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2211
UCHWAŁA Nr XIV/134/08
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 6 czerwca 2008 r.

w sprawie nadania nazwy drodze położonej we wsi Cedry Małe.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z późn. zm.) Rada Gminy Cedry Wielkie uchwala,
co następuje:
§1
Drodze położonej we wsi Cedry Małe, wyszczególnionej
na mapie będącej załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
nadaje się nazwę: ulica Lazurowa.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cedry
Wielkie.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Bożena Daszewska
* Załącznika nie publikuje się.

2212
UCHWAŁA Nr XIV/135/08
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 6 czerwca 2008 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok budżetowy 2008
określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Cedry Wielkie.
Na podstawie art. 30 ust. 6, w związku z art. 91d pkt 1
Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (t.j.:
Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.zm.) Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Rady Gminy Cedry Wielkie Nr XI/88/07 z dnia
21 grudnia 2007 r. sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok budżetowy 2008 określający wysokość
stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków
wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Cedry Wielkie wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 4 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.”

2) w załączniku nr 1 do uchwały, § 8 ust. 3 otrzymuje nowe
brzmienie:
„3. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnych
zastępstw wypłaca się według stawki osobistego
zaszeregowania nauczyciela z uwzględnieniem
dodatków za warunki pracy.”
§2
Zmianę, o której mowa w § 1 uzgodniono ze strukturami
związków zawodowych działających w oświacie.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.”
Przewodniczący Rady
Bożena Daszewska
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2213
UCHWAŁA Nr XIV/136/08
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 6 czerwca 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wielkości środków finansowych, rodzajów oraz warunków
i sposobu przeznaczenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych
przez Gminę Cedry Wielkie, w tym nauczycieli będącymi emerytami i rencistami.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591z późn. zm.) art. 72 ust. 1 i art. 91d ust. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j.: Dz. U. z
2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.zm.) Rada Gminy Cedry Wielkie
uchwala, co następuje:
§1
W załączniku do uchwały Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia
21 grudnia 2007 r. Nr XI/89/07 w sprawie określenia wielkości
środków finansowych, rodzajów oraz warunków i sposobu
przeznaczenia
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Cedry Wielkie, w tym
nauczycieli będącymi emerytami i rencistami wprowadza się
następujące zmiany:
1) skreśla się § 1 ust 2 pkt 4
2) w § 1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Dyrektor szkoły może powołać w swojej placówce
komisję ds. wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej, jako ciało opiniodawcze.”
3) § 4 ust 3 otrzymuje nowe brzmienie:
„3. Wniosek składa zainteresowany nauczyciel (albo
jego opiekun, jeżeli ten nie jest zdolny osobiście
do podejmowania czynności w tym zakresie), do
dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest lub był
zatrudniony.”
4) § 5 otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 5
1. Wniosek o przyznanie zapomogi pieniężnej na pomoc zdrowotną według określonego załącznika składają nauczyciele
do dyrektora szkoły/placówki.
2. Wnioski o przyznanie zapomogi pieniężnej są ewidencjonowane w rejestrze szkoły/placówki.
3. Wnioski o przyznanie zapomogi pieniężnej rozpatruje się
dwa razy w roku tj. do 15 czerwca danego roku oraz 30
listopada danego roku.
3. W przypadku, gdy Dyrektor szkoły powoła w swojej placówce komisję, o której mowa w § 1 ust 3, stosuje się przepisy
ust. 4-9.
4. W komisji winni uczestniczyć:
a) jako przewodniczący, wicedyrektor, a w szkołach, w
których nie ma wicedyrektora, nauczyciel wyznaczony
przez dyrektora,
b) jako członkowie po jednym przedstawicielu związków
zawodowych działających w szkole/placówce oraz 2
nauczycieli wybranych przez Radę Pedagogiczną.

5. Komisja ma charakter opiniodawczy i wraz ze swoją opinią
przedstawia Dyrektorowi proponowaną wysokość zasiłku.
6. Komisja opiniując wniosek o udzielenie pomocy zdrowotnej,
winna brać pod uwagę wysokość poniesionych kosztów,
jak również całokształt okoliczności wpływających na sytuację materialną rodziny w związku ze stanem zdrowia
nauczyciela, okoliczności wpływające na sytuację materialną (choroba przewlekła, jej długotrwałość, konieczność
dalszego leczenia w domu, stosowania specjalistycznej
diety, zapewnienia dodatkowej opieki dla chorego itp.).
7. Opinie komisji podejmowane są zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy członków komisji. W
przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.
8. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający
opinie w sprawie rozpatrzonych wniosków oraz wnioski
komisji w sprawie wysokości świadczeń pieniężnych. Protokół przekazuje się niezwłocznie dyrektorowi.
9. Członkowie Komisji zobowiązani są do zachowania
w tajemnicy wszystkich danych zgodnie z podpisanym
oświadczeniem stanowiącym załącznik do regulaminu.”
5) § 6 otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 6
1. Decyzję o przyznaniu pomocy zdrowotnej dla nauczyciela
podejmuje Dyrektor szkoły/placówki.
2. Decyzja dyrektora o przyznaniu pomocy zdrowotnej
w formie świadczenia pieniężnego nie podlega odwołaniu.
3. Wypłaty pomocy zdrowotnej w formie zapomogi pieniężnej
dokonują poszczególne szkoły/placówki, na konto wskazane we wniosku lub w sposób ustalony w szkole/placówce.”
§2
Ujednolicony tekst załącznika o którym mowa we wstępie do wyliczenia w § 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cedry
Wielkie.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący Rady
Bożena Daszewska
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2214
UCHWAŁA Nr XX/109/2008
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 29 maja 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/94/2008 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 28 lutego 2008 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz wysokości i szczegółowych warunków przyznawania
dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych
i placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Człuchowski.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 30 ust. 6, art. 49
ust. 2, art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (t.j.: Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 z późn. zm.)
oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym
od pracy (Dz. U. Nr 22 poz. 181) Rada Powiatu uchwala, co
następuje:
§1

szczegółowych warunków przyznawania dodatków i innych
składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w
szkołach, placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo
– wychowawczych prowadzonych przez Powiat Człuchowski
skreśla się ustępy 6 i 7.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Człuchowskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.

W § 5 załącznika Nr 1 do uchwały Nr XVII/94/2008 Rady
Powiatu Człuchowskiego z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie
regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz wysokości i

Przewodniczący
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tomasz Lisowski

2215
UCHWAŁA Nr XXIX/234/2008
Rady Gminy Gniewino
z dnia 11 czerwca 2008 r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych.
Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt
15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr
214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.
1568z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art.
17 ust. 1 pkt 12 i ust. 2 pkt 3, art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593
ze zm.) Rada Gminy Gniewino uchwala, co następuje:
§1
1. Ustala się zasady ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
2. Zasady odpłatności określa załącznik do uchwały.
§2
Opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą
kierowaną uwzględniając zakres usług i zasady ponoszenia
odpłatności,określone w niniejszej uchwale.
§3
Okres pobytu oraz wysokość opłat za pobyt w ośrodkach
wsparcia ustala się w drodze decyzji administracyjnej wydanej
przez Wójta lub inne upoważnione przez niego osoby.
§4
Osobom, których dochód nie przekracza kryterium do-

chodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej przysługuje pobyt nieodpłatnie.
§5
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek
osoby ubiegającej się o pobyt w ośrodkach wsparcia, jej
przedstawiciela ustawowego lub pracownika socjalnego,
organ kierujący może zwolnić osobę kierowaną częściowo
lub całkowicie z odpłatności na czas określony ze względu
na:
1) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny
w innym ośrodku wsparcia, placówce opiekuńczo – wychowawczej lub rehabilitacyjnej,
2) konieczność sprawowania opieki nad więcej niż jedną
osobą wymagającą pomocy w formie usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedną przewlekle chorą,
3) udokumentowane wydatki na leki i leczenie,
4) inne ważne przyczyny powodujące znaczny wzrost
kosztów utrzymania rodziny.
2. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłat
wydaje się na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy.
§6
Opłata za pobyt wnoszona jest w ośrodkach wsparcia lub na
konto Ośrodka Pomocy Społecznej w okresach miesięcznych
przez osobę korzystającą z usług w terminie do ostatniego
dnia miesiąca za dany miesiąc.
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§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniki Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicząca
Rady Gminy
Maria Korkosz
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/234/2008
Rady Gminy Gniewino
z dnia 11 czerwca 2008 r.
Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt
w Środowiskowym Domu Samopomocy.
§1
1. Środowiskowy Dom Samopomocy zwany dalej „Domem”
jest ośrodkiem dziennego wsparcia.
2. Dom przeznaczony jest dla osób dorosłych z przewlekłymi
zaburzeniami psychotycznymi i niepełnosprawnych intelektualnie, wymagających pomocy i opieki niezbędnej do
życia w środowisku rodzinnym i społecznym.
§2
1. Dom zapewnia uczestnikom:
1) podstawowe świadczenia polegające na:
a) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach,
b) podejmowaniu wczesnej interwencji w okresach
nawrotów choroby,
c) profilaktyce zapobiegania nawrotom choroby poprzez
zajęcia psychoedukacyjne,

d) analizowaniu sytuacji uczestnika w środowisku zamieszkania,
e) zapewnianiu opieki pielęgniarskiej,
f) pomocy w kontaktach z zakładami opieki zdrowotnej;
2) zaspokojenie potrzeb bytowych poprzez:
a) zapewnienie bezpiecznego miejsca pobytu dziennego
od poniedziałku do piątku,
b) wyżywienie,
c) możliwość korzystania z urządzeń i środków zapewniających higienę osobistą;
3) działania wspomagające, polegające na:
a) udzielaniu wsparcia rodzinie,
b) zapewnieniu organizacji czasu wolnego,
c) umożliwieniu realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych, towarzyskich;
4) rehabilitację psychospołeczną poprzez:
a) opracowanie indywidualnego planu postępowania
rehabilitacyjnego;
b) ocenę wyników postępowania;
c) prowadzenie zróżnicowanych zajęć terapii zajęciowej
i psychoterapii;
§3
W miarę potrzeb i możliwości, Dom może organizować
bezpłatne zajęcia w wybrane dni tygodnia w godzinach popołudniowych.
§4
1. Odpłatność za pobyt w Domu ustala się w uzgodnieniu
z osobą kierowaną, zgodnie z tabelą odpłatności:

Tabela odpłatności za pobyt w Domu
OSOBA SAMOTNA I OSOBA W RODZINIE
Wysokość odpłatności w % liczona
Dochód osoby - % kryterium
od kwoty średniego miesięcznego
dochodowego zgodnie z art. 8 ust. 1
kosztu utrzymania
ustawy o pomocy społecznej
do 100 %
nieodpłatnie
100-120%
3%
120-150%
6%
150-200%
10%
200-250%
11%
250-300%
12%
300-350%
15%
350-400%
20%
400-450%
50%
powyżej 450%
100%

1. Średni miesięczny koszt utrzymania w Domu oznacza
kwotę rocznych wydatków na działalność Domu wynikającą z utrzymania uczestników, z roku poprzedniego, bez
wydatków inwestycyjnych, podzieloną przez liczbę miejsc
rzeczywistych przez dwanaście.
2. Nie pobiera się opłat za dni nieobecności spowodowane
pobytem w szpitalu lub inną usprawiedliwioną nieobecnoś-

cią, pod warunkiem poinformowania Domu o nieobecności
co najmniej na trzy dni wcześniej, chyba że powiadomienie
to było niemożliwe z powodów losowych, a fakt ten został
udowodniony.
3. W przypadku, gdy opłatę w ośrodku pobrano, jej zwrot za
dni nieobecności o których mowa w ust. 3 następuje na pisemny wniosek podopiecznego lub jego przedstawiciela.
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UCHWAŁA Nr XVIII/145/08
Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 6 czerwca 2008 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu lęborskiego
dla niepublicznych szkół oraz niepublicznych placówek.
Na podstawie 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1592
z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 2, 2a, 3, 3a, 4 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572. z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1

— zobowiązanie do informowania organu dotującego
o zmianach w liczbie uczniów lub wychowanków,
— numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja.
§4

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc
Uchwała nr V/40/03 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia
21.03.2003 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
z budżetu Powiatu Lęborskiego dla niepublicznych szkół oraz
niepublicznym placówek z późn. zm.

