKI URBANISTYCZNE:
a) dopuszczalna wysokoœæ:
— zabudowa mieszkaniowa – od 7,0 m do 10,0 m;
1 kondygnacja z poddaszem u¿ytkowym,
— zabudowa pozosta³a – do 6,0 m,
— max. wysokoœæ poziomu parteru – 1,0 m powy¿ej poziomu terenu,
b) rodzaj dachu:
— zabudowa mieszkaniowa: dach dwuspadowy lub naczó³kowy, symetryczny, nachylenie
po³aci dachowych 400 – 450,
— zabudowa pozosta³a: dach dwuspadowy, symetryczny o k¹cie nachylenia po³aci dachowych 200 – 450,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy:
— w odleg³oœci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych
z drogami,
— w odleg³oœci 10,0 m od granicy z terenem kolei,
— od pozosta³ych terenów zgodnie z prawem
budowlanym,
d) powierzchnia zabudowy – do 20% powierzchni
dzia³ki budowlanej,
e) powierzchnia biologicznie czynna – min.40%
powierzchni dzia³ki budowlanej.
6) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) na 1 dzia³ce budowlanej mo¿e znajdowaæ siê
1 budynek mieszkalny,
b) 10–metrowy pas terenu wzd³u¿ granicy z terenem kolei (wskazany na rysunku planu) nale¿y
zagospodarowaæ wielowarstwow¹ zieleni¹ izolacyjn¹.
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7) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥:
a) drogi: od istniej¹cej drogi 09.KD–D1/2,
b) wymagania parkingowe okreœlono w § 9 ust. 1
pkt.3,
c) pozosta³e warunki okreœlono w § 9 ust. 2.
8) SZCZEGÓ£OWE ZASADY PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI:
a) min. powierzchnia dzia³ki budowlanej – 2000 m2,
b) min. szerokoœæ frontu dzia³ki – nie ustala siê,
a) k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala siê,
b) dopuszcza siê wydzielenie drogi wewnêtrznej
o szerokoœci nie mniejszej ni¿ 8 m pod warunkiem, ¿e nie bêdzie to tzw. „droga œlepa”,
c) dopuszcza siê dodatkowe wydzielenia pod urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
9) STAWKA PROCENTOWA – 20%.
10) INNE ZAPISY:
a) zaleca siê kontynuacjê tradycyjnego budownictwa regionu: zastosowanie prostej bry³y budynków z dachem dwuspadowym wzglêdnie
naczó³kowym, stosowanie naturalnych materia³ów budowlanych (w tym: konstrukcja szkieletowa, ceg³a licowa, tynki) i naturalnej,
stonowanej kolorystyki,
b) na rysunku planu zosta³ wyznaczony teren, na
którym mog¹ wystêpowaæ istotne ograniczenia
fizjograficzne (grunty nienoœne, p³ytki pierwszy
poziom wody gruntowej), mog¹ce utrudniaæ procesy inwestycyjne; w zwi¹zku z powy¿szym
przed zainwestowaniem na tych terenach nale¿y ustaliæ geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi zasadami (obecnie te zasady s¹ okreœlone w rozporz¹dzeniu Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 24 wrzeœnia
1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunków posadowienia obiektów budowlanych
(Dz.U.nr 126, poz. 839));
c) od wschodu teren graniczy z terenem kolei –
nale¿y zachowaæ przepisy w zakresie odleg³oœci obiektów budowlanych drzew i krzewów od
terenów kolei zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami; obecnie obowi¹zuj¹ przepisy ustawy
z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86 z 2003 r., poz. 789 z póŸn.
zmianami) oraz przepisy rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 r.
w sprawie wymagañ w zakresie odleg³oœci i warunków dopuszczaj¹cych usytuowanie budowli i budynków, drzew lub krzewów, elementów
ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w s¹siedztwie linii kolejowej, a tak¿e sposobu urz¹dzania i utrzymywania zas³on
odœnie¿nych oraz pasów przeciwpo¿arowych
(Dz.U.z 2004 r. Nr 249, poz. 2500), które okreœlaj¹, i¿:

Poz. 1448

— na gruntach po³o¿onych w s¹siedztwie linii
kolejowej drzewa lub krzewy mog¹ byæ usytuowane w odleg³oœci nie mniejszej ni¿ 15 m
od osi skrajnego toru kolejowego,
— roboty ziemne mog¹ byæ wykonywane w odleg³oœci nie mniejszej ni¿ 4 m od granicy obszaru kolejowego,
— wykonywanie robót ziemnych w odleg³oœci
od 4 do 20 m od granicy obszaru kolejowego powinno byæ ka¿dorazowo uzgadniane
z zarz¹dc¹ infrastruktury.
2. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO pó³nocnej czêœci wsi ¯elistrzewo pomiêdzy ulic¹ Poln¹
a lini¹ kolejow¹.
1) NUMER TERENU: – 2
2) POWIERZCHNIA: – 0,72 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU:
MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
(zakres funkcji wed³ug § 2),
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU:
a) zakres uci¹¿liwoœci obiektów lub prowadzonej
dzia³alnoœci nie mo¿e powodowaæ przekroczenia standardów jakoœci œrodowiska na terenach
s¹siednich – odpowiednich dla ustalonego w niniejszej uchwale przeznaczenia poszczególnych terenów; zasiêg uci¹¿liwoœci winien byæ
bezwzglêdnie ograniczony do granic obszaru, do
którego inwestor posiada tytu³ prawny, a znajduj¹ca siê w nim pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi, winny byæ wyposa¿one w techniczne œrodki ochrony przed tymi uci¹¿liwoœciami,
b) przy projektowaniu budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi nale¿y
stosowaæ rozwi¹zania architektoniczne i konstrukcyjne zapewniaj¹ce zabezpieczenie przed
uci¹¿liwym oddzia³ywaniem ha³asu i drgañ od
linii kolejowej; zastosowane zabezpieczenia powinny zmniejszaæ te uci¹¿liwoœci poni¿ej poziomu dopuszczalnego.
5) PARAMETRY I WSKAŸ NIKI URBANISTYCZNE:
a) dopuszczalna wysokoœæ:
— zabudowa mieszkaniowa – od 7,0 m do 10,0 m;
1 kondygnacja z poddaszem u¿ytkowym,
— zabudowa pozosta³a – do 6,0 m,
— max. wysokoœæ poziomu parteru – 1,0 m powy¿ej poziomu terenu,
b) rodzaj dachu:
— zabudowa mieszkaniowa: dach dwuspadowy lub naczó³kowy, symetryczny, nachylenie
po³aci dachowych 400 – 450,
— zabudowa pozosta³a: dach dwuspadowy, symetryczny o k¹cie nachylenia po³aci dachowych 200 – 450,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy:
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— w odleg³oœci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych
z drogami,
— w odleg³oœci 10,0 m od granicy z terenem kolei,
— od pozosta³ych terenów zgodnie z prawem
budowlanym,
d) powierzchnia zabudowy – do 25% powierzchni
dzia³ki budowlanej,
e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 40%
powierzchni dzia³ki budowlanej.
6) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) na 1 dzia³ce budowlanej mo¿e znajdowaæ siê
1 budynek mieszkalny,
b) 10–metrowy pas terenu wzd³u¿ granicy z terenem kolei (wskazany na rysunku planu) nale¿y
zagospodarowaæ wielowarstwow¹ zieleni¹ izolacyjn¹.
7) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥:
a) drogi: od istniej¹cej drogi gminnej (dzia³ki
nr 178) i drogi 09.KD–D1/2,
b) wymagania parkingowe okreœlono w § 9 ust. 1
pkt.3,
c) pozosta³e warunki okreœlono w § 9 ust. 2.
8) SZCZEGÓ£OWE ZASADY PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI:
a) na rysunku planu przedstawiono linie podzia³u
wewnêtrznego, które zostan¹ wyznaczone geodezyjnie wed³ug rysunku planu w odpowiednich
projektach podzia³u gruntów przy zachowaniu
wymagañ wynikaj¹cych z przepisów szczególnych,
b) dopuszcza siê dokonania podzia³u dzia³ek w inny sposób przy zachowaniu nastêpuj¹cych wielkoœci: min. powierzchnia dzia³ki budowlanej –
600 m2 (zalecana 800 m2) i min. szerokoœæ frontu dzia³ki – 20 m, k¹t po³o¿enia granic dzia³ek
w stosunku do pasa drogowego – od 700 do 1100
(ustalenia w zakresie szerokoœci dzia³ki
i k¹ta po³o¿enia granic dzia³ek nie dotycz¹ istniej¹cych wydzieleñ oraz granic dzia³ek naro¿nych i przylegaj¹cych do ³uku drogi); k¹ta
po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa
drogowego drogi 09.KD–D1/2 – nie ustala siê,
c) dopuszcza siê dodatkowe wydzielenia pod urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
9) STAWKA PROCENTOWA – 20%.
10) INNE ZAPISY:
a) zaleca siê kontynuacjê tradycyjnego budownictwa regionu: zastosowanie prostej bry³y budynków z dachem dwuspadowym wzglêdnie
naczó³kowym, stosowanie naturalnych materia³ów budowlanych (w tym: konstrukcja szkieletowa, ceg³a licowa, tynki) i naturalnej,
stonowanej kolorystyki,
b) na rysunku planu zosta³ wyznaczony teren, na
którym mog¹ wystêpowaæ istotne ograniczenia
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fizjograficzne (grunty nienoœne, p³ytki pierwszy
poziom wody gruntowej), mog¹ce utrudniaæ procesy inwestycyjne; w zwi¹zku z powy¿szym
przed zainwestowaniem na tych terenach nale¿y ustaliæ geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi zasadami (obecnie te zasady s¹ okreœlone w rozporz¹dzeniu Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 24 wrzeœnia
1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunków posadowienia obiektów budowlanych
(Dz.U. nr 126, poz. 839)),
c) od wschodu teren graniczy z terenem kolei –
nale¿y zachowaæ przepisy w zakresie odleg³oœci obiektów budowlanych drzew i krzewów od
terenów kolei zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami; obecnie obowi¹zuj¹ przepisy ustawy
z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86 z 2003 r., poz. 789 z póŸn.
zmianami) oraz przepisy rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 r.
w sprawie wymagañ w zakresie odleg³oœci i warunków dopuszczaj¹cych usytuowanie budowli i budynków, drzew lub krzewów, elementów
ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w s¹siedztwie linii kolejowej, a tak¿e sposobu urz¹dzania i utrzymywania zas³on
odœnie¿nych oraz pasów przeciwpo¿arowych
(Dz.U.z 2004 r. Nr 249, poz. 2500), które okreœlaj¹, i¿:
— na gruntach po³o¿onych w s¹siedztwie linii
kolejowej drzewa lub krzewy mog¹ byæ usytuowane w odleg³oœci nie mniejszej ni¿ 15 m
od osi skrajnego toru kolejowego,
— roboty ziemne mog¹ byæ wykonywane w odleg³oœci nie mniejszej ni¿ 4 m od granicy obszaru kolejowego,
— wykonywanie robót ziemnych w odleg³oœci
od 4 do 20 m od granicy obszaru kolejowego powinno byæ ka¿dorazowo uzgadniane
z zarz¹dc¹ infrastruktury.
3. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO pó³nocnej czêœci wsi ¯elistrzewo pomiêdzy ulic¹ Poln¹
a lini¹ kolejow¹.
1) NUMER TERENU:
2) POWIERZCHNIA:
—3
— 0,79 ha
—4
— 0,64 ha
—5
— 1,18 ha
—6
— 0,60 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU:
MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (zakres funkcji wed³ug § 2),
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU:
a) zakres uci¹¿liwoœci obiektów lub prowadzonej
dzia³alnoœci nie mo¿e powodowaæ przekrocze-
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nia standardów jakoœci œrodowiska na terenach