Osoba ubiegająca się o dotację dostarcza organowi dotującemu zestawienie zbiorcze Systemu Informacji Oświatowej
dotyczące liczby nauczycieli, uczniów lub wychowanków
według stanu na dzień 30 września, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych oświatowych, zakresu danych identyfikacyjnych podmioty prowadzące
bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych
między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków
zestawień zbiorczych (Dz. U. 277, poz. 2746 z 2004 r. z późn.
zm.).

§3

§5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lęborskiego.

W okresie przekazywania dotacji do dnia 15-go każdego
miesiąca, należy dostarczyć do Wydziału Edukacji i Spraw
Społecznych Starostwa Powiatowego pisemną informację
o aktualnej liczbie uczniów lub wychowanków, według stanu
na ostatni dzień miesiąca.

Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu lęborskiego dla niepublicznych szkół oraz niepublicznych
placówek, co stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2

§4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.
§5
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Waldemar Walkusz
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVIII/145/08
Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 6 czerwca 2008 r.
I. Tryb postępowania o udzielenie dotacji.
§1
Udziela się dotacji z budżetu powiatu lęborskiego niepublicznym szkołom oraz niepublicznym placówkom.
§2
Dotacji udziela się na rok kalendarzowy.
§3
1. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca niepubliczną szkołę lub niepubliczną placówkę, ubiegająca się o przyznanie
dotacji zobowiązana jest złożyć wniosek w siedzibie organu
dotującego do dnia 30 września roku poprzedzającego rok
udzielenia dotacji.
2. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:
— numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół
i placówek niepublicznych,
— numer i datę decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej,
— planowaną liczbę uczniów lub wychowanków,

§6
W postępowaniu o udzielenie dotacji stosuje się zasadę
jawności, której realizację zapewnia ogłoszenie w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na tablicy Starostwa Powiatowego
następujących informacji:
— możliwość składania wniosków o udzielenie dotacji
zgodnie z § 3,
— wykaz podmiotów, którym przyznano dotację, z podaniem wysokości dotacji,
— rozliczenie dotacji.
II. Przekazywanie dotacji.
§7
Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych,
w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki, otrzymują dotację, na każdego ucznia w wysokości nie
niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego
typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymanej przez powiat.
§8
Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych,
nie wymienione w § 7 otrzymują dotację na każdego ucznia
w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych w budżecie
powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach
publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na
jednego ucznia.
§9
Niepubliczne placówki:
1. specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze,
2. placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom
w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamiesz-
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kania, w tym internaty, otrzymują na każdego wychowanka
dotację w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana
na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez powiat.
§ 10
Szkoły niepubliczne nie posiadające uprawnień szkoły
publicznej oraz placówki niepubliczne:
1. placówki oświatowo-wychowawcze umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych
form wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
2. placówki artystyczne – ogniska artystyczne umożliwiające
rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych,
3. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom
i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia
i zawodu,
4. biblioteki pedagogiczne,
mogą otrzymać dotację.
§ 11
O wysokości planowanej dotacji, w tym ustalonej stawki
przypadającej na jednego ucznia\wychowanka niepublicznej
szkoły dla młodzieży lub niepublicznej placówki dla młodzieży,
organ prowadzący zawiadamia wnioskodawcę po otrzymaniu
subwencji oświatowej i po uchwaleniu budżetu powiatu lęborskiego na dany rok.
§ 12
1. Do momentu, o którym mowa w § 11 kwota dotacji przewidziana na jednego ucznia\wychowanka, pozostaje w
wysokości przyjętej w roku ubiegłym.
2. Wyrównanie kwoty nastąpi w miesiącu następującym po
zatwierdzeniu wysokości dotacji.
§ 13
1. Wysokość dotacji miesięcznej dla niepublicznych szkół
i niepublicznych placówek stanowi iloczyn kwoty przewidzianej na jednego ucznia lub wychowanka, zgodnie
z § 7, § 8, § 9 i liczby uczniów lub wychowanków przekazywanej na podstawie miesięcznego wykazu uczniów lub
wychowanków, w terminie do ostatniego dnia każdego
miesiąca.
2. Zwiększenie dotacji, spowodowane zwiększeniem liczby
uczniów lub wychowanków danej niepublicznej szkoły
i niepublicznej placówki ponad stan wykazany na dzień 30
września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji przez
daną niepubliczną szkołę i niepubliczną placówkę, nastąpi
w miesiącu następującym po miesiącu, w którym otrzymano
informację o zwiększeniu, chyba, że będzie wiązało się to
z przekroczeniem ogólnego limitu uczniów i wychowanków
ze wszystkich placówek powiatu lęborskiego, stanowiącego
podstawę uzyskanych środków z Ministerstwa Edukacji
Narodowej dla powiatu lęborskiego. W takim przypadku
zwiększenie dotacji dla danej niepublicznej szkoły i niepublicznej placówki nastąpi po uzyskaniu dodatkowych
środków z Ministerstwa Edukacji Narodowej.
§ 14
Ustala się następujące zasady stwierdzania i dokumentowania stanu aktualnej liczby uczniów w szkołach niepublicznych:
a) za stan początkowy uczęszczania ucznia do szkoły
uznaje się:

— pierwszy dzień zajęć w miesiącu wrześniu, gdy uczeń
zaczyna uczęszczać do szkoły z początkiem roku
szkolnego,
— pierwszy dzień miesiąca następuje po miesiącu, w
trakcie którego uczeń podejmuje naukę,
b) za stan końcowy uczęszczania ucznia do szkoły uznaje
się:
— dzień 31 sierpnia (łącznie z miesiącami wakacyjnymi),
gdy uczeń uzyskuje promocję do wyższej klasy lub
kończy naukę,
— ostatni dzień miesiąca, w którym następuje skreślenie
ucznia z listy uczniów w trakcie roku szkolnego.
§ 15
Ustala się następujące zasady stwierdzania i dokumentowania stanu aktualnej liczby wychowanków w niepublicznych
placówkach:
a) za stan początkowy pobytu wychowanka w niepublicznej
placówce uznaje się:
— pierwszy dzień miesiąca, w którym wychowanek
zamieszkał w niepublicznej placówce,
— pierwszy dzień miesiąca, następuje po miesiącu, w
trakcie którego wychowanek zamieszka w placówce,
b) za stan końcowy pobytu wychowanka w niepublicznej
placówce uznaje się:
— ostatni dzień miesiąca, w którym następuje skreślenie
z listy mieszkających w placówce.
§ 16
Za czas przerwy wakacyjnej dotacja przysługuje według
przeciętnej liczby uczniów uczęszczających do niepublicznej
szkoły lub przeciętnej liczby wychowanków mieszkających
w niepublicznej placówce w pierwszym półroczu.
§ 17
Dotacja powinna być wykorzystana na cele statutowe
niepublicznej szkoły i niepublicznej placówki.
III. Rozliczenie dotacji
§ 18
Osoba prowadząca niepubliczną szkołę lub niepubliczną
placówkę zobowiązana jest do terminowego sporządzania
i przekazywania do Starostwa Powiatowego w Lęborku, do
15-go każdego miesiąca, rozliczenia się liczbą uczniów i
wychowanków za poprzedni miesiąc, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/145/08 Rady Powiatu
Lęborskiego z dnia 06 czerwca 2008 r.
§ 19
Osoba prowadząca niepubliczną szkołę lub niepubliczną
placówkę zobowiązana jest udostępnić na żądanie organu
dotującego stosowną dokumentację, obrazującą rzeczywistą
liczbę uczniów lub wychowanków. W przypadku nie wykonania ww. obowiązku, jak również obowiązku, o którym mowa
w § 18, Zarząd Powiatu może wstrzymać dotację.
§ 20
W przypadku stwierdzenia, że w rozliczeniu, o którym
mowa w § 19 podana została nieprawdziwa liczba uczniów/
wychowanków, kwotę dotacji ustala się w oparciu o liczbę
uczniów/wychowanków określoną w wyniku kontroli.
§ 21
Osoba prowadząca niepubliczną szkołę lub niepubliczną
placówkę ma obowiązek powiadomienia w terminie 7 dni organ
dotujący o zmianach dotyczących:
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— zmiany adresu prowadzonej szkoły/placówki,
— zmiany osób reprezentujących szkołę/placówkę,
— zmiany konta bankowego, na które przekazywana jest
dotacja.

§ 22
Zaprzestaje się przekazywania dotacji w przypadku:
1. zakończenia prowadzenia działalności przez niepubliczną
szkołę lub niepubliczną placówkę,
2. utraty uprawnień szkoły publicznej/placówki publicznej, o
czym niezwłocznie powiadamia organ dotujący osoba prowadząca szkołę niepubliczną lub placówkę niepubliczną.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVIII/145/08
Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia 6 czerwca 2008 r.

ROZLICZENIE DOTACJI
otrzymanych przez......................................................................................................
za miesiąc.............................................................roku.................................................

I.

II.

Dotacja za miesiąc....................................... kwota..........................................
Dotacje za poprzednie miesiące br.

kwota........................................

Razem dotacje od początku br.

kwota.........................................

Aktualna liczba uczniów (wychowanków), wg stanu na ostatni dzień miesiąca
poprzedzającego miesiąc, na który naliczana jest dotacja..............................................

Sporządziła:

Miejscowość i data:

Dyrektor:
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UCHWAŁA Nr 146/XIX/2008
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 5 czerwca 2008 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Nowy Dwór Gdański.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 08 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm)uchwala się, co następuje:

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i
Gminy Nowy Dwór Gdański.

§1

§3

Drodze oznaczonej w dniu podjęcia uchwały w ewidencji
gruntu jako działka nr 118, nadaje się nazwę „ulica Różana”,
zgodnie z załącznikiem graficznym, stanowiącym integralną
część niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§2

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Czesław Łukaszewicz

2218
UCHWAŁA Nr XXI/149/2008
Rady Gminy w Potęgowie
z dnia 30 maja 2008 r.
zmieniająca uchwałę Nr XIX/128/2008 Rady Gminy Potęgowo w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 póz. 220, Nr 62 póz. 558, Nr 113
póz. 984, Nr 153 póz. 1271, Nr 214 póz. 1806, z 2003 r. Nr
80 póz. 717, Nr 162 póz. 1588,z 2004 r. Nr 102 póz. 1505,
Nr 116 póz. 1203, Nr 80 póz. 717, Nr 162 póz. 1568 ze zm.
w 2004 r. Nr 102 póz. 1055, Nr 116 póz. 1203, z 2005 r. Nr
172 póz. 1441, z 2006 r. Nr 17 póz. 128, Nr 175 póz. 1457,
Nr 181 póz. 1337 z 2007 r. Nr 48 póz. 327), art. 44 ust. 1 i 2
oraz art. 45 ust. l pkt 1-3 i pkt 11 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, póz. 880, z 2005 r.
Nr 113 póz. 954, Nr 130 póz. 1087, z 2007 r. Nr 75 póz. 493,
Nr 176 póz. 1238, Nr 181 póz. 1286) – Rada Gminy Potęgowo
uchwala, co następuje:
§1
Zmienia się treść § 3 uchwały Nr XIX/128/2008 Rady
Gminy Potęgowo z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie ustano-

wienia użytków ekologicznych poprzez wykreślenie w całości
punktu 9 oraz nadanie kolejnym punktom oznaczeń odpowiednio „9” i „10”.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Potęgowo.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji.
Przewodniczący
Rady Gminy Potęgowo
Józef Różański

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 86
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2219
UCHWAŁA Nr XX/154/08
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 29 maja 2008 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
§2

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.
60 ze zm.) Rada Gminy Ryjewo uchwala, co następuje:

Traci moc uchwała Rady Gminy w Ryjewie Nr XXXIV/228/98
z dnia 27 marca 1998 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu
płatności podatków stanowiących dochód budżetu gminy.

§1

§3

Wprowadza się opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia
na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochody budżetu gminy
w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę ogłoszonych
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Zima

2220
UCHWAŁA Nr XX/156/08
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 29 maja 2008 r.
w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr XXXII/209/97 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 1997 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Budżetowego „Pomezania” w Ryjewie.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (T.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) Rada Gminy Ryjewo uchwala, co następuje:
§1
W statucie Zakładu Budżetowego „ Pomezania ” w Ryjewie,
stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXII/209/97 Rady
Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Budżetowego „Pomezania” w Ryjewie,
zmienionej uchwałą Nr XII/94/99 Rady Gminy Ryjewo z dnia
15 listopada 1999 r. oraz uchwałą Nr XXXVII/287/06 Rady
Gminy Ryjewo z dnia 29 czerwca 2006 r., Rada Gminy Ryjewo
wprowadza poniższą zmianę:
§ 10. Statutu otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 10. Przedmiotem działalności Zakładu Budżetowego „
Pomezania ” w Ryjewie jest:
1) utrzymanie:
a) wodociągów, sieci kanalizacyjnej i urządzeń oczyszczalni ścieków,
b) wysypiska śmieci w Jałowcu,

2) zarządzanie gospodarką mieszkaniową na terenie gminy,
3) zarząd zasobami lokalowymi gminy, w tym również
lokalami użytkowymi znajdującymi się w obiektach
komunalnych,
4) inna działalność wynikająca z potrzeb Gminy, nie wykraczająca jednak poza zadania o charakterze użyteczności
publicznej oraz możliwa do realizacji przez zakłady
budżetowe na mocy przepisów odrębnych. ”
§2
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Zima

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 86

Poz. 2221, 2222

— 7551 —
2221
UCHWAŁA Nr XXII/187/2008
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 2 czerwca 2008 r.

w sprawie nadania nazw nowo powstałym ulicom w miejscowości Godziszewo gmina Skarszewy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie terytorialnym (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 13
poz. 74, zmian: Nr 58 poz. 261 Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz.
622; z 1997 r Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 697, Nr 107 poz. 686,
Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775, z 1998 r Nr 155 poz. 1014,
Nr 162 poz. 1126, z 1009, Nr 95 poz. 1041) Rada Miejska
w Skarszewach
§1
Nadaje się następujące nazwy nowo powstałym ulicom
w miejscowości Godziszewo, gmina Skarszewy:
a) ulicy od skrzyżowania z ul. Osiedlową w kierunku
w kierunku północnym o nr geodezyjnym 145/22, 145/27
nadaje się nazwę „ Boczna”,
b) ulicy począwszy od skrzyżowania z ul. Boroszewską
w kierunku południowym skręcającym na zachód
o nr geodezyjnym 215/128, 215/127nadaje się nazwę
„Kwiatowa”,

c) ulicy począwszy od skrzyżowania z ul. Boroszewską
w kierunku południowym do dz. nr 215/121o nr geodezyjnym 215/126 nadaje się nazwę „ Jaśminowa”,
d) ulicy stanowiącej przedłużenie ul. Jubileuszowej o część
dz. nr 215/126 do dz. nr 215/121 nadaje się nazwę
,,Jubileuszowa”.
§2
Usytuowanie ulic w Godziszewie przedstawia plan miejscowości stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skarszew
§4
Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Krystyna Socha
* Załącznika nie publikuje się.

2222
UCHWAŁA Nr XXII/191/2008
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 2 czerwca 2008 r.
dotycząca zmiany uchwały nr XIX/158/2008 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 18 marca 2008 r.
w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki podawane
w tych stołówkach.

Na podstawie art 67 a ust 2 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 nr 256 poz. 2572 z
późn. zm) oraz art 18 ust 2 pkt 15, art 40 ust 1 i 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym uchwala
się co następuje:
§1
W uchwale nr XIX/158/2008 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 18 marca 2008 r. wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:
§ 6 1. opłata za posiłek w stołówce szkoły Podstawowej
w Skarszewach wynosi:
1) dla ucznia 2,50 zł
2) dla pozostałych osób 4,05 zł.
2. opłata za posiłek w stołówce szkoły Podstawowej w Szczodrowie wynosi:
1) dla ucznia 2,50 zł
2) dla pozostałych osób 4,65 zł.

2) Po § 6 wprowadza się § 6 a w brzmieniu:
1. Zwalnia się od opłat uczniów, którzy otrzymują dofinansowanie do posiłków ze środków Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach lub
z innych źródeł ze względu na szczególnie trudną
sytuację ich rodzin.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skarszew.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Krystyna Socha

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 86
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UCHWAŁA Nr XXIII/322/08
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 28 maja 2008 r.

w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XX/260/08 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach,
szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Słupsk.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r., Dz. U. Nr
142, poz. 1591; z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.: Nr
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r.: Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337; z 2007 r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218), art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r.,
Dz. U. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.
1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.: Nr 162, poz. 1568; z 2004
r.: Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218), oraz art.
30 ust. 6, art. 9 ust. 1 i ust. 1a i art. 49 w związku z art. 91d
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(t.j. z 2006 r., Dz. U. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr
220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr
102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191,
poz. 1369, Nr 247, poz. 1821), zgodnie z art. 5 pkt 1a i art. 6
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu
wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255; z 2000 r.: Nr 19,
poz. 239; z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 154, poz. 1784, poz.
1799, Nr 100, poz. 1080; z 2002 r.: Nr 74, poz. 676, Nr 152,
poz. 1267, Nr 213, poz. 1802, Nr 214, poz. 1805; z 2003 r.:
Nr 166, poz. 1609, Nr 149, poz. 1454, Nr 228, poz. 2256, Nr
199, poz. 1939, Nr 179, poz. 1750; z 2004 r.: Nr 240, poz.
1407, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r.: Nr 164, poz. 1365, Nr
249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, poz 711; z 2007
r.: Nr 64, poz. 433, Nr 82, poz. 560, Nr 147, poz. 1030, Nr
176, poz. 1242) art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r.
o związkach zawodowych (t.j. z 2001 r., Dz. U. Nr 79, poz.
854, Nr 100, poz. 1080, Nr 128, poz. 1405, z 2002 r.: Nr 135,
poz. 1146, Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 63, poz. 590, Nr
213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 240, poz. 2407) i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia

2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy
(Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181; z 2006 r. Nr 43, poz. 293;
z 2007 r. Nr 56, poz. 372; z 2008 r. Nr 42, poz. 257) Rada Miejska
w Słupsku uchwala, co następuje:
§1
W załączniku do uchwały Nr XX/260/08 Rady Miejskiej w
Słupsku z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach,
szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską
Słupsk wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 skreśla się ust. 4 i zmienia się kolejność ustępów
z 5 i 6 na 4 i 5,
2) § 12 ust. 9 otrzymuje brzmienie: „Dodatek motywacyjny
wypłaca się z góry”,
3) w § 13 skreśla się zapisy ust. 1 i 2, a ust. 3 staje się
ust. 1,
4) § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „ Dodatek za uciążliwe
warunki pracy wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel
realizuje w tych warunkach cały obowiązujący go wymiar
zajęć. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach uciążliwych
tylko część obowiązującego wymiaru zajęć lub jeżeli jest
zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Słupska.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku
Zdzisław Sołowin

2224
UCHWAŁA Nr XVI/158/08
Rady Gminy Stegna
z dnia 5 czerwca 2008 r.
w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 146 ust. 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz,U.
z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co
następuje:
§1
Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej w wyso-

kości 30% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała
przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej
związanej z zaopatrzeniem ludności w wodę, a wartością po
ich wybudowaniu.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 86
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§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-

szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicząca Rady
Danuta Mrówka

2225
UCHWAŁA Nr XVI/160/08
Rady Gminy Stegna
z dnia 5 czerwca 2008 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Na podstawie art. 18, ust 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
póz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 i 7a ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 115 z dnia
25 stycznia 2007 r. ze zm.) Rada Gminy w Stegnie po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Nowodworskiego
uchwala, co następuje:
§1
Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi położone
w miejscowości Mikoszewo:
1. ul. Wczasowa działka nr 179 i 210,
2. ul. Letnia działka nr 118.

§2
Ustala się przebieg dróg gminnych określonych w zał.
Nr 2 do Uchwały.
§3
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodnicząca Rady
Danuta Mrówka

2226
UCHWAŁA Nr XXV/167/08
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 14 czerwca 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz.
60 ze zm.) Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:
§1
Wprowadza się opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na
raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości
podatkowych stanowiących dochód gminy.
§2
Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 25% stawki odsetek za zwłokę ogłoszonej przez Ministra Finansów zgodnie
z art. 56 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
i Gminy Sztum.
§4
Traci moc uchwała Nr XLIV/369/98 Rady Miejskiej w
Sztumie z dnia 21 lutego 1998 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Dziennik Urzędowy
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UCHWAŁA Nr XXV/168/08
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 14 czerwca 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/100/07 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 listopada 2007 r.
w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U.Nr 142
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit. „a” i pkt 2 i 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) Rada Miejska
uchwala, co następuje:
§1
§ 3 otrzymuje brzmienie:
1. Opłata targowa pobierana będzie w drodze inkasa przez
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółkę z o.o.
w Sztumie.
2. Z tytułu poboru opłaty targowej inkasent otrzymywać będzie
prowizję w wysokości 12% zainkasowanej kwoty.

3. Zasady wypłaty prowizji zostaną określone w umowie
zawartej z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji
Spółką z o.o. w Sztumie.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i
Gminy Sztum.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Czesław Oleksiak

2228
UCHWAŁA Nr XXV/169/08
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 14 czerwca 2008 r.
zmiany uchwały Nr XV/101/07 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia
wysokości opłaty od posiadania psów oraz terminów i sposobu płatności podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U.Nr 142
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit. „f” i pkt 2 i 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) Rada Miejska
uchwala, co następuje:
§1
W § 2 dodaje się ust. 4 – 8 w brzmieniu:
4) Terminem płatności dla inkasentów jest dzień następujący
po ostatnim dniu, w którym, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, wpłata opłaty powinna nastąpić. Kwoty zainkasowane po upływie terminu płatności określonym przez Radę
Miejską, inkasent winien odprowadzić na rachunek urzędu
miasta i gminy w terminie do 7 dni od daty ich zainkasowania.
5) W przypadku dokonania wpłat po terminie określonym w
ust. 4, będą naliczane odsetki podatkowe zgodnie z ustawą
Ordynacja podatkowa.
6) Z tytułu poboru opłaty od posiadania psów inkasent otrzymywać będzie prowizję w wysokości 8% od zainkasowanej
kwoty z wyłączeniem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sztumie, które otrzymywać będzie
prowizję w wysokości 12% od zainkasowanej kwoty.
7) Wynagrodzenie będzie wypłacane w terminie do 15 – go

dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypada termin płatności opłaty. Od zainkasowanych kwot po
terminie płatności tj. 30 maja danego roku wypłata wynagrodzenia następować będzie w terminach do 15 – tego
października od wpłat dokonanych do dnia 30 września
i 15 – tego grudnia danego roku od wpłat dokonanych do
dnia 30 listopada.
8) W 2008 r. od opłat pobranych zgodnie z terminem wskazanym w § 2 ust. 1 wypłata nastąpi w ciągu 14 dni po
ogłoszeniu niniejszej uchwały w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
i Gminy Sztum.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Czesław Oleksiak

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 86

Poz. 2229, 2230

— 7555 —
2229
UCHWAŁA Nr XXV/170/08
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 14 czerwca 2088 r.

w sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Miasta i Gminy Sztum.
Na podstawie art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. w Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) Rada
Miejska uchwala, co następuje:
§1
Wprowadza się zakaz spożywania napojów alkoholowych
w miejscach publicznych na określonych obszarach miasta i
gminy Sztum:
1) Ciągi spacerowe nad jeziorami Barlewickim i Sztumskim
w granicach nieruchomości gminnych,
2) Kąpielisko miejskie w granicach wyznaczonych ogrodzeniem, z wyłączeniem terenu kawiarni,
3) Place zabaw w miejscowościach:
— Sztum ul. Jagiełły, os. Nad Jeziorem, os. Sierakowskich,
— Biała Góra,
— Czernin,
— Gronajny,
— Koniecwałd,
— Koślinka,
— Pietrzwałd,
— Postolin,
— Sztumska Wieś,
— Sztumskie Pole,
— Uśnice.