s¹siednich – odpowiednich dla ustalonego w niniejszej uchwale przeznaczenia poszczególnych terenów; zasiêg uci¹¿liwoœci winien byæ
bezwzglêdnie ograniczony do granic obszaru, do
którego inwestor posiada tytu³ prawny, a znajduj¹ca siê w nim pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi, winny byæ wyposa¿one w techniczne œrodki ochrony przed tymi uci¹¿liwoœciami.
5) PARAMETRY I WSKAŸ NIKI URBANISTYCZNE:
a) dopuszczalna wysokoœæ:
— zabudowa mieszkaniowa – od 7,0 m do 10,0 m;
1 kondygnacja z poddaszem u¿ytkowym,
— zabudowa pozosta³a – do 6,0 m,
— max. wysokoœæ poziomu parteru – 1,0 m powy¿ej poziomu terenu,
b) rodzaj dachu:
— zabudowa mieszkaniowa: dach dwuspadowy lub naczó³kowy, symetryczny, nachylenie
po³aci dachowych 350 – 450; kalenica g³ówna
równoleg³a do elewacji frontowej budynku;
dla zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej
wzd³u¿ drogi 09.KD–D1/2 – nachylenie po³aci dachowych 400 – 450,
— zabudowa pozosta³a: dach dwuspadowy, symetryczny o k¹cie nachylenia po³aci dachowych 200 – 450,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy:
— w odleg³oœci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych
z drogami, od pozosta³ych terenów zgodnie
z prawem budowlanym,
d) powierzchnia zabudowy – do 25% powierzchni
dzia³ki budowlanej,
e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 40%
powierzchni dzia³ki budowlanej.
6) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) na 1 dzia³ce budowlanej mo¿e znajdowaæ siê
1 budynek mieszkalny.
7) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥:
a) drogi:
— dojazd do terenu 3.MN od istniej¹cej drogi
gminnej 09.KD–D1/2, projektowanej drogi
02.KD–D1/2 oraz projektowanej drogi wewnêtrznej 08 KDW,
— dojazd do terenu 4.MN od istniej¹cej drogi
gminnej 09.KD–D1/2, projektowanej drogi
02.KD–D1/2 i projektowanych dróg wewnêtrznych 07 KDW i 08.KDW,
— dojazd do terenu 5.MN od istniej¹cej drogi
gminnej 09.KD–D1/2, projektowanej drogi
02.KD–D1/2 i projektowanych dróg wewnêtrznych 06 KDW i 07.KDW,
— dojazd do terenu 6.MN od istniej¹cej drogi
gminnej 09.KD–D1/2, projektowanej drogi
02.KD–D1/2 i projektowanej drogi wewnêtrznej 06 KDW,
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b) wymagania parkingowe okreœlono w § 9 ust. 1
pkt.3,
c) pozosta³e warunki okreœlono w § 9 ust. 2.
8) SZCZEGÓ£OWE ZASADY PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI:
a) na rysunku planu przedstawiono linie podzia³u
wewnêtrznego, które zostan¹ wyznaczone geodezyjnie wed³ug rysunku planu w odpowiednich
projektach podzia³u gruntów przy zachowaniu wymagañ wynikaj¹cych z przepisów szczególnych,
b) dopuszcza siê dokonania podzia³u dzia³ek w inny sposób pod warunkiem objêcia projektem
podzia³u ca³ego terenu (odpowiednio) 3.MN lub
4.MN lub 5.MN lub 6.MN, przy zachowaniu nastêpuj¹cych wielkoœci: min. powierzchnia dzia³ki budowlanej – 600 m2 (zalecana 800 m2) i min.
szerokoœæ frontu dzia³ki – 20 m, k¹t po³o¿enia
granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego
– od 700 do 1100 (ustalenia w zakresie szerokoœci dzia³ki i k¹ta po³o¿enia granic dzia³ek nie
dotycz¹ istniej¹cych wydzieleñ),
c) nale¿y zachowaæ jednakow¹ szerokoœæ dzia³ek
(z tolerancj¹ do 10%) po³o¿onych w jednym ci¹gu wzd³u¿ ulicy (ustalenie to nie dotyczy dzia³ek
naro¿nych),
d) dopuszcza siê dodatkowe wydzielenia pod urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
9) STAWKA PROCENTOWA – 20%.
10) INNE ZAPISY:
a) zaleca siê kontynuacjê tradycyjnego budownictwa regionu: zastosowanie prostej bry³y budynków z dachem dwuspadowym wzglêdnie
naczó³kowym, stosowanie naturalnych materia³ów budowlanych (w tym: konstrukcja szkieletowa, ceg³a licowa, tynki) i naturalnej,
stonowanej kolorystyki,
b) na rysunku planu w obrêbie terenu 3.MN zosta³
wyznaczony obszar, na którym mog¹ wystêpowaæ istotne ograniczenia fizjograficzne (grunty
nienoœne, p³ytki pierwszy poziom wody gruntowej), mog¹ce utrudniaæ procesy inwestycyjne;
w zwi¹zku z powy¿szym przed zainwestowaniem na tych terenach nale¿y ustaliæ geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi zasadami
(obecnie te zasady s¹ okreœlone w rozporz¹dzeniu Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 24 wrzeœnia 1998 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. nr 126,
poz. 839)).
4. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO pó³nocnej czêœci wsi ¯elistrzewo pomiêdzy ulic¹ Poln¹
a lini¹ kolejow¹.
1) NUMER TERENU:
2)POWIERZCHNIA:
—7
— 0,91 ha
—8
— 0,46 ha
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3) PRZEZNACZENIE TERENU:
MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
(zakres funkcji wed³ug § 2),
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU:
a) zakres uci¹¿liwoœci obiektów lub prowadzonej
dzia³alnoœci nie mo¿e powodowaæ przekroczenia standardów jakoœci œrodowiska na terenach
s¹siednich – odpowiednich dla ustalonego w niniejszej uchwale przeznaczenia poszczególnych terenów; zasiêg uci¹¿liwoœci winien byæ
bezwzglêdnie ograniczony do granic obszaru, do
którego inwestor posiada tytu³ prawny, a znajduj¹ca siê w nim pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi, winny byæ wyposa¿one w techniczne œrodki ochrony przed tymi uci¹¿liwoœciami.
5) PARAMETRY I WSKAŸ NIKI URBANISTYCZNE:
a) dopuszczalna wysokoœæ:
— zabudowa mieszkaniowa – od 7,0 m do 10,0 m;
1 kondygnacja z poddaszem u¿ytkowym,
— zabudowa pozosta³a – do 6,0 m,
— max. wysokoœæ poziomu parteru – 1,0 m powy¿ej poziomu terenu,
b) rodzaj dachu:
— zabudowa mieszkaniowa: dach dwuspadowy lub naczó³kowy, symetryczny, nachylenie
po³aci dachowych 350 – 450; kalenica g³ówna
równoleg³a do elewacji frontowej budynku,
— zabudowa pozosta³a: dach dwuspadowy, symetryczny o k¹cie nachylenia po³aci dachowych 200 – 450,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy:
— w odleg³oœci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych
z drogami oraz wed³ug rysunku planu,
— od pozosta³ych terenów zgodnie z prawem
budowlanym,
d) powierzchnia zabudowy – do 25% powierzchni
dzia³ki budowlanej,
e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 40%
powierzchni dzia³ki budowlanej.
6) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) na 1 dzia³ce budowlanej mo¿e znajdowaæ siê
max. 1 budynek mieszkalny.
7) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥
a) drogi:
— dojazd do terenu 7.MN od istniej¹cej drogi
gminnej (dzia³ki nr 177), projektowanej drogi
02.KD–D1/2 i projektowanej drogi wewnêtrznej 05.KDW,
— dojazd do terenu 8.MN od projektowanej drogi 02.KD–D1/2 i projektowanej drogi wewnêtrznej 05.KDW,
b) wymagania parkingowe okreœlono w § 9 ust. 1
pkt.3,
c) pozosta³e warunki okreœlono w § 9 ust. 2.