§2
Zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscach
wymienionych w § l nie obowiązuje podczas trwania imprez
okolicznościowych w miejscu ich organizacji, po uzyskaniu
każdorazowo zezwolenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
§3
Traci moc uchwała Nr XLIV/375/98 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 21 lutego 1998 r. w sprawie zakazu spożywania
napojów alkoholowych w miejscach publicznych, obiektach
i na określonych obszarach miasta i gminy Sztum.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
i Gminy Sztum.
§5
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Czesław Oleksiak

2230
UCHWAŁA Nr XXV/172/08
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 14 czerwca 2008 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum.
§2

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze
zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591) Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
i Gminy Sztum.

§1

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Załącznik do Regulaminu w sprawie udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/205/2005 z dnia 30 marca
2005 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§3

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak
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Załącznik do regulaminu

WNIOSEK
o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia lub słuchacza
kolegium zamieszkałego na terenie Miasta i Gminy Sztum

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
1. Wnioskodawca* :

□
□
□

Rodzic/Opiekun prawny
Pełnoletni uczeń/słuchacz
Dyrektor szkoły

2. Dane wnioskodawcy:
Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
Miejsce zamieszkania (adres placówki, jeżeli wnioskodawcą jest dyrektor szkoły)………….........
……………………………………………………………………………………………. ……….
Telefon kontaktowy (komórkowy lub stacjonarny) ……………………........................………….
3. Dane ucznia/słuchacza:
Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………..
PESEL………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania…………………………………………………………………........................
………………………………………………………………………………………........................
4. Informacja o szkole:
Nazwa szkoły………………………………………………………………………………….........
Klasa/ semestr /rok nauki…………………………………………………………………………...
Adres szkoły……………………………………………………... ………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
5.Czy uczeń jest pełnoletni? *

□ tak

□ nie

*właściwe zaznaczyć znakiem „x”

6. Oświadczenie o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
(łącznie z wnioskodawcą i uczniem ubiegającym się o stypendium):
Lp.
1.
2.
3.

Imię i nazwisko

Data
urodzenia

Stopień
pokrewieństwa

Miejsce pracy/nauki
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4.
5.
6.
7
8.
9.
10.
11.
12.
Liczba osób w rodzinie…….……..…
7. Wniosek o przyznanie:

□ stypendium szkolnego w roku szkolnym …………………….. *
□ zasiłku szkolnego*

8. Wnioskowana forma stypendium/ zasiłku szkolnego*:

□

całkowite (częściowe) pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym w
zajęciach wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu
nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą*
rodzaj zajęć……………………………………………………………………………………..
prowadzone przez……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..........................

□pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników

innych pomocy naukowych,

□ całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych orz słuchaczy właściwych kolegiów)
9. Sytuacja społeczna w rodzinie ucznia*:

□ bezrobocie
□ niepełnosprawność (potwierdzona dokumentem)
□ wielodzietność
□ ciężka lub długotrwała choroba
□ brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych
□ alkoholizm lub narkomania
□ rodzina niepełna
□ wystąpienie zdarzenia losowego (dotyczy zasiłku szkolnego)
□ inna, szczególna sytuacja, jaka? ………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
............................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
*właściwe zaznaczyć znakiem „x”
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10. Do wniosku załączam odpowiednie dokumenty potwierdzające dochody rodziny:

□ …………………………………………………………………………………………………...
□……………………………………………………………………………………………………
□ …………………………………………………………………………………………………..
□ …………………………………………………………………………………………………...
□ …………………………………………………………………………………………………...
□ …………………………………………………………………………………………………...
□ …………………………………………………………………………………………………...
□ …………………………………………………………………………………………………...
□ …………………………………………………………………………………………………...
□ …………………………………………………………………………………………………...
□ …………………………………………………………………………………………………...
□ …………………………………………………………………………………………………...
□ …………………………………………………………………………………………………...
Oświadczenia:

1. Świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego za podanie
nieprawdziwych danych oświadczam, że przedstawione wyżej dane są zgodne ze stanem
faktycznym.
2. Zapoznałam/em się z warunkami uprawniającymi do korzystania z pomocy materialnej o
charakterze socjalnym.
3. Zobowiązuję się niezwłocznie informować Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o zmianie lub
ustaniu przyczyn będących podstawą przyznania stypendium, a także o fakcie zaprzestania nauki
przez ucznia.
4. Oświadczam, że korzystam/ nie korzystam* ze świadczeń z Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej.
5. Oświadczam, że pobieram/ nie pobieram* innego stypendium o charakterze socjalnym.
6. Oświadczam, że nikt z mojej rodziny nie wykonuje legalnej pracy poza granicami RP, na
terytorium kraju członkowskiego Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(tj. Islandii, Norwegii, Lichtensteinu oraz Szwajcarii).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miasta i Gminy w Sztumie w
zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (nie dotyczy wniosków składanych przez
dyrektora szkoły – treść taka winna znaleźć się na zgodzie rodziców lub ucznia).
*niepotrzebne skreślić
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11. Źródła miesięcznego dochodu netto w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie
wniosku (udokumentowanie odpowiednim zaświadczeniem) stanowiły:
UWAGA! WYPEŁNIA PRACOWNIK Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie
Dochody netto z miesiąca …………………. ……….roku
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Rodzaj dochodu
Wynagrodzenie za pracę
Zasiłek rodzinny i dodatki stałe
Świadczenia pielęgnacyjne
Zasiłek pielęgnacyjny
Stałe zasiłki z pomocy społecznej
Zasiłek okresowy z pomocy społecznej
Dodatki mieszkaniowe
Emerytury, renty inwalidzkie lub rodzinne
Alimenty lub zaliczka alimentacyjna
Zasiłek dla bezrobotnych
Dochody z prowadzenia działalności gospodarczej
Dochody z prowadzenia gospodarstwa rolnego
Inne dochody

Kwota

Razem dochód całego gospodarstwa domowego ………………….. podzielony na
……………… osób gospodarstwa domowego.
Miesięczna wysokość dochodu na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi
…………………….. .

………………………………………….
(data i podpis pracownika)
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UCHWAŁA Nr XXV/174/08
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 14 czerwca 2008 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej.
Na podstawie art. 98a ust. 1 i art. 146 ust. 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.
Dz. U. z 2004 r. Nr 261, póz. 2603 z późn. zm.) oraz art. 18
ust. 2 pkt 8 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.), Rada
Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:

nieruchomości wynikłej wskutek wybudowania urządzeń
infrastruktury technicznej w wysokości 15% różnicy miedzy
wartością nieruchomości przed wybudowaniem urządzeń
infrastruktury technicznej, a wartością tej nieruchomości po
ich wybudowaniu.

§1

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i
Gminy Sztum.

Ustala się na terenie Miasta i Gminy Sztum wysokość stawki
procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości, powstałej w wyniku podziału nieruchomości
dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, w wysokości 15% różnicy wartości nieruchomości.
§2

§3

§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Ustala się na terenie Miasta i Gminy Sztum stawkę
procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

2232
UCHWAŁA Nr XX/159/2008
Rady Miasta Ustka
z dnia 30 maja 2008 r.
w sprawie przyznania pierwszeństwa najemcom garaży stanowiących własność Gminy Miasto Ustka.
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn.zm.), art. 34 ust. 6, art. 37
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j.: Dz. U z 2004 r. Nr 261, póz. 2603
z późn.zm.) Rada Miasta Ustka uchwala, co następuje:
§1
Przyznaje się pierwszeństwo dotychczasowym najemcom
w nabywaniu garaży będących własnością Gminy Miasto
Ustka z zastrzeżeniem postanowień § 2.
§2
1. Wyłącza się ze zbycia na rzecz dotychczasowych najemców garaży:
a) w stosunku do których obowiązuje umowa zawarta na
czas określony,
b) usytuowane w miejscach niezgodnych z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego,
c) znajdujących się w obiektach wzniesionych na podstawie
pozwolenia na budowę z lokalizacją czasową,

d) wzniesionych na podstawie pozwolenia na budowę z
lokalizacją czasową,
e) w stosunku do których nie ma możliwości wydzielenia
geodezyjnego, stosownie do zapisów w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego,
f) w przypadku zalegania przez najemcę z opłatami i podatkami na rzecz wynajmującego oraz Gminy Miasto
Ustka,
g) przeznaczonych do rozbiórki.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Ustka.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Ustka
Adam Brzóska
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UCHWAŁA Nr XI/89/2008
Rady Gminy Sulęczyno
z dnia 26 marca 2008 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części obrębu geodezyjnego Kistowo, gmina Sulęczyno.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 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 i Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.
1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337 oraz z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i
Nr 173, poz. 1218) oraz art. 20 ust. 1, 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 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 80, poz. 717 z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492,
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45,
poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880)
Rada Gminy Sulęczyno, na wniosek Wójta Gminy
uchwala, co następuje:
I. USTALENIA OGÓLNE
§1
Stwierdza się zgodność projektu zmiany planu z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Sulęczyno”.
§2
Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu rekreacji indywidualnej części obrębu
geodezyjnego Kistowo, gmina Sulęczyno.
§3
Teren objęty projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje działki nr 327/7-11;
327/16; 327/17; 505 w obrębie geodezyjnym Kistowo w granicach określonych na rysunku planu stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały.
§4
1. Ustalenia planu przedstawiono w formie tekstowej i graficznej.
2. Ustalenia tekstowe zawierają ustalenia w zakresie określonym w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. Przypisane
są one odpowiednio do poszczególnych jednostek elementarnych określonych na rysunku planu;
3. Ustalenia graficzne naniesione są na rysunku planu, wyznaczają one granice przestrzenne jednostek elementarnych,
dla których stosuje się odpowiednio ustalenia tekstowe;
obowiązującymi ustaleniami graficznymi planu są:
— granice opracowania planu;
— linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania;
— symbole literowe oznaczające przeznaczenia i sposób
użytkowania terenu;
— nieprzekraczalne linie zabudowy;
4. Integralną częścią uchwały są następujące załączniki:
Załącznik nr 1. – rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonany na mapie sytuacyjnowysokościowej w skali 1:1000,
Załącznik nr 2. – rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia

uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego;
Załącznik nr 3. – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz
zasadach ich finansowania;
§5
Definicje użytych pojęć ilekroć w niniejszej uchwale jest
mowa o:
— budynku rekreacji indywidualnej – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku w rozumieniu art. 3 pkt 7 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690).
— budynku gospodarczym – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania
prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu (…) służących użytkownikom
budynku rekreacji indywidualnej, w rozumieniu art. 3
pkt 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 75 poz. 690).
— działce budowlanej – należy przez to rozumieć
nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której
wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury
technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych w rozumieniu art. 4 pkt 3a ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. nr 46 poz. 543).
— jednostce elementarnej – należy przez to rozumieć
najmniejszy obszar wydzielony na rysunku planu liniami
rozgraniczającymi tereny o różnym sposobie użytkowania i oznaczony symbolem literowym;
— kondygnacji nadziemnej – rozumie się przez to
kondygnację, której nie mniej niż połowa wysokości w świetle, co najmniej z jednej strony budynku,
znajduje się powyżej poziomu projektowanego lub
urządzonego terenu, a także każdą usytuowaną nad
nią kondygnację, w rozumieniu art. 3 pkt 17 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 75 poz. 690).
— linii zabudowy – należy przez to rozumieć nieprzekraczalną lub obowiązująca linię wyznaczoną na działce
budowlanej na podstawie rysunku planu miejscowego,
poza którą wyklucza się lokalizację budynków i innych
kubaturowych obiektów budowlanych nie będących
obiektami małej architektury.
— linii zabudowy od granicy lasu – należy przez to rozumieć najmniejszą odległość ściany budynku kat. ZL od
ściany budynku ZL z przekryciem dachu rozprzestrzeniającego ogień, w rozumieniu § 271 ust. 8 w związku
z ust. 1-7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
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12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75 poz. 690).
— ładzie przestrzennym – należy przez to rozumieć takie
ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną
całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach
wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne,
społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe
oraz kompozycyjno-estetyczne w rozumieniu art. 2 pkt
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717).
— ochrona krajobrazu – należy przez to rozumieć zrównoważony rozwój obszaru oraz zachowanie cech charakterystycznych krajobrazu w rozumieniu art. 2a ust. 3
pkt 5 w rozumieniu ustawy z dnia 16 października 1991
r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 114 poz. 492 z późn.
zm.).
— ochronie środowiska – należy przez to rozumieć podjęcie
lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub
przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta polega w szczególności na racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie
z zasadą zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałaniu
zanieczyszczeniom oraz przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego w rozumieniu art. 3 pkt
13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z późn. zm.).
— powierzchni terenu biologicznie czynnej – należy przez
to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę powierzchniową na
terenie działki budowlanej, a także 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej
niż 10 m2 urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki
na podłożu zapewniającym im naturalną wegetację w
rozumieniu art. 3 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690).
— powierzchni zabudowanej – należy przez to rozumieć
sumę powierzchni zabudowy budynków i innych obiektów budowlanych zlokalizowanych na działce budowlanej;
— urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć
urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem…. w rozumieniu art. 3
pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
(Dz. U. nr 106 poz. 1126 z późn. zm.)).
— urządzeniach infrastruktury technicznej – oznacza to
drogi oraz wybudowane pod ziemią, na ziemi albo nad
ziemią przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne w rozumieniu art. 143 ust. 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.
Dz. U. nr 46 poz. 543).
— wysokość budynku – oznacza to wysokość służącą do
określenia maksymalnego, pionowego wymiaru budynku, którą liczy się od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do górnej krawędzi ściany
zewnętrznej, gzymsu lub attyki bądź jako wymiar liczony
od poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi
dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci dachowych,
w rozumieniu § 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690).