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8) SZCZEGÓ£OWE ZASADY PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI:
a) na rysunku planu przedstawiono linie podzia³u
wewnêtrznego, które zostan¹ wyznaczone geodezyjnie wed³ug rysunku planu w odpowiednich
projektach podzia³u gruntów przy zachowaniu
wymagañ wynikaj¹cych z przepisów szczególnych,
b) dopuszcza siê dokonania podzia³u dzia³ek w inny sposób pod warunkiem zachowania nastêpuj¹cych wielkoœci: min. powierzchnia dzia³ki
budowlanej – 600 m 2 i min. szerokoœæ frontu
dzia³ki – 20 m, k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w
stosunku do pasa drogowego – od 70 0 do 1100
(ustalenia w zakresie szerokoœci dzia³ki i k¹ta
po³o¿enia granic dzia³ek nie dotycz¹ istniej¹cych wydzieleñ),
c) nale¿y zachowaæ jednakow¹ szerokoœæ dzia³ek
(z tolerancj¹ do 10%) po³o¿onych w jednym ci¹gu wzd³u¿ ulicy (ustalenie to nie dotyczy dzia³ek
naro¿nych),
d) dopuszcza siê dodatkowe wydzielenia pod urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
9) STAWKA PROCENTOWA – 20%.
10) INNE ZAPISY:
a) zaleca siê kontynuacjê tradycyjnego budownictwa regionu: zastosowanie prostej bry³y budynków z dachem dwuspadowym wzglêdnie
naczó³kowym, stosowanie naturalnych materia³ów budowlanych (w tym: konstrukcja szkieletowa, ceg³a licowa, tynki) i naturalnej, stonowanej
kolorystyki.
5. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO pó³nocnej czêœci wsi ¯elistrzewo pomiêdzy ulic¹ Poln¹
a lini¹ kolejow¹.
1) NUMER TERENU: – 9
2) POWIERZCHNIA: – 0,26 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU:
MN,U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
(zakres funkcji wed³ug § 2),
us³ugi ró¿ne – us³ugi nie zak³ócaj¹ce funkcji mieszkaniowej z zakresu funkcji okreœlonych w § 2.
Wyklucza siê lokalizacjê warsztatów: napraw samochodów (mechanicznych, elektrycznych, lakierniczych, wulkanizacji, itp.), stolarskich, œlusarskich
i innych us³ug uci¹¿liwych dla funkcji mieszkaniowej.
Ka¿da z w/w funkcji mo¿e wystêpowaæ samodzielnie na dzia³ce budowlanej lub funkcje (mieszkaniowa i us³ugowa) mog¹ wystêpowaæ wspólnie.
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU:
a) zakres uci¹¿liwoœci obiektów lub prowadzonej
dzia³alnoœci nie mo¿e powodowaæ przekroczenia standardów jakoœci œrodowiska na terenach
s¹siednich – odpowiednich dla ustalonego w niniejszej uchwale przeznaczenia poszczegól-
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nych terenów; zasiêg uci¹¿liwoœci winien byæ
bezwzglêdnie ograniczony do granic obszaru, do
którego inwestor posiada tytu³ prawny, a znajduj¹ca siê w nim pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi, winny byæ wyposa¿one w techniczne œrodki ochrony przed tymi uci¹¿liwoœciami.
5) PARAMETRY I WSKAŸ NIKI URBANISTYCZNE:
a) dopuszczalna wysokoœæ:
— zabudowa mieszkaniowa i us³ugowa – od 7,0 m
do 10,0 m; 1 kondygnacja z poddaszem u¿ytkowym,
— zabudowa pozosta³a – do 6,0 m,
— max. wysokoœæ poziomu parteru – 1,0 m powy¿ej poziomu terenu,
b) rodzaj dachu:
— zabudowa mieszkaniowa i us³ugowa: dach
dwuspadowy, symetryczny, nachylenie po³aci dachowych 350 – 450; kalenica g³ówna równoleg³a do elewacji frontowej budynku,
— zabudowa pozosta³a: dach dwuspadowy, symetryczny o k¹cie nachylenia po³aci dachowych 200 – 450,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy:
— w odleg³oœci 5,0 m od linii rozgraniczaj¹cych
z drog¹ 02.KD–D1/2,
— w odleg³oœci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych
z drog¹ wewnêtrzn¹ 05.KDW,
— w odleg³oœci 4,0 m od linii rozgraniczaj¹cych
z ci¹gami pieszymi 011.KX,
— od pozosta³ych terenów zgodnie z prawem
budowlanym,
d) powierzchnia zabudowy – do 30% powierzchni
dzia³ki budowlanej,
e) powierzchnia biologicznie czynna – min.40%
powierzchni dzia³ki budowlanej.
6) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) na 1 dzia³ce budowlanej mo¿e znajdowaæ siê
1 budynek mieszkalny,
b) min.15% powierzchni terenu 9.MN,U nale¿y zagospodarowaæ jako ogólnodostêpn¹ zieleñ urz¹dzon¹.
7) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥:
a) drogi: dojazd od projektowanej drogi 02.KD–
D1/2 i 05.KDW,
b) wymagania parkingowe okreœlono w § 9 ust. 1
pkt.3,
c) pozosta³e warunki okreœlono w § 9 ust. 2.
8) SZCZEGÓ£OWE ZASADY PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI:
a) min. powierzchnia dzia³ki budowlanej – 1000 m2,
b) min. szerokoœæ frontu dzia³ki – 25 m (w zabudowie wolno stoj¹cej), 18,0 m (w zabudowie
bliŸniaczej),
c) k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – nie ustala siê,
d) dopuszcza siê dodatkowe wydzielenia pod urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
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9) STAWKA PROCENTOWA – 20%.
10) INNE ZAPISY:
a) zaleca siê lokalizacjê budynku na zamkniêciu
osi drogi 07.KDW oraz wprowadzenie w bryle
tego budynku akcentu architektonicznego na
zamkniêciu osi drogi 07.KDW,
b) zaleca siê kontynuacjê tradycyjnego budownictwa regionu: zastosowanie prostej bry³y budynków z dachem dwuspadowym wzglêdnie
naczó³kowym, stosowanie naturalnych materia³ów budowlanych (w tym: konstrukcja szkieletowa, ceg³a licowa, tynki) i naturalnej,
stonowanej kolorystyki.
6. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO pó³nocnej czêœci wsi ¯elistrzewo pomiêdzy ulic¹ Poln¹
a lini¹ kolejow¹.
1) NUMER TERENU:
2)POWIERZCHNIA:
— 10
— 0,64 ha
— 11
— 0,48 ha
— 12
— 1,21 ha
— 13
— 0,40 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU:
MN –
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
(zakres funkcji wed³ug § 2),
2) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU:
a) zakres uci¹¿liwoœci obiektów lub prowadzonej
dzia³alnoœci nie mo¿e powodowaæ przekroczenia standardów jakoœci œrodowiska na terenach
s¹siednich – odpowiednich dla ustalonego w niniejszej uchwale przeznaczenia poszczególnych terenów; zasiêg uci¹¿liwoœci winien byæ
bezwzglêdnie ograniczony do granic obszaru, do
którego inwestor posiada tytu³ prawny, a znajduj¹ca siê w nim pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi, winny byæ wyposa¿one w techniczne œrodki ochrony przed tymi uci¹¿liwoœciami.
3) PARAMETRY I WSKAŸ NIKI URBANISTYCZNE:
a) dopuszczalna wysokoœæ:
— zabudowa mieszkaniowa – od 7,0 m do 10,0 m;
1 kondygnacja z poddaszem u¿ytkowym,
— zabudowa pozosta³a – do 6,0 m,
— max. wysokoœæ poziomu parteru – 1,0 m powy¿ej poziomu terenu,
b) rodzaj dachu:
— zabudowa mieszkaniowa: dach dwuspadowy lub naczó³kowy, symetryczny, nachylenie
po³aci dachowych 350 – 450; kalenica g³ówna
równoleg³a do elewacji frontowej budynku,
— zabudowa pozosta³a: dach dwuspadowy, symetryczny o k¹cie nachylenia po³aci dachowych 200 – 450,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy:
— w odleg³oœci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych
z drogami oraz wed³ug rysunku planu,
— w odleg³oœci 4,0 m od linii rozgraniczaj¹cych
z ci¹giem pieszym 011.KX,
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— od pozosta³ych terenów zgodnie z prawem
budowlanym,
d) powierzchnia zabudowy – do 25% powierzchni
dzia³ki budowlanej,
e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 40%
powierzchni dzia³ki budowlanej.
4) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) na 1 dzia³ce budowlanej mo¿e znajdowaæ siê
1 budynek mieszkalny,
b) ustala siê teren urz¹dzeñ elektroenergetycznych (stacja transformatorowa) o powierzchni
nie mniejszej ni¿ 50 m2, oznaczony symbolem E
w obrêbie terenu 11.MN, którego lokalizacja
i wielkoœæ mog¹ byæ zmienione w uzgodnieniu
z instytucj¹ eksploatuj¹c¹ urz¹dzenia elektroenergetyczne; w przypadku w³¹czenia terenu
oznaczonego symbolem E do terenu 11.MN, teren podlega ustaleniom obowi¹zuj¹cym dla
11.MN.
5) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥:
a) drogi:
— dojazd do terenu 10.MN od projektowanej
drogi 02.KD–D1/2 i projektowanych dróg wewnêtrznych 04.KDW i 05.KDW,
— dojazd do terenu 11.MN od projektowanej
drogi 02.KD–D1/2 i projektowanych dróg wewnêtrznych 03.KDW, 04.KDW i 05.KDW,
— dojazd do terenu 12.MN od projektowanych
dróg wewnêtrznych 03.KDW i 05.KDW,
— dojazd do terenu 13.MN od projektowanej
drogi 02.KD–D1/2 i projektowanej drogi wewnêtrznej 03.KDW,
b) wymagania parkingowe okreœlono w § 9 ust. 1
pkt.3,
c) pozosta³e warunki okreœlono w § 9 ust. 2.
6) SZCZEGÓ£OWE ZASADY PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI:
a) na rysunku planu przedstawiono linie podzia³u
wewnêtrznego, które zostan¹ wyznaczone geodezyjnie wed³ug rysunku planu w odpowiednich
projektach podzia³u gruntów przy zachowaniu
wymagañ wynikaj¹cych z przepisów szczególnych,
b) dopuszcza siê dokonania podzia³u dzia³ek w inny sposób pod warunkiem zachowania nastêpuj¹cych wielkoœci: min. powierzchnia dzia³ki
budowlanej – 700 m 2 i min. szerokoœæ frontu
dzia³ki – 20 m, k¹t po³o¿enia granic dzia³ek
w stosunku do pasa drogowego – od 700 do 1100
(ustalenia nie dotycz¹ k¹ta po³o¿enia granic
dzia³ek w stosunku do pasa drogowego drogi
05.KDW i nie dotycz¹ istniej¹cych wydzieleñ),
c) nale¿y zachowaæ jednakow¹ szerokoœæ dzia³ek
(z tolerancj¹ do 10%) po³o¿onych w jednym ci¹gu wzd³u¿ ulicy (ustalenie to nie dotyczy dzia³ek
naro¿nych),
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d) dopuszcza siê dodatkowe wydzielenia pod urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
7) STAWKA PROCENTOWA – 20%.
8) INNE ZAPISY:
a) zaleca siê kontynuacjê tradycyjnego budownictwa regionu: zastosowanie prostej bry³y budynków z dachem dwuspadowym wzglêdnie
naczó³kowym, stosowanie naturalnych materia³ów budowlanych (w tym: konstrukcja szkieletowa, ceg³a licowa, tynki) i naturalnej,
stonowanej kolorystyki.
7. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO pó³nocnej czêœci wsi ¯elistrzewo pomiêdzy ulic¹ Poln¹
a lini¹ kolejow¹.
1) NUMER TERENU: – 14
2) POWIERZCHNIA: – 0,59 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU:
MN,U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
(zakres funkcji wed³ug § 2),
us³ugi ró¿ne – wszelkie us³ugi komercyjne oraz
us³ugi rzemios³a, dopuszcza siê lokalizacjê warsztatów: napraw samochodów (mechanicznych, elektrycznych, lakierniczych, wulkanizacji, itp.),
stolarskich, œlusarskich i innych oraz ma³e zak³ady produkcyjne z obiektami towarzysz¹cymi z wy³¹czeniem:
— przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, wymagaj¹cych obligatoryjnie sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu na
œrodowisko, w œwietle przepisów dotycz¹cych
ochrony œrodowiska,
— obiektów stwarzaj¹cych zagro¿enia dla œrodowiska, ¿ycia i zdrowia ludzi, choæby w przypadku awarii,
— obiektów emituj¹cych odory.
Ka¿da z funkcji mo¿e wystêpowaæ samodzielnie
na dzia³ce budowlanej lub funkcje (mieszkaniowa
i us³ugowa) mog¹ wystêpowaæ wspólnie.
3) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU:
a) zakres uci¹¿liwoœci obiektów lub prowadzonej
dzia³alnoœci nie mo¿e powodowaæ przekroczenia standardów jakoœci œrodowiska na terenach
s¹siednich – odpowiednich dla ustalonego w niniejszej uchwale przeznaczenia poszczególnych terenów; zasiêg uci¹¿liwoœci winien byæ
bezwzglêdnie ograniczony do granic obszaru, do
którego inwestor posiada tytu³ prawny, a znajduj¹ca siê w nim pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi, winny byæ wyposa¿one w techniczne œrodki ochrony przed tymi uci¹¿liwoœciami.
4) PARAMETRY I WSKAŸ NIKI URBANISTYCZNE:
a) dopuszczalna wysokoœæ:
— zabudowa mieszkaniowa – od 7,0 m do 10,0 m;
1 kondygnacja z poddaszem u¿ytkowym,
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— zabudowa us³ugowa – do 9,0 m; do 2 kondygnacji,
— zabudowa pozosta³a – do 6,0 m,
— max. wysokoœæ poziomu parteru – 1,0 m powy¿ej poziomu terenu,
b) rodzaj dachu:
— zabudowa mieszkaniowa: dach dwuspadowy, symetryczny, nachylenie po³aci dachowych 400 – 450; kalenica g³ówna równoleg³a
do elewacji frontowej budynku,
— zabudowa us³ugowa i pozosta³a: dach dwuspadowy, symetryczny o k¹cie nachylenia po³aci dachowych 200 – 450,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy:
— w odleg³oœci 10,0 m od linii rozgraniczaj¹cych z ul. Kasztanow¹ (drog¹ powiatow¹),
— w odleg³oœci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych
z drog¹ 02.KD–D1/2,
— w odleg³oœci 10,0 m od linii rozgraniczaj¹cych z terenem 13.MN,
— od pozosta³ych terenów zgodnie z prawem
budowlanym,
d) powierzchnia zabudowy – do 30% powierzchni
dzia³ki budowlanej,
e) powierzchnia biologicznie czynna – min.40%
powierzchni dzia³ki budowlanej.
5) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) na 1 dzia³ce budowlanej mo¿e znajdowaæ siê
1 budynek mieszkalny,
b) 10–metrowy pas terenu wzd³u¿ pó³nocnej granicy (wskazany na rysunku planu) nale¿y zagospodarowaæ wielowarstwow¹ zieleni¹ izolacyjn¹.
6) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥:
a) drogi: dojazd od projektowanej drogi 02.KD–
D1/2, dopuszcza siê lokalizacjê 1 zjazdu
z ul. Kasztanowej,
b) wymagania parkingowe okreœlono w § 9 ust. 1
pkt.3,
c) pozosta³e warunki okreœlono w § 9 ust. 2.
7) SZCZEGÓ£OWE ZASADY PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI:
a) min. powierzchnia dzia³ki budowlanej – 1500 m2,
b) min. szerokoœæ frontu dzia³ki – 30,0 m,
c) k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – od 80 0 do 1000,
d) dopuszcza siê dodatkowe wydzielenia pod urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
8) STAWKA PROCENTOWA – 20%.
9) INNE ZAPISY
a) zaleca siê kontynuacjê tradycyjnego budownictwa regionu: zastosowanie prostej bry³y budynków z dachem dwuspadowym, stosowanie
naturalnych materia³ów budowlanych (w tym:
konstrukcja szkieletowa, ceg³a licowa, tynki)
i naturalnej, stonowanej kolorystyki.