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§6
Dla obszaru określonego symbolem „ UTL” wprowadza się
następujące ustalenia:
1. Przeznaczenie terenu:
Zabudowa rekreacji indywidualnej;
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
— podstawową formą zabudowy działki jest pojedynczy
wolnostojący parterowy budynek rekreacji indywidualnej;
dopuszcza się podpiwniczenie i użytkowe wykorzystanie
poddasza;
— architektura budynku kształtowana indywidualnie winna
odpowiadać pełnionej funkcji nawiązując do najlepszych
lokalnych form kształtowania zabudowy rekreacyjnej;
— dopuszcza się lokalizację jednego parterowego wolnostojącego obiektu gospodarczego, w tym garażu nawiązującego formą do architektury budynku głównego;
— dopuszcza się wprowadzenie wszelkich form małej
architektury związanej z funkcją rekreacyjną;
— miejsca przeznaczone na usytuowanie pojemników na
odpady należy otoczyć żywopłotem;
— dopuszcza się ogrodzenia proste z materiałów trwałych
obsadzone od strony posesji żywopłotem, zakaz stosowania ogrodzeń żelbetowych;
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
Teren położony w granicach Gowidlińskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu – zagospodarowanie zgodnie z
przepisami odrębnymi.
— wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy
niż 70% powierzchni ogólnej działki; w razie potrzeby
uzupełnić istniejącą zieleń poprzez nowe nasadzenia
grup drzew i krzewów zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi;
— wycinkę drzew przy sytuowaniu budynków należy ograniczyć do niezbędnego minimum;
— odpływ wód opadowych należy zabezpieczyć w sposób
chroniący teren przed erozją;
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury
materialnej:
nie dotyczy;
5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
nie dotyczy;
6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
— nieprzekraczalne linie zabudowy ustala się w odległości
10,0 m od linii granicznej drogi gminnej dz. nr 317 oraz
5,0 m od drogi dojazdowej dz. nr 327/6;
— linię zabudowy od granicy lasu ustalić w zależności od
kategorii ogniowej budynku w uzgodnieniu z Powiatową
Komendą Straży Pożarnej;
— powierzchnia zabudowana nie większa niż 20% powierzchni działki;
— wysokość budynku od poziomu posadzki parteru do
kalenicy nie większa niż 8,0 m;
— wysokość posadowienia posadzki parteru przy głównym
wejściu nie większa niż 50 cm;
— szerokość elewacji frontowej nie mniejsza niż 6,0 m;
— dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci od
30º do 50º i kierunku kalenicy głównej równoległym do
drogi;
7. Zasady zagospodarowania terenów na podstawie przepisów odrębnych:
nie dotyczy;
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
— istniejący podział do zachowania;
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9. Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej:
— dojazd do działek z drogi gminnej dz. nr 317 i wewnętrznym ciągiem pieszo-jezdnym 02KX;
— parkowanie na terenie własnym działki;
— zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej; do
czasu jej realizacji dopuszcza się ujęcie lokalne ze studni
głębinowej na warunkach określonych w pozwoleniu
wodno-prawnym;
— odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych do
wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w terminie zgodnym z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków
Komunalnych dla aglomeracji Sulęczyno; do czasu jej
realizacji dopuszcza się odprowadzenie ścieków do
szczelnych zbiorników bezodpływowych opróżnianych
okresowo przez specjalistyczne przedsiębiorstwo;
— odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w
granicach własnych działek;
— zaleca się gromadzenie wód opadowych z dachów
obiektów kubaturowych i ich późniejsze wykorzystanie
dla celów gospodarczych;
— zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci
kablowej NN na warunkach określonych przez gestora
sieci;
— ogrzewanie indywidualne z użyciem powszechnie dostępnych niskoemisyjnych nośników energii;
— gospodarka odpadami – regulowana przepisami odrębnymi;
10. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania:
do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy zagospodarowania
i użytkowania terenu; nie dotyczy inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej;
11. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury
technicznej:
nie dotyczy;
12. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe:
stanowią przedmiot niniejszego opracowania;
13. Opłata planistyczna:
— ustala się stawkę procentową służącą do naliczania
opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.
14. Warunki wynikające z przepisów odrębnych:
— przyjmuje się poziom hałasu w środowisku, jak dla
terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Dla obszaru określonego symbolem „KX” wprowadza się
następujące ustalenia:
1. Przeznaczenie:
Ciąg pieszo-jezdny uzupełniający obsługę komunikacyjną;
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
nie dotyczy;
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
nie dotyczy;
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury
materialnej:
nie dotyczy;
5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
nie dotyczy;
6. Parametry i wskaźniki kształtowania drogi:
— szerokość ciągu – zgodnie z istniejącym podziałem;
— szerokości nawierzchni utwardzonej nie określa się;
7. Zasady zagospodarowania terenów na podstawie przepisów odrębnych:
nie dotyczy;

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
nie dotyczy;
9. Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej:
— odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni przejścia
do gruntu;
— zaopatrzenie w energię elektryczną dla celów oświetleniowych przyłączem kablowym z sieci NN na warunkach
określonych przez gestora sieci;
— dopuszcza się prowadzenie podziemnych elementów
infrastruktury technicznej w pasie przejścia pieszego;
— gospodarka odpadami – regulowana przepisami odrębnymi;
10. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania:
do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy zagospodarowania
i użytkowania terenu; nie dotyczy inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej;
11. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury
technicznej:
nie występują;
12. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe:
nie dotyczy
13. Opłata planistyczna:
nie dotyczy;
14. Warunki wynikające z przepisów szczególnych:
nie występują;
§7
1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Sulęczyno.
2. Zobowiązuje się Wójta Gminy do:
a. przekazania niniejszej uchwały Wojewodzie Pomorskiemu wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny
zgodności z prawem;
b. umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 dni
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sulęczyno;
c. publikacji niniejszej uchwały wraz z częścią graficzną na
stronie internetowej Urzędu Gminy Sulęczyno;
§8
Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z wyjątkiem § 7, który wchodzi w życie z dniem podjęcia
uchwały.
Przewodniczący
Rady Gminy
Bernard Grucza
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XI/89/2008
Rady Gminy Sulęczyno
z dnia 26 marca 2008 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do
publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego
Kistowo, dziatki nr 327/7-11, 327/16-171505;
W myśl postanowień zawartych w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 póz. 717 z późn. zm.) projekt wyżej
wymienionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
był wyłożony do publicznego wglądu od dnia 07 grudnia 2007 r.
do dnia 28 grudnia 2007 r i w terminie ustalonym do składania
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wniosków, to jest do dnia 14 stycznia 2008 r. żadnych uwag
do wyłożonego projektu zmiany planu nie wniesiono.
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XI/89/2008
Rady Gminy Sulęczyno
z dnia 26 marca 2008 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad

ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych wynikających z rozwiązań projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb
geodezyjny Kistowo, działki nr 327/7-11, 327/16-17 i 505 w
gminie Sulęczyno:
W myśl ustaleń art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr
80 póz. 717 z późn. zm.) stwierdza się co następuje:
na terenach objętych opracowaniem zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego przyjęte w planie
rozwiązania nie przewidują konieczności realizacji inwestycji
celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy.

2234
UCHWAŁA Nr XI/88/2008
Rady Gminy Sulęczyno
z dnia 26 marca 2008 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części obrębu geodezyjnego Podjazy, gmina Sulęczyno.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 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 i Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr
175, poz. 1457, z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337
oraz z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.
1218) oraz art. 20 ust. 1, 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
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z
2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45,
poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880)
Rada Gminy Sulęczyno na wniosek Wójta Gminy uchwala co
następuje:
I. USTALENIA OGÓLNE
§1
Stwierdza się zgodność projektu planu z ustaleniami
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulęczyno”.
§2
Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej części
obrębu geodezyjnego Podjazy, gmina Sulęczyno.
§3
Teren objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje działki nr nr 112, 113 i 119
w obrębie geodezyjnym Podjazy w granicach określonych
na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
§4
1. Ustalenia planu przedstawiono w formie tekstowej i graficznej.
2. Ustalenia tekstowe zawierają ustalenia w zakresie określonym w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. Przypisane
są one odpowiednio do poszczególnych jednostek elementarnych określonych na rysunku planu;