Poz. 1448

8. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO pó³nocnej czêœci wsi ¯elistrzewo pomiêdzy ulic¹ Poln¹
a lini¹ kolejow¹.
1) NUMER TERENU: – 15
2) POWIERZCHNIA: – 0,29 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU:
ZP,U – zieleñ urz¹dzona (osiedlowy ogródek jordanowski, urz¹dzenia rekreacyjno – sportowe,
obiekty ma³ej architektury),
us³ugi z zakresu us³ug publicznych i/lub komercyjnych: us³ugi handlu, gastronomii, kultury, oœwiaty i wychowania; nie dopuszcza siê lokalizacji
mieszkañ.
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU:
a) nie ustala siê.
5) PARAMETRY I WSKAŸ NIKI URBANISTYCZNE:
a) dopuszczalna wysokoœæ:
— zabudowa us³ugowa – do 9,0 m; do 1 kondygnacji z poddaszem u¿ytkowym,
— max. wysokoœæ poziomu parteru – 1,0 m powy¿ej poziomu terenu,
b) rodzaj dachu:
— zabudowa us³ugowa: dach dwuspadowy, symetryczny o k¹cie nachylenia po³aci dachowych 350 – 450,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy:
— w odleg³oœci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cych
z drog¹,
— od pozosta³ych terenów zgodnie z prawem
budowlanym,
d) powierzchnia zabudowy – ³¹czna powierzchnia
zabudowy do 300 m 2,
e) powierzchnia biologicznie czynna – min. 2000 m2
nale¿y przeznaczyæ pod funkcje publicznej zieleni urz¹dzanej, z czego minimum 65% powinno stanowiæ powierzchniê biologicznie czynn¹.
6) ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ:
a) ma³a architektura – dopuszcza siê,
b) noœniki reklamowe – zakaz lokalizacji,
c) tymczasowe obiekty us³ugowo – handlowe –
dopuszcza siê,
d) zieleñ – dopuszcza siê.
6) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥:
a) drogi: dojazd od projektowanej drogi 02.KD–
D1/2 i 09.KD–D1.2,
b) wymagania parkingowe okreœlono w § 9 ust. 1
pkt.3,
c) pozosta³e warunki okreœlono w § 9 ust. 2.
7) SZCZEGÓ£OWE ZASADY PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI:
c) min. powierzchnia dzia³ki budowlanej – 700 m2,
d) min. szerokoœæ frontu dzia³ki – nie ustala siê,
c) k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego – od 80 0 do 1000.
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8) STAWKA PROCENTOWA – 0%.
9) INNE ZAPISY:
a) nie ustala siê.
9. KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO pó³nocnej czêœci wsi ¯elistrzewo pomiêdzy ulic¹ Poln¹
a lini¹ kolejow¹.
1) NUMER TERENU: – 16
2) POWIERZCHNIA: – 0,00 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU:
K – urz¹dzenia kanalizacji sanitarnej (przepompownia)
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU:
a) nie ustala siê.
5) PARAMETRY I WSKAŸ NIKI URBANISTYCZNE:
a) nie ustala siê.
6) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
a) lokalizacja i wielkoœæ terenu mog¹ zostaæ zmienione w uzgodnieniu z instytucj¹ eksploatuj¹c¹ urz¹dzenia kanalizacyjne; w przypadku
likwidacji urz¹dzenia kanalizacji sanitarnej lub
przeniesienia go w inne miejsce, teren 16.K nale¿y w³¹czyæ do terenu 15.ZP,U, wówczas teren 16.K podlega ustaleniom obowi¹zuj¹cym
dla 15.ZP,U.
7) ZASADY OBS£UGI INFRASTRUKTUR¥:
a) drogi: dojazd od drogi gminnej (dzia³ki nr 177)
i projektowanej drogi 02.KD–D1/2,
b) warunki okreœlono w § 9 ust. 2.
8) SZCZEGÓ£OWE ZASADY PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI:
a) nie ustala siê.
9) STAWKA PROCENTOWA – 0%.
10) INNE ZAPISY:
a) nie ustala siê.
10. KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO pó³nocnej czêœci wsi ¯elistrzewo
pomiêdzy ulic¹ Poln¹ a lini¹ kolejow¹.
1) NUMER TERENU: – 01
2) POWIERZCHNIA: – 0,02 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU:
KX – ci¹g pieszy
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU:
a) nie ustala siê.
5) PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE:
a) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych min.
4,0 m,
b) dostêpnoœæ do terenów przyleg³ych: z ci¹gu pieszego nie dopuszcza siê obs³ugi komunikacyjnej terenów przyleg³ych.
6) ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ:
a) ma³a architektura – dopuszcza siê,
b) noœniki reklamowe – zakaz lokalizacji,
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c) tymczasowe obiekty us³ugowo – handlowe –
zakaz lokalizacji,
d) zieleñ – dopuszcza siê.
7) STAWKA PROCENTOWA – 0%.
8) INNE ZAPISY:
a) nie ustala siê.
11. KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO pó³nocnej czêœci wsi ¯elistrzewo
pomiêdzy ulic¹ Poln¹ a lini¹ kolejow¹.
1) NUMER TERENU: – 02
2) POWIERZCHNIA: – 0,55 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU:
KD–D 1/2 – droga dojazdowa
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU:
a) nie ustala siê.
5) PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE:
a) jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu,
b) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych min.
10,0 m oraz wed³ug rysunku planu,
c) szerokoœæ jezdni min.6,0 m,
d) w pasie drogowym ustala siê obustronny chodnik o szerokoœci min. 1,5 m,
e) dopuszcza siê parkowanie przykrawê¿nikowe,
dopuszcza siê lokalizacjê zatok parkingowych,
f) dostêpnoœæ do terenów przyleg³ych – bez ograniczeñ.
6) ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ:
a) ma³a architektura – dopuszcza siê,
b) noœniki reklamowe – zakaz lokalizacji,
c) tymczasowe obiekty us³ugowo – handlowe –
dopuszcza siê,
d) zieleñ – dopuszcza siê,
e) zagospodarowanie terenu poszerzonego pasa
drogowego przylegaj¹cego do terenu 9.MN,U
w formie sprzyjaj¹cej tworzeniu przestrzeni kontaktów spo³ecznych w skali osiedla (oprócz jezdni, mini plac osiedlowy, skwer).
7) STAWKA PROCENTOWA – 0%.
8) INNE ZAPISY:
a) nie ustala siê.
12. KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO pó³nocnej czêœci wsi ¯elistrzewo
pomiêdzy ulic¹ Poln¹ a lini¹ kolejow¹.
1) NUMER TERENU:
2) POWIERZCHNIA:
— 03
— 0,10 ha
— 04
— 0,05 ha
— 05
— 0,35 ha
— 06
— 0,12 ha
— 07
— 0,10 ha
— 08
— 0,08 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU:
KDW – droga wewnêtrzna
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4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU:
a) nie ustala siê.
5) PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE:
a) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych min.
8,0 m; zakoñczenie dróg „œlepych” placem do
zawracania o minimalnych wymiarach 13,5 m
x 13,5 m oraz wed³ug rysunku planu,
b) dopuszcza siê parkowanie przykrawê¿nikowe,
c) dostêpnoœæ do terenów przyleg³ych – bez ograniczeñ.
6) ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ:
a) ma³a architektura – dopuszcza siê,
b) noœniki reklamowe – zakaz lokalizacji,
c) tymczasowe obiekty us³ugowo – handlowe –
zakaz lokalizacji,
d) zieleñ – dopuszcza siê.
7) STAWKA PROCENTOWA – 0%.
8) INNE ZAPISY:
a) teren drogi wewnêtrznej mo¿e stanowiæ w³asnoœæ gminn¹ lub byæ we w³adaniu osób fizycznych lub prawnych.
13. KARTA TERENU DLA DRÓG I ULIC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO pó³nocnej czêœci wsi ¯elistrzewo
pomiêdzy ulic¹ Poln¹ a lini¹ kolejow¹.
1) NUMER TERENU: – 09
2) POWIERZCHNIA: – 0,22 ha
3) PRZEZNACZENIE TERENU:
KD–D 1/2 – droga dojazdowa
4) ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU:
a) nie ustala siê.
5) PARAMETRY I WYPOSA¯ENIE:
a) jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu,
b) szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych min.
12,0 m; dla odcinka drogi, który obejmuje czêœæ
szerokoœci pasa drogowego – w obrêbie obszaru planu poszerzenie o min.3,5 m,
c) szerokoœæ jezdni – min.6,0 m,
d) obustronny chodnik o szerokoœci minimum
2,0 m,
e) dopuszcza siê parkowanie przykrawê¿nikowe,
f) dostêpnoœæ do terenów przyleg³ych – bez ograniczeñ.
6) ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ:
a) ma³a architektura – dopuszcza siê,
b) noœniki reklamowe – zakaz lokalizacji,
c) tymczasowe obiekty us³ugowo – handlowe –
dopuszcza siê,
d) zieleñ – dopuszcza siê.
7) STAWKA PROCENTOWA – 0%.
8) INNE ZAPISY:
a) nie ustala siê.

§ 14
1. Na podstawie Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leœnych z dnia 3 lutego 1995r ustalono tereny przeznaczone na cele nierolnicze i uzyskano wymagane
przepisami zgody na ich przeznaczenie:
1) Dla gruntów rolnych klasy II–III pochodzenia mineralnego o powierzchni 10,87 ha – uzyskano zgodê Ministra Œrodowiska.
2) Przed uzyskaniem pozwolenia na budowê nale¿y
uzyskaæ decyzjê o wy³¹czeniu gruntów z produkcji rolniczej.
§ 15
1. Za³¹cznikami do niniejszej uchwa³y, stanowi¹cymi
jej integralne czêœci s¹:
1) czêœæ graficzna – rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pó³nocnej czêœci wsi ¯elistrzewo pomiêdzy ulic¹ Poln¹ a lini¹
kolejow¹ w skali 1:1000 (za³¹cznik nr 1),
2) rozstrzygniêcia dotycz¹ce sposobu rozpatrzenia
uwag wniesionych do projektu planu (za³¹cznik
nr 2),
3) rozstrzygniêcia o sposobie realizacji, zapisanych
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej (za³¹cznik nr 3).
§ 16
1. Na rysunku planu zawarto nastêpuj¹ce obowi¹zuj¹ce ustalenia planu miejscowego:
a) granice opracowania planu,
b) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospodarowania,
c) oznaczenia identyfikacyjne oraz przeznaczenie
terenów w liniach rozgraniczaj¹cych,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy,
e) tereny zieleni izolacyjnej,
f) tereny infrastruktury technicznej – stacja transformatorowa,
g) wymiary i odleg³oœci w metrach.
2. Pozosta³e oznaczenia na rysunku planu stanowi¹ informacjê lub zalecenia i nie s¹ ustaleniami planu
miejscowego.
§ 17
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Puck.
§ 18
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Pomorskiego, za wyj¹tkiem § 17, który wchodzi w ¿ycie
z dniem podjêcia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Kazimierz Czernicki
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr IV/4/07
Rady Gminy Puck
z dnia 31 stycznia 2007 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pó³nocnej czêœci wsi ¯elistrzewo pomiêdzy ulic¹ Poln¹ a lini¹ kolejow¹.
Rozstrzygniêcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.
Do projektu planu w trybie art. 17 pkt 11) i art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 roku
z póŸn. zm.) wp³ynê³y nastêpuj¹ce uwagi:
1) Po wy³o¿eniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wgl¹du
w terminie od 01.06.2006 do 21.06.2006 r. – wp³ynê³a 1 uwaga z³o¿ona w dniu 5 lipca 2006 r. przez
Pana Edmunda Studziñskiego, który wnosi o likwidacjê drogi wewnêtrznej 010.KDW przebiegaj¹cej
przez teren dzia³ki nr 179 oraz 180. Wnioskodawca
jest w³aœcicielem dzia³ki nr 179. Uwaga wp³ynê³a
w terminie.
Rozstrzygniêcia o sposobie rozpatrzenia uwag –
uwaga uwzglêdniona.
2) Po ponownym wy³o¿eniu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego do publicznego
wgl¹du w terminie od 25.09.2006 do 15.10.2006 r. –
nie wniesiono uwag.
Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr IV/4/07
Rady Gminy Puck
z dnia 31 stycznia 2007 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pó³nocnej czêœci wsi ¯elistrzewo pomiêdzy ulic¹ Poln¹ a lini¹ kolejow¹.
Rozstrzygniêcia o sposobie realizacji, zapisanych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pó³nocnej czêœci wsi ¯elistrzewo pomiêdzy ulic¹ Poln¹ a lini¹ kolejow¹, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, oraz
zasadach ich finansowania.
I. BUDOWA DRÓG I URZ¥DZEÑ KOMUNIKACYJNYCH:
Realizacja ulic oznaczonych w kartach terenów i na
rysunku planu symbolami:
02.KD–D1/2 – droga dojazdowa, jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu i z obustronnym chodnikiem, d³ugoœæ ok.462 mb, w wyznaczonym poszerzeniu drogi
– skwer publiczny,
09.KD–D1/2 – droga dojazdowa, jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu i z obustronnym chodnikiem, d³ugoœæ ok.295 mb
— finansowane z bud¿etu gminy. Istnieje mo¿liwoœæ
wspó³finansowania na podstawie umowy z zainteresowanym inwestorem (inwestorami) na zasa-

dach partnerstwa publiczno –cywilnego oraz dofinansowania z funduszy strukturalnych UE, NFOŒiGW i WFOŒiGW.
II. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:
Ogólna d³ugoœæ sieci infrastruktury technicznej w obrêbie planu w pasach drogowych dróg publicznych
wyniesie:
1) sieæ wodoci¹gowa – ok.1093 mb,
2) sieæ kanalizacji sanitarnej – ok. 1067 mb, ruroci¹g
t³oczny – ok. 20 mb oraz jedna przepompownia
œcieków.
Realizacja wodoci¹gów oraz sieci i urz¹dzeñ kanalizacji sanitarnej z bud¿etu gminy z mo¿liwoœci¹ dofinansowania z funduszy strukturalnych UE,
NFOŒiGW i WFOŒiGW oraz / lub partnerstwa publiczno – cywilnego.
Linie energetyczne i gazoci¹gi realizowane przez
przedsiêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje.

1449
UMOWA
zawarta w dniu 29 stycznia 2007 r.
w Chojnicach
pomiêdzy Powiatem Chojnickim
reprezentowanym przez Zarz¹d Powiatu
w osobach:
Starosta – Stanis³aw Skaja
Wicestarosta – Marek Szczepañski
a
Gmin¹ Miejsk¹ Chojnice
reprezentowan¹ przez
Burmistrza Miasta Chojnice – Arseniusza Finstera
§1
Strony zawieraj¹ niniejsz¹ Umowê jako wykonanie
Uchwa³y Nr X/70/2003 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia
19 listopada 2003 roku w sprawie powierzenia prowadzenia zadañ publicznych Powiatu jednostkom samorz¹du terytorialnego.
§2
Przedmiotem Umowy jest przejêcie przez Gminê Miejsk¹ Chojnice zadañ Powiatu Chojnickiego od 01.01.2007
roku do 31.12.2007 roku w zakresie wykonywania bie¿¹cej eksploatacji i utrzymania w nale¿ytym stanie technicznym nastêpuj¹cych dróg publicznych w Chojnicach:
1. ul. 31 Stycznia
2. ul. Pi³sudskiego
3. ul. Dworcow¹
4. ul. Warszawsk¹
5. ul. Œwiêtope³ka
6. ul. Mickiewicza
§3
1. Z dniem przejêcia zadañ wymienionych w § 2 wszelkie czynnoœci prawne i techniczne zwi¹zane z wy-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Pomorskiego Nr 93

dawaniem zezwoleñ na: zajêcie pasa drogowego,
ustawiania punktów handlowych i pobierania op³at
z tego tytu³u dokonywaæ bêdzie Gmina Miejska Chojnice.
2. Wp³ywy za pobierane op³aty na p³atnym parkingu
przy ul. Mickiewicza przejmie Gmina Miejska Chojnice.
§4
1. Zarz¹d Powiatu Chojnickiego przeka¿e Gminie Miejskiej Chojnice œrodki finansowe ujête w bud¿ecie powiatu na 2007 rok w kwocie 55 000,– z³.
Œrodki te przeznaczone bêd¹ na bie¿¹ce utrzymanie ulic wyszczególnionych w § 2, a w szczególnoœci
na:
— mechaniczne oczyszczanie jezdni
— zimowe utrzymanie
— polewanie ulic w sezonie letnim
— remonty cz¹stkowe nawierzchni bitumicznych
— regulacjê w³azów i czyszczenie wpustów
— utrzymanie zieleni przyulicznej
— sadzenie kwiatów i pielêgnacja
2. Kwota wyszczególniona w pkt. 1 przekazywana bêdzie w rozbiciu na miesiêczne raty do koñca ka¿dego miesi¹ca.
3. Umowa obowi¹zuje na rok 2007.
§5
Strony zgodnie postanawiaj¹, ¿e za³¹cznikiem do niniejszej umowy s¹ metryki ulic wyszczególnionych w § 2.
§6
Gmina Miejska Chojnice do 15 stycznia 2008 roku dokona rozliczenia przekazanej dotacji.
§7
Umowê sporz¹dzono w trzech jednobrzmi¹cych egzemplarzach tym, ¿e dwa egzemplarze dla Zarz¹du Powiatu i jeden dla Gminy Miejskiej Chojnice.
§8
Umowa podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Pomorskiego.
Zarz¹d Powiatu
Starosta
Stanis³aw Skaja
Wicestarosta
Marek Szczepañski
Skarbnik
El¿bieta Smaglinska
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Gmina
Miejska Chojnice
Burmistrz
Arseniusz Finster
Skarbnik Miasta
Krystyna Perszewska

1450
OG£OSZENIE
Starosty Kartuskiego
Na podstawie art. 24 a, ust. 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (jednolity
tekst Dz. U. 100, poz. 1086 z 2000 roku z póŸniejszymi
zmianami)
Og³aszam, ¿e
1) z dniem 27.02.2007 r. projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla wsi Sierakowice w powiecie kartuskim staje siê obowi¹zuj¹cym operatem
ewidencji gruntów i budynków wsi Sierakowice.
Uzasadnienie:
Ad. 1 Na podstawie art. 4 ust. 1, art. 7d ust. 1, art. 20
ust 1–3 i art. 22 ust 1, ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (Dz.U.
z 2005 r., Nr 240, poz. 2027 z póŸniejszymi zmianami) oraz § 34 i § 56 pkt 2 Rozporz¹dzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
(Dz.U.Nr 38, poz. 454) w dniu 17.07.2006 r. Starosta
Kartuski zawiadomi³ o wszczêciu postêpowania
w sprawie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla wsi Sierakowice, poprzez wywieszenie zawiadomienia w siedzibie Urzêdu Gminy
Sierakowice, siedzibie Starostwa Powiatowego
w Kartuzach oraz og³oszenie w Dzienniku Ba³tyckim.
Prace modernizacyjne rozpoczê³y siê w dniu
08.08.2006 r..
Wykonawc¹ wy³onionym w przetargu nieograniczonym zosta³a Geodezyjna
Spó³dzielnia Pracy, ul. Skrzydlata 15, 82–300 Elbl¹g.
Projekt operatu opisowo kartograficznego sk³adaj¹cy siê z:
— rejestru gruntów
— rejestru budynków
— rejestru lokali
— kartotek budynków
— kartotek lokali
— mapy ewidencyjnej
wy³o¿ony zosta³ w dniach od 13.11.2006 r. do dnia
01.12.2006 r. do wgl¹du osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoœci prawnej w budynku Urzêdu Gminy w Sierakowicach przy ul. Lêborskiej 30. Informacje o wy³o¿eniu
projektu og³oszono w dniu 27.10.2006 r. w Dzienniku
Ba³tyckim oraz poprzez wywieszenie w siedzibie Urzêdu Gminy Sierakowice i siedzibie Starostwa Powiatowego w Kartuzach.
Ka¿dy czyjego interesu prawnego dotycz¹ dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków wsi Sierakowice
ujawnione w operacie opisowo–kartograficznym, mo¿e
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w terminie 30 dni od dnia ukazania siê og³oszenia
w dzienniku urzêdowym województwa pomorskiego,
zg³aszaæ zarzuty do tych danych. O uwzglêdnieniu lub odrzuceniu zarzutów rozstrzyga Starosta w drodze decyzji.
Starosta
Janina Kwiecieñ