3. Ustalenia graficzne naniesione są na rysunku planu, wyznaczają one granice przestrzenne jednostek elementarnych,
dla których stosuje się odpowiednio ustalenia tekstowe;
obowiązującymi ustaleniami graficznymi planu są:
— granice opracow — symbole literowe oznaczające przeznaczenia i sposób użytkowania terenu;
— nieprzekraczalne linie zabudowy;
4. Integralną częścią uchwały są następujące załączniki:
Załącznik nr 1. – rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonany na mapie sytuacyjnowysokościowej w skali 1:1000,
Załącznik nr 2. – rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia
uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
Załącznik nr 3. – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz
zasadach ich finansowania;
§5
Definicje użytych pojęć ilekroć w niniejszej uchwale jest
mowa o:
— budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to
rozumieć budynek wolno stojący służący zaspakajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie
nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni
całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. nr 106 poz.
1126 z późn. zm.)).
— budynku rekreacji indywidualnej – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku w rozumieniu art. 3 pkt 7 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690).
— budynku gospodarczym – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania
prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu … służących mieszkańcom
budynku mieszkalnego, w rozumieniu art. 3 pkt 8 Roz-
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porządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 75 poz. 690).
— budynku zamieszkania zbiorowego – należy przez to
rozumieć budynek przeznaczony do okresowego pobytu
ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom
wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, …. a także
budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom
dziecka, dom rencistów i dom zakonny w rozumieniu
art. 3 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75 poz. 690).
— działce gruntu – należy przez to rozumieć część nieruchomości wydzieloną w wyniku jej podziału albo
scalenia i podziału, a także odrębnie położoną część tej
nieruchomości w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.
Dz. U. nr 46 poz. 543).
— działce budowlanej – należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość,
cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz
wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej
spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych
w rozumieniu art. 4 pkt 3a ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
nr 46 poz. 543).
— jednostce elementarnej – należy przez to rozumieć
najmniejszy obszar wydzielony na rysunku planu liniami
rozgraniczającymi tereny o różnym sposobie użytkowania i oznaczony symbolem literowym;
— kondygnacji nadziemnej – rozumie się przez to kondygnację, której nie mniej niż połowa wysokości w
świetle, co najmniej z jednej strony budynku, znajduje
się powyżej poziomu projektowanego lub urządzonego
terenu, a także każdą usytuowaną nad nią kondygnację,
w rozumieniu art. 3 pkt 17 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690).
— linii zabudowy – należy przez to rozumieć nieprzekraczalną lub obowiązująca linię wyznaczoną na działce
budowlanej na podstawie rysunku planu miejscowego,
poza którą wyklucza się lokalizację budynków i innych
kubaturowych obiektów budowlanych nie będących
obiektami małej architektury.
— ładzie przestrzennym – należy przez to rozumieć takie
ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną
całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach
wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne,
społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe
oraz kompozycyjno-estetyczne w rozumieniu art. 2
pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80
poz. 717).
— obszarze przestrzeni publicznej – należy przez to rozumieć obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia
potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu
na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. nr 80 poz. 717).
— ochrona krajobrazu – należy przez to rozumieć zrów-
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noważony rozwój obszaru oraz zachowanie cech charakterystycznych krajobrazu w rozumieniu art. 2a ust.
3 pkt 5 w rozumieniu ustawy z dnia 16 października
1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 114 poz. 492 z
późn. zm.).
— ochronie środowiska – należy przez to rozumieć podjęcie
lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub
przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta polega w szczególności na racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie
z zasadą zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałaniu
zanieczyszczeniom oraz przywracaniu elementów
przyrodniczych do stanu właściwego w rozumieniu art. 3
pkt 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z późn. zm.).
— powierzchni terenu biologicznie czynnej – należy przez
to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę powierzchniową na
terenie działki budowlanej, a także 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej
niż 10 m2 urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki
na podłożu zapewniającym im naturalną wegetację w
rozumieniu art. 3 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690).
— powierzchni zabudowanej – należy przez to rozumieć
sumę powierzchni zabudowy budynków i innych obiektów budowlanych zlokalizowanych na działce budowlanej;
— środowisko przyrodnicze – należy przez to rozumieć
krajobrazy wraz z tworami przyrody nieożywionej, naturalne i przekształcone siedliska przyrodnicze wraz z
występującymi w nich roślinami i zwierzętami w rozumieniu art. 2a ust. 3 pkt 14 ustawy z dnia 16 października
1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 114 poz. 492 z
późn. zm.).
— urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć
urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem…. w rozumieniu art. 3
pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
(Dz. U. nr 106 poz. 1126 z późn. zm.)).
— urządzeniach infrastruktury technicznej – oznacza to
drogi oraz wybudowane pod ziemią, na ziemi albo nad
ziemią przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne w rozumieniu art. 143 ust. 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.
Dz. U. nr 46 poz. 543).
— zabudowie jednorodzinnej – należy przez to rozumieć
jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół
takich budynków, wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi w rozumieniu art. 3 pkt 2 Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690).
— wysokość budynku – oznacza to wysokość służącą do
określenia maksymalnego, pionowego wymiaru budynku, którą liczy się od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do górnej krawędzi ściany
zewnętrznej, gzymsu lub attyki bądź jako wymiar liczony
od poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi
dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci dachowych,
w rozumieniu § 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690).
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II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§6
Dla jednostek elementarnych określonych symbolem „MN”
wprowadza się następujące ustalenia:
1. Przeznaczenie terenu:
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
— podstawową formą zabudowy działki jest pojedynczy
wolnostojący parterowy budynek mieszkalny; dopuszcza
się podpiwniczenie i użytkowe wykorzystanie poddasza;
— dopuszcza się budowę jednego parterowego wolnostojącego budynku gospodarczego i garażu;
— architektura tych budynków stanowić winna harmonijną
całość z budynkiem głównym poprzez zastosowanie pokrewnych materiałów, wspólnych form geometrii dachu
oraz elementów małej architektury i detalu architektonicznego;
— pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub blachodachówką; dopuszcza się użycie innych elementów
dachówkopodobnych w ciepłej gamie kolorystycznej
właściwej dla wyrobów ceramicznych;
— dopuszcza się ogrodzenie proste z materiałów trwałych
obsadzone od strony posesji żywopłotem;
nie dopuszcza się stosowania prefabrykowanych ogrodzeń żelbetowych;
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— teren objęty opracowaniem jest położony w granicach
Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
w strefie struktur turystyczno-wypoczynkowych – obowiązuje zagospodarowanie zgodne z przepisami Rozporządzenia nr 5/05 z dnia 24 marca 2005 w sprawie
obszarów chronionego krajobrazu w województwie
pomorskim zmienione rozporządzeniem nr 23/07 Wojewody Pomorskiego z dnia 06 lipca 2007 r.
— wymaga się utrzymania powierzchni biologicznie czynnej
na poziomie nie mniejszym niż 60% powierzchni działki;
— wymaga się zachowania i utrzymania istniejącej zieleni,
w razie potrzeby dopuszcza się nowe nasadzenia grup
drzew i krzewów gatunkami zgodnymi z miejscowymi
warunkami siedliskowymi;
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury
materialnej:
obiekty i tereny wymagające ochrony na podstawie przepisów szczególnych nie występują;
5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:nie dotyczy;
6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
— nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 6,0 m
od linii granicznej dróg wewnętrznych; dla jednostki
elementarnej oznaczonej symbolem 09MN – 8,0 m od
linii granicznej drogi wewnętrznej 16 KW oraz 10,0 m
od linii granicznej drogi gminnej dz. nr 114 oraz 20,0 m
od krawędzi jezdni drogi powiatowej w relacji Podjazy
– Tuchlin;
— powierzchnia zabudowana dla pojedynczej działki nie
większa niż 20% powierzchni działki;
— wysokość budynku mieszkalnego mierzona od poziomu
posadzki parteru do kalenicy nie większa niż 8,5 m;
— wysokość posadowienia posadzki parteru, mierzona
przy głównym wejściu nie większa niż 50 cm;
— szerokość elewacji frontowej nie mniejsza niż 8,0 m;
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— dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci od
30º do 45º, o kierunku kalenicy równoległym do drogi
wewnętrznej;
7. Zasady ochrony terenów lub obiektów na podstawie przepisów odrębnych:
nie występują;
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
— podziału terenu należy dokonać zgodnie z rysunkiem
planu na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami;
— dopuszcza się korektę przebiegu granic wewnętrznego
podziału określonych na rysunku planu linią przerywaną pod warunkiem uwzględnienia niżej wymienionych
parametrów;
— powierzchnia pojedynczej działki nie może być mniejsza
niż 1000 m2;
— szerokość pojedynczej działki nie może być mniejsza
niż 20 m;
— kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego zbliżony do 90º z tolerancją do 10º
9. Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej:
— dojazd do terenu działek z dróg wewnętrznych;
— parkowanie na terenie własnym działki;
— zaopatrzenie w wodę z wodociągu wiejskiego na warunkach określonych przez gestora sieci;
— odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; do czasu jej realizacji
dopuszcza się odprowadzenie ścieków do szczelnych
zbiorników bezodpływowych opróżnianych okresowo
przez specjalistyczne przedsiębiorstwo;
— odprowadzenie wód opadowych w granicach własnych
działek;
— zaleca się gromadzenie wód opadowych z dachów
obiektów kubaturowych i ich późniejsze wykorzystanie
dla celów gospodarczych;
— zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanej
stacji transformatorowej przyłączem kablowym NN na
warunkach określonych przez gestora sieci;
— ogrzewanie indywidualne z użyciem powszechnie dostępnych niskoemisyjnych nośników energii;
— gospodarka odpadami – regulowana przepisami odrębnymi;
10. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania:
do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy zagospodarowania
i użytkowania terenu; nie dotyczy inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej;
11. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury
technicznej:
nie dotyczy;
12. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe:
nie dotyczy;
13. Opłata planistyczna:
— ustala się stawkę procentową służącą do naliczania
opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 15%.
14. Warunki wynikające z przepisów szczególnych:
— przyjmuje się dopuszczalny poziom pól elektromagnetycznych, jak dla terenów przeznaczonych pod
zabudowę mieszkaniową;
— przyjmuje się poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.
Dla jednostek elementarnych określonych symbolem „U”
wprowadza się następujące ustalenia:
1. Przeznaczenie terenu:
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— Tereny koncentracji usług w zakresie handlu, rzemiosła, żywienia, rozrywki, kultury. Dozwolona lokalizacja
obiektów i urządzeń technicznych infrastruktury oraz
mieszkań związanych bezpośrednio z obsługą prowadzonej działalności jako uzupełnienie przeznaczenia
podstawowego.
— Nie dopuszcza się lokalizacji składowisk otwartych,
magazynów, złomowisk, oraz stacji paliw, warsztatów
blacharskich, lakierniczych i innych wymagających
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
— wymaga się opracowania projektu koncepcyjnego zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru
jednostki elementarnej, jako załącznika do wniosku o
wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
— zaleca się utrzymanie jednolitego charakteru zabudowy
poprzez zachowanie zbliżonej proporcji brył, użycie pokrewnych materiałów, zbliżonej kolorystyki ścian i dachu
oraz detalu architektonicznego, nawiązując do najlepszych współczesnych form zabudowy usługowej;
— nie dopuszcza się ogrodzeń z materiałów trwałych,
miejsca wymagające izolacji obsadzić żywopłotem.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— Teren objęty opracowaniem leży w obrębie strefy struktur
turystyczno-wypoczynkowych.
— zachowanie i uzupełnienie istniejącej zieleni przez nasadzenia grup drzew i krzewów;
— obowiązuje zadrzewienie parkingów terenowych w
proporcji 1 drzewo na 5 miejsc postojowych;
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury
materialnej:
nie dotyczy;
Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
— Podstawowym elementem kompozycji zabudowy zespołu usługowego (lokalne centrum) winna być wyodrębniona wolna przestrzeń stanowiąca plac centralny okładu
będący miejscem sprzyjającym nawiązywaniu kontaktów
społecznych, miejscem spotkań, organizowania zebrań,
uroczystości itp.
— W kompozycji układu budynków należy przewidzieć
prześwity otwierające widok na krajobraz doliny rzeki
Słupi i jeziora Trzebocińskiego.
— Zlokalizowana wokół placu zabudowa usługowa winna
być realizowana w wysokim standardzie budowlanym
(materiały i wykończenie) oraz uzupełniona elementami
małej architektury i zieleni.
— Dopuszcza się zróżnicowanie form architektonicznych
wznoszonych obiektów w zależności od przeznaczenia
i roli w układzie przestrzennym;
— Nośniki reklamowe winny być usytuowane wyłącznie na
elewacjach obiektów, zaleca się reklamy świetlne, nie
dotyczy elementów oświetlenia placu i ogólnie dostępnych ciągów pieszych.
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
— nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 10,0 m od