1451
OG£OSZENIE
Starosty Kartuskiego
z dnia 14 marca 2007 r.
w sprawie zg³aszania kandydatów do powiatowej
spo³ecznej rady do spraw osób niepe³nosprawnych w
Kartuzach
Na podstawie § 9 ust. 1 Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 25 marca
2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu dzia³ania wojewódzkich i powiatowych spo³ecznych rad do spraw
osób niepe³nosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560)
Informuje i zapraszam
Organizacje pozarz¹dowe, fundacje oraz jednostki
samorz¹du terytorialnego powiatu kartuskiego do zg³aszania spoœród swoich przedstawicieli po jednym kandydacie na cz³onka Powiatowej Spo³ecznej Rady do Spraw
Osób Niepe³nosprawnych w Kartuzach.
Termin zg³oszenia kandydatów up³ywa 14 dniu od dnia
ukazania siê niniejszego og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego.
Zg³oszenie nale¿y sk³adaæ w formie pisemnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach przy
ul. Mœciwoja II 20, 83–300 Kartuzy, tel. 0–58/685–33–20,
684–00–82.
Starosta
Janina Kwiecieñ

1452
INFORMACJA
o decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
z dnia 20 marca 2007 r.
WCC/97H/408/W/OGD/2007/KG

Poz. 1450, 1451, 1452 i 1453

œlaj¹c jednoczeœnie w punkcie nr 1 decyzji „Przedmiot
i zakres dzia³alnoœci”.
Pismem z dnia 14 lutego 2007 r., uzupe³nionym pismem z dnia 26 lutego 2007 r., Przedsiêbiorca wyst¹pi³
do Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki o zmianê ww.
koncesji, w zwi¹zku z likwidacj¹ dwóch Ÿróde³ ciep³a zlokalizowanych w Bytowie przy ul. Wojska Polskiego 12
oraz przy ul. Kochanowskiego 1.
Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póŸn. zm.),
w zwi¹zku z art. 30 ust. 1, art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.
U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z póŸ. zm.), Prezes Urzêdu
Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ decyzj¹ z dnia
20 marca 2007 r. Nr WCC/79H/408/W/OGD/2007/KG
swoj¹ wczeœniejsz¹ decyzjê z dnia 25 wrzeœnia 1998 r.
Nr WCC/79/408/U/1/98/BT, z uwagi na zmiany w przedmiocie i zakresie prowadzonej przez Przedsiêbiorstwo
dzia³alnoœci gospodarczej, dotycz¹cej wytwarzania ciep³a.
Prezes
Urzêdu Regulacji Energetyki
z upowa¿nienia
Dyrektor
Pó³nocnego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Gdañsku
Miros³awa Szatybe³ko–Po³om
Gdañsk, dnia 20 marca 2007 r.

1453
OG£OSZENIE
Starosty Kwidzyñskiego
z dnia 2 kwietnia 2007 r. w Kwidzynie
Na podstawie art. 24a, ust. 8 ustawy z dnia 17 maja
1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.:
Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 z póŸn. zm.)

W dniu 20 marca 2007 r., na wniosek przedsiêbiorcy
– Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o. o. z siedzib¹ w Bytowie, Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki postanowi³ zmieniæ przedmiot i zakres
dzia³alnoœci, okreœlony w koncesji na wytwarzanie ciep³a.

Og³aszam
¿e z dniem 2 kwietnia 2007 r. projekty operatów opisowo – kartograficznych dotycz¹cych modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegaj¹cej na za³o¿eniu
ewidencji budynków i lokali dla:
— miasta Kwidzyna obrêby 0001, 0016, 0018, 0019
— miasta Prabuty obrêby 0004
w Powiecie Kwidzyñskim staj¹ siê obowi¹zuj¹cym
operatem ewidencji gruntów i budynków.

Uzasadnienie:
Decyzj¹ z dnia 25 wrzeœnia 1998 r. Nr WCC/79/408/
U/1/98/BT udzielono Przedsiêbiorcy koncesji na wytwarzanie ciep³a na okres do dnia 30 wrzeœnia 2008 r., okre-

Uzasadnienie:
Starosta Kwidzyñski dzia³aj¹c na podstawie art. 24a
ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r.
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Nr 240 poz. 2027 z póŸn. zm.) oraz § 55, 56 rozporz¹dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38 poz. 454) przyst¹pi³ w dniu
09.11.2006 r. do prac modernizacyjnych polegaj¹cych
na za³o¿eniu ewidencji budynków i lokali dla miasta Kwidzyna obrêby 0001, 0002, 0004, 0016, 0017, 0018, 0019
oraz miasta Prabuty obrêby 0004, 0005. Informacja
o rozpoczêciu prac geodezyjnych oraz o trybie postêpowania zwi¹zanego z modernizacj¹ ewidencji gruntów
i budynków zosta³a wywieszona na tablicy og³oszeñ
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie w terminie od 22.11.2006 r. do 05.12.2006 r.
Wykonawc¹, wy³onionym w przetargu nieograniczonym
i na podstawie umowy podpisanej w dniu 09.11.2006 r., zosta³o Okrêgowe Przedsiêbiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne „OPGK” Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Gdañsku
przy ul. Pniewskiego 3.
W zwi¹zku z podpisaniem w dniu 11.12.2006 r. Aneksu nr 1 do umowy z dnia 09.11.2006 r. dotycz¹cej wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków zmianie
uleg³ obszar objêty opracowaniem. Informacja o zmianie obszaru opracowania by³a wywieszona na tablicy
og³oszeñ w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie w terminie od 29.12.2006 r. do 12.01.2007 r.
Ostatecznie ewidencja budynków i lokali zosta³a za³o¿ona dla miasta Kwidzyna obrêby 0001, 0016, 0018,
0019 oraz dla miasta Prabuty obrêb 0004.
Projekty operatów opisowo – kartograficznych sk³adaj¹ce siê z:
— rejestru gruntów,
— rejestru budynków,

Poz. 1453

— rejestru lokali,
— kartotek budynków,
— kartotek lokali,
— mapy ewidencyjnej,
wy³o¿one zosta³y w dniach od 12.03.2007 r. do
30.03.2007 r., tj. na okres 15 dni roboczych do wgl¹du
osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoœci prawnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. Informacjê
o terminie i miejscu wy³o¿enia projektów og³oszono
w dniu 23.02.2007 r. w dzienniku „Rzeczypospolita” (wydanie krajowe) a tak¿e poprzez jej wywieszenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, Urzêdu Miasta
Kwidzyna oraz Urzêdu Miasta i Gminy Prabuty.
Zgodnie z art. 24a, ust. 9 i 10 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (tekst jedn.:
Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 z póŸn. zm.) ka¿dy,
czyjego interesu prawnego dotycz¹ dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków miasta Kwidzyna obrêby 0001,
0016, 0018, 0019 oraz miasta Prabuty obrêb 0004 ujawnione w operatach opisowo – kartograficznych, mo¿e
w terminie 30 dni od dnia ukazania siê og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Pomorskiego,
zg³aszaæ zarzuty do tych danych. O uwzglêdnieniu lub odrzuceniu zarzutów rozstrzyga Starosta w drodze decyzji.
Zarzuty zg³oszone po tym terminie traktuje siê jak wnioski o zmianê danych objêtych ewidencj¹ gruntów i budynków.
Starosta Powiatu
Jerzy Godzik
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