linii granicznej drogi gminnej dz. nr 114 i 5,0 m od linii
granicznej drogi wewnętrznej 10KW;
— powierzchnia zabudowana nie większa niż 50% powierzchni działki;
— powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 30%
ogólnej powierzchni działki;
— wysokość poszczególnych obiektów nie powinna przekraczać trzech kondygnacji nadziemnych i nie większa
niż 10,5 m;
— szerokości elewacji frontowych poszczególnych obiektów nie określa się;
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— dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 30o
do 45o;
7. Zasady ochrony terenów lub obiektów na podstawie przepisów odrębnych:
obiekty i tereny wymagające ochrony na podstawie przepisów szczególnych nie występują;
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
— zasady podziału określić w koncepcji zagospodarowania
terenu stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie
pozwolenia na budowę;
— wielkości powierzchni i szerokości frontu projektowanych
działek nie określa się;
— kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego zbliżony do 90o;
9. Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej:
— dojazd do terenu z drogi gminnej dz. nr 114 oraz z drogi
wewnętrznej 10KW;
— parkowanie w granicach własnych działki, liczba miejsc
postojowych nie mniejsza niż 1 stanowisko na 25 m2
powierzchni użytkowej usług i 1 stanowisko na 10 osób
zatrudnionych z uwzględnieniem stanowisk postojowych
dla pojazdów dostawczych;
— zaopatrzenie w wodę z wodociągu wiejskiego na warunkach określonych przez gestora sieci;
— odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; do czasu jej realizacji
dopuszcza się odprowadzenie ścieków do szczelnych
zbiorników bezodpływowych opróżnianych okresowo
przez specjalistyczne przedsiębiorstwo;
— odprowadzenie wód opadowych z terenów nie utwardzonych powierzchniowo do gruntu; z dachów i powierzchni
utwardzonych, po ich wstępnym oczyszczeniu do wiejskiej sieci kanalizacji deszczowej na warunkach określonych przez gestora sieci. Do czasu jej wybudowania
wody opadowe zagospodarować w granicach własnych
terenu;
— zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanej stacji transformatorowej siecią kablową NN na warunkach
określonych przez gestora sieci;
— ogrzewanie indywidualne z użyciem powszechnie dostępnych niskoemisyjnych nośników energii;
— gospodarka odpadami – regulowana przepisami odrębnymi;
10. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania:
do czasu realizacji inwestycji zgodnie z ustaleniami niniejszego planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe
formy zagospodarowania i użytkowania terenu; nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej;
11. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury
technicznej:
nie dotyczy;
12. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe:
nie dotyczy;
13. Opłata planistyczna:
ustala się stawkę procentową służącą do naliczania opłat
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości
30%.
14. Warunki wynikające z przepisów szczególnych:
— działalność usługowa nie może powodować przekroczeń normatywnych wartości zanieczyszczeń powietrza oraz poziomu dźwięku w środowisku mierzonych
na granicy własności terenu;
— pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi znajdujące się w zasięgu prowadzonej działalności winny
być wyposażone w techniczne środki ochrony przed
uciążliwościami.
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Dla jednostek elementarnych określonych symbolem „UTR”
wprowadza się następujące ustalenia:
1. Przeznaczenie terenu:
Teren lokalizacji obiektów zamieszkania zbiorowego w
zakresie rekreacji pobytowej, takiej jak: pensjonat, hotel,
dom wypoczynkowy, schronisko turystyczne, itp. wraz z
elementami usług gastronomii, sportu, kultury i rozrywki.
Dozwolona lokalizacja obiektów i urządzeń technicznych
infrastruktury oraz mieszkań związanych bezpośrednio z
obsługą prowadzonej działalności jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
— podstawową formą wznoszonych na pojedynczej działce
obiektów winny być wolnostojące parterowe lub piętrowe
budynki o wiodącej funkcji związanej z przeznaczeniem
podstawowym lub stanowiących uzupełnienie przeznaczenia podstawowego;
— architektura tych obiektów traktowana indywidualnie
winna stanowić harmonijną całość poprzez użycie
pokrewnych materiałów, zbliżonej kolorystyki ścian
i dachów oraz zastosowanie wspólnych form detalu
architektonicznego i małej architektury;
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— teren objęty opracowaniem jest położony w granicach
Gowidlińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w
strefie struktur turystyczno-wypoczynkowych – obowiązuje zagospodarowanie zgodne z przepisami Rozporządzenia nr 5/05 z dnia 24 marca 2005 w sprawie
obszarów chronionego krajobrazu w województwie
pomorskim zmienione rozporządzeniem nr 23/07 Wojewody Pomorskiego z dnia 06 lipca 2007 r.
— utworzenie pasa zieleni izolacyjnej w formie zakrzewień
i zadrzewień o szerokości nie mniejszej niż 5 m wzdłuż
drogi wewnętrznej 10KW;
— zadrzewienie parkingów terenowych w proporcji 1 drzewo na 4 miejsca postojowe;
— rozwinięcie i wzbogacenie układu istniejącej zieleni
poprzez nasadzenia nowych grup drzew i krzewów
gatunkami zgodnymi z miejscowymi warunkami siedliskowymi;
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury
materialnej:
nie dotyczy;
5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
— należy zapewnić ogólnodostępne dojście piesze do linii
brzegowej jeziora;
— dopuszcza się możliwość budowy ogólnodostępnych
urządzeń sportowo-rekreacyjnych związanych z korzystaniem z jeziora (kąpielisko, urządzenie plaży i
pomosty);
6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
— nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 8,0 m od
linii granicznej wewnętrznej drogi 10KW;
— powierzchnia zabudowana nie większa niż 20% powierzchni działki;
— powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 60%
powierzchni działki;
— wysokość obiektów nie większa niż trzy kondygnacje
nadziemne, w tym poddasze użytkowe i nie większa niż
10,5 m;
— szerokości elewacji frontowych obiektów nie określa
się;
— dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci dachowej zawartym między 30o a 45o;
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7. Zasady ochrony terenów lub obiektów na podstawie przepisów odrębnych:
Obiekty i tereny wymagające ochrony na podstawie przepisów odrębnych nie występują;
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
— podziału terenu należy dokonać zgodnie z rysunkiem
planu na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami;
— dopuszcza się korektę przebiegu granic wewnętrznego
podziału określonych na rysunku planu linią przerywaną pod warunkiem uwzględnienia niżej wymienionych
parametrów;
— powierzchnia pojedynczej działki nie może być mniejsza
niż 1500 m2;
— szerokość pojedynczej działki nie może być mniejsza
niż 20 m;
— kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego zbliżony do 90o z tolerancją do 15o
9. Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej:
— dojazd do nieruchomości z drogi wewnętrznej 10KW;
— parkowanie pojazdów na terenie własnym działki; liczba
miejsc postojowych nie mniejsza niż 1 stanowisko na
30 m2 powierzchni użytkowej, 1 stanowisko na 4 miejsca
konsumpcyjne w usługach gastronomii i 1 stanowisko
na 10 osób zatrudnionych z uwzględnieniem stanowisk
postojowych dla pojazdów dostawczych;
— zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej;
— odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; do czasu jej realizacji
dopuszcza się odprowadzenie ścieków do szczelnych
zbiorników bezodpływowych opróżnianych okresowo
przez specjalistyczne przedsiębiorstwo;
— odprowadzenie wód opadowych z terenów otwartych
powierzchniowo w granicach własnych działki; odprowadzenie wód opadowych z dachów i powierzchni
utwardzonych po ich podczyszczeniu do wiejskiej sieci
kanalizacji deszczowej, a do czasu jej realizacji dopuszcza się odprowadzenie tych wód do gruntu;
— zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanej
stacji transformatorowej przyłączem kablowym NN na
warunkach określonych przez gestora sieci;
— ogrzewanie indywidualne z użyciem powszechnie dostępnych niskoemisyjnych nośników energii;
— gospodarka odpadami – regulowana przepisami odrębnymi;
10. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania:
do czasu podjęcia realizacji ustaleń planu nie przewiduje
się innych niż określone w niniejszym planie formy zagospodarowania terenu, nie dotyczy inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej;
11. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury
technicznej:
nie dotyczy;
12. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe:
Stanowią przeznaczenie podstawowe jednostki;
13. Opłata planistyczna:
ustala się stawkę procentową służącą do naliczania opłat
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości
30%.
14. Warunki wynikające z przepisów szczególnych:
— przyjmuje się poziom hałasu w środowisku, jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;
Dla jednostek elementarnych określonych symbolem „KW”
wprowadza się następujące ustalenia:
1. Przeznaczenie terenu:
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Wewnętrzna droga dojazdowa – obsługa komunikacyjna
obszaru;
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
nie dotyczy;
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
wody opadowe z jezdni utwardzonej odprowadzić do gruntu
w sposób chroniący teren przed erozją;
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury
materialnej:
nie występują;
5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
nie dotyczy;
6. Parametry i wskaźniki kształtowania drogi:
— szerokość pasa drogowego 8,0 m;
— sięgacze zakończyć placykiem nawrotowym o wymiarach 12,0 na 12,0 m;
— szerokości jezdni nie określa się;
— chodniki obustronne o szerokości 1,5 m, a dla drogi
oznaczonej na załączniku graficznym symbolem 10KW
chodnik jednostronny;
— dla drogi wewnętrznej 15 KW, na etapie realizacji jej
włączenia, zapewnić należy spełnienie warunków Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 maja 1999 r. (Dz. U. nr 43, poz. 430 z 1999 r.)
w sprawie warunków technicznych jakim winny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;
7. Zasady zagospodarowania terenów na podstawie przepisów odrębnych:
nie dotyczy;
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
nie dotyczy;
9. Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej:
— odprowadzenie nadmiaru wód opadowych powierzchniowo do gruntu;
— zaopatrzenie w energię elektryczną dla celów oświetleniowych z sieci NN przyłączem kablowym na warunkach
określonych przez gestora sieci;
— prowadzenie podziemnych elementów infrastruktury
technicznej w pasie drogowym;
— gospodarka odpadami – regulowana przepisami odrębnymi;
10. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania:
— do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy zagospodarowania i użytkowania terenu, nie dotyczy inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej;
11. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury
technicznej:
nie dotyczy;
12. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe:
stanowią przedmiot niniejszego opracowania;
13. Opłata planistyczna:
nie dotyczy;
14. Warunki wynikające z przepisów szczególnych:
nie występują;
Dla jednostek elementarnych określonych symbolem „KX”
wprowadza się następujące ustalenia:
1. Przeznaczenie terenu:
Ciąg pieszo-jezdny w oparciu o istniejącą aleję adaptowaną
do obsługi komunikacyjnej terenów zieleni przyjeziornej;
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
nie dotyczy;
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
Istniejący drzewostan w dłuż ciągu pieszego należy zachować;
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4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury
materialnej:
nie dotyczy;
5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
nie dotyczy;
6. Parametry i wskaźniki kształtowania drogi:
— szerokość pasa przejścia pieszego poszerzyć do
5,0m;
7. Zasady zagospodarowania terenów na podstawie przepisów odrębnych:
nie dotyczy;
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
Teren nie wymaga scaleń;
9. Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej:
— odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni przejścia
do gruntu;
— zaopatrzenie w energię elektryczną dla celów oświetleniowych przyłączem kablowym z sieci NN na warunkach
określonych przez gestora sieci;
— dopuszcza się prowadzenie podziemnych elementów
infrastruktury technicznej w pasie przejścia pieszego;
— gospodarka odpadami – regulowana przepisami odrębnymi;
10. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania:
do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy zagospodarowania
i użytkowania terenu; nie dotyczy inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej;
11. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury
technicznej:
nie występują;
12. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe:
nie dotyczy
13. Opłata planistyczna:
nie dotyczy;
14. Warunki wynikające z przepisów szczególnych:
nie występują;
Dla jednostek elementarnych określonych symbolem „EE”
wprowadza się następujące ustalenia:
1. Podstawowe przeznaczenie:
Teren projektowanej stacji transformatorowej;
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
— dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych i
transportu bezpośrednio związanych z funkcją podstawową;
— przestrzeń wolną wokół obiektów i urządzeń technicznych zadrzewić i zakrzewić elementami zieleni o charakterze izolacyjnym, gatunkami zgodnymi z miejscowymi
warunkami przyrodniczymi siedliska;
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
nie dotyczy;
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego:
nie dotyczy;
5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
nie dotyczy;
6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
— powierzchni zabudowanej nie określa sie;
— powierzchni biologicznie czynnej nie określa się;
— parametrów technicznych projektowanych obiektów nie
określa się;
7. Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych:
nie dotyczy;
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
nie dotyczy;
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9. Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej:
— dojazd do terenu urządzeń z istniejącej drogi gminnej
dz. nr 114;
— zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy;
— odprowadzenie ścieków – nie dotyczy;
— odprowadzenie wód opadowych w granicach własnych
terenu;
— zaopatrzenie w energię elektryczną z własnej sieci
NN;
— gospodarka odpadami – regulowana przepisami odrębnymi;
10. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania:
Nie przewiduje się innych form zagospodarowania i użytkowania terenu poza projektowaną inwestycją z zakresu
infrastruktury technicznej;
11. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury
technicznej:
nie dotyczy;
12. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe:
nie dotyczy;
13. Opłata planistyczna:
nie ma zastosowania;
14. Warunki wynikające z przepisów szczególnych:
W zakresie przewidzianym warunkami technicznymi
projektowania sieci urządzeń elektroenergetycznych;

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XI/88/2008
Rady Gminy Sulęczyno
z dnia 26 marca 2008 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do
publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego
Podjazy, działki nr 112, 113 i 119.
W myśl postanowień zawartych w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 póz. 717 z późn. zm.) projekt wyżej
wymienionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
był wyłożony do publicznego wglądu od dnia 07 grudnia 2007 r.
do dnia 28 grudnia 2007 r. i w terminie ustalonym do składania
wniosków, to jest do dnia 14 stycznia 2008 r. żadnych uwag
do wyłożonego projektu zmiany planu nie wniesiono.
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XI/88/2008
Rady Gminy Sulęczyno
z dnia 26 marca 2008 r.

§7
1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Sulęczyno.
2. Zobowiązuje się Wójta Gminy do:
a. przekazania niniejszej uchwały Wojewodzie Pomorskiemu wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny
zgodności z prawem;
b. umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 dni
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sulęczyno;
c. publikacji niniejszej uchwały wraz z częścią graficzną na
stronie internetowej Urzędu Gminy Sulęczyno;
§8
Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z wyjątkiem § 7, który wchodzi w życie z dniem podjęcia
uchwały.
Przewodniczący
Rady
Bernard Grucza

ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz
zasad ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach
publicznych wynikających z rozwiązań projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb geodezyjny Podjazy, działki nr 112, 113 i 119 w
gminie Sulęczyno:
W myśl ustaleń art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr
80 póz. 717 z późn. zm.)
stwierdza się co następuje:
na terenach objętych opracowaniem zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego przyjęte w planie
rozwiązania nie przewidują konieczności realizacji inwestycji
celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy.

2235
UCHWAŁA Nr XI/87/2008
Rady Gminy Sulęczyno
z dnia 26 marca 2008 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części obrębu geodezyjnego Kłodno, gmina Sulęczyno.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 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 i Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr
102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.
1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337 oraz z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i

Nr 173, poz. 1218) oraz art. 20 ust. 1, 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 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141,
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087,
z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r.
Nr 127, poz. 880) Rada Gminy Sulęczyno na wniosek Wójta
Gminy uchwala co następuje:
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I. USTALENIA OGÓLNE
§1
Stwierdza się zgodność projektu planu z ustaleniami
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Sulęczyno”.
§2
Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu rekreacji indywidualnej obrębu geodezyjnego
Kłodno, gmina Sulęczyno.
§3
Teren objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje działkę 73/108 w obrębie
geodezyjnym Kłodno w granicach określonych na rysunku
planu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§4
1. Ustalenia planu przedstawiono w formie tekstowej i graficznej.
2. Ustalenia tekstowe zawierają ustalenia w zakresie określonym w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. Przypisane
są one odpowiednio do poszczególnych jednostek elementarnych określonych na rysunku planu;
3. Ustalenia graficzne naniesione są na rysunku planu, wyznaczają one granice przestrzenne jednostek elementarnych,
dla których stosuje się odpowiednio ustalenia tekstowe;
obowiązującymi ustaleniami graficznymi planu są:
— granice opracowania planu;
— linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania;
— symbole literowe oznaczające przeznaczenia i sposób
użytkowania terenu;
— nieprzekraczalne linie zabudowy;
4. Integralną częścią uchwały są następujące załączniki:
Załącznik nr 1. – rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonany na mapie sytuacyjnowysokościowej w skali 1:1000,
Załącznik nr 2. – rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia
uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
Załącznik nr 3. – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz
zasadach ich finansowania;
§5
Definicje użytych pojęć ilekroć w niniejszej uchwale jest
mowa o:
— budynku rekreacji indywidualnej – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku w rozumieniu art. 3 pkt 7 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690).
— budynku gospodarczym – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania
prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu (…) służących użytkownikom
budynku rekreacji indywidualnej, w rozumieniu art. 3
pkt 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 75 poz. 690).
— działce budowlanej – należy przez to rozumieć nieru-
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chomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość,
cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz
wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej
spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych
w rozumieniu art. 4 pkt 3a ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. nr
46 poz. 543).
— jednostce elementarnej – należy przez to rozumieć
najmniejszy obszar wydzielony na rysunku planu liniami
rozgraniczającymi tereny o różnym sposobie użytkowania i oznaczony symbolem literowym;
— kondygnacji nadziemnej – rozumie się przez to kondygnację, której nie mniej niż połowa wysokości w
świetle, co najmniej z jednej strony budynku, znajduje
się powyżej poziomu projektowanego lub urządzonego
terenu, a także każdą usytuowaną nad nią kondygnację,
w rozumieniu art. 3 pkt 17 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690).
— linii zabudowy – należy przez to rozumieć nieprzekraczalną lub obowiązująca linię wyznaczoną na działce
budowlanej na podstawie rysunku planu miejscowego,
poza którą wyklucza się lokalizację budynków i innych
kubaturowych obiektów budowlanych nie będących
obiektami małej architektury.
— linii zabudowy od granicy lasu – należy przez to rozumieć najmniejszą odległość ściany budynku kat. ZL od
ściany budynku ZL z przekryciem dachu rozprzestrzeniającego ogień, w rozumieniu § 271 ust. 8 w związku
z ust. 1-7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75 poz. 690).
— ładzie przestrzennym – należy przez to rozumieć takie
ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną
całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach
wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne,
społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe
oraz kompozycyjno-estetyczne w rozumieniu art. 2 pkt
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717).
— ochrona krajobrazu – należy przez to rozumieć zrównoważony rozwój obszaru oraz zachowanie cech charakterystycznych krajobrazu w rozumieniu art. 2a ust.
3 pkt 5 w rozumieniu ustawy z dnia 16 października
1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 114 poz. 492 z
późn. zm.).
— ochronie środowiska – należy przez to rozumieć podjęcie
lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub
przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta polega w szczególności na racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie
z zasadą zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałaniu
zanieczyszczeniom oraz przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego w rozumieniu art. 3 pkt
13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z późn. zm.).
— powierzchni terenu biologicznie czynnej – należy przez
to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę powierzchniową na
terenie działki budowlanej, a także 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej
niż 10 m2 urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki
na podłożu zapewniającym im naturalną wegetację w
rozumieniu art. 3 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690).
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— powierzchni zabudowanej – należy przez to rozumieć
sumę powierzchni zabudowy budynków i innych obiektów budowlanych zlokalizowanych na działce budowlanej;
— urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć
urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem w rozumieniu art. 3 pkt
9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.
U. nr 106 poz. 1126 z późn. zm.)).
— urządzeniach infrastruktury technicznej – oznacza to
drogi oraz wybudowane pod ziemią, na ziemi albo nad
ziemią przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne w rozumieniu art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.
U. nr 46 poz. 543).
— wysokość budynku – oznacza to wysokość służącą do
określenia maksymalnego, pionowego wymiaru budynku, którą liczy się od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do górnej krawędzi ściany
zewnętrznej, gzymsu lub attyki bądź jako wymiar liczony
od poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi
dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci dachowych,
w rozumieniu § 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690).

4.

5.
6.

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§6
Dla obszaru określonego symbolem „ UTL” wprowadza się
następujące ustalenia:
1. Przeznaczenie terenu:
Zabudowa rekreacji indywidualnej;
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
— podstawową formą zabudowy działki jest pojedynczy
wolnostojący parterowy budynek rekreacji indywidualnej;
dopuszcza się podpiwniczenie i użytkowe wykorzystanie
poddasza;
— architektura budynku kształtowana indywidualnie winna
odpowiadać pełnionej funkcji nawiązując do najlepszych
lokalnych form kształtowania zabudowy rekreacyjnej;
— dopuszcza się lokalizację jednego parterowego wolnostojącego obiektu gospodarczego, w tym garażu nawiązującego formą do architektury budynku głównego;
— dopuszcza się wprowadzenie wszelkich form małej
architektury związanej z funkcją rekreacyjną;
— miejsca przeznaczone na usytuowanie pojemników na
odpady należy otoczyć żywopłotem;
— dopuszcza się ogrodzenia proste z materiałów trwałych
obsadzone od strony posesji żywopłotem, zakaz stosowania ogrodzeń żelbetowych;
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— Teren położony w granicach Gowidlińskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
— zagospodarowanie zgodnie z przepisami Rozporządzenia nr 5/05 z dnia 24 marca 2005 w sprawie obszarów
chronionego krajobrazu w województwie pomorskim
zmienione rozporządzeniem nr 23/07 Wojewody Pomorskiego z dnia 06 lipca 2007 r.;
— utrzymać wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie
mniejszy niż 70% powierzchni ogólnej działki, utrzymać
dotychczasową rzeźbę terenu, zachować cenny drzewostan, a trakcie prac budowlanych drzewa narażone
na uszkodzenie zabezpieczyć;

7.

8.

9.
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— północne i zachodnie fragmenty terenu potencjalnie
zagrożone ruchami masowymi ziemi, przed wydaniem pozwolenia na budowę wymaga się wykonania
opracowania określającego warunki geotechniczne
posadowienia poszczególnych budynków i obiektów
budowlanych;
— wycinkę drzew przy sytuowaniu budynków należy ograniczyć do niezbędnego minimum;
— odpływ wód opadowych należy zabezpieczyć w sposób
chroniący teren przed erozją;
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury
materialnej:
nie dotyczy;
Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
nie dotyczy;
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
— nieprzekraczalną linię zabudowy ustala się w odległości
10,0 m od linii granicznej drogi gminnej dz. nr 72 oraz
6,0 m od drogi wewnętrznej 02KW;
— powierzchnia zabudowana nie większa niż 20% powierzchni działki;
— wysokość budynku od poziomu posadzki parteru do
kalenicy nie większa niż 8,0 m;
— wysokość posadowienia posadzki parteru przy głównym
wejściu nie większa niż 50 cm;
— szerokość elewacji frontowej nie mniejsza niż 6,0 m;
— dachy dwuspadowe z dopuszczeniem naczółków o nachyleniu połaci od 30º do 50º i kierunku kalenicy głównej
równolegle do drogi;
Zasady zagospodarowania terenów na podstawie przepisów odrębnych:
nie dotyczy;
Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
— podziału terenu należy dokonać zgodnie z rysunkiem
planu na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami;
— dopuszcza się korektę przebiegu granic wewnętrznego
podziału określonych na rysunku planu linią przerywaną pod warunkiem uwzględnienia niżej wymienionych
parametrów;
— powierzchnia pojedynczej działki nie może być mniejsza
niż 1000 m2 ;
— szerokość pojedynczej działki nie może być mniejsza
niż 20 m;
— kąt położenia granic działek w stosunku do drogi zbliżony
do 90o z tolerancją do 10o
Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej:
— dojazd do działek z drogi gminnej dz. nr 72 wewnętrzną
drogą dojazdową 02KW;
— parkowanie na terenie własnym działki;
— zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej na
warunkach określonych przez gestora sieci;
— odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; do czasu jej realizacji
dopuszcza się odprowadzenie ścieków do szczelnych
zbiorników bezodpływowych opróżnianych okresowo
przez specjalistyczne przedsiębiorstwo;
— odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w
granicach własnych działek;
— zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci
kablowej NN zasilanej na warunkach określonych przez
gestora sieci;
— ogrzewanie indywidualne z użyciem powszechnie dostępnych niskoemisyjnych nośników energii;
— gospodarka odpadami – regulowana przepisami odrębnymi;
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10. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania:
do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu nie przewiduje
się innych niż dotychczasowe formy zagospodarowania
i użytkowania terenu; nie dotyczy inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej;
11. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury
technicznej:
nie dotyczy;
12. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe:
stanowią przedmiot niniejszego opracowania;
13. Opłata planistyczna:
— ustala się stawkę procentową służącą do naliczania
opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.
14. Warunki wynikające z przepisów odrębnych:
— przyjmuje się poziom hałasu w środowisku, jak dla
terenów na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
Dla obszaru określonego symbolem „ KW” wprowadza się
następujące ustalenia:
1. Przeznaczenie terenu:
Wewnętrzna droga dojazdowa – obsługa komunikacyjna
obszaru;
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
nie dotyczy;
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
— wody opadowe z jezdni utwardzonej odprowadzić do
gruntu w sposób chroniący teren przed erozją;
— przy trasowaniu pasa drogowego należy ograniczyć
wycinkę drzew do minimum;
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury
materialnej:
nie występują;
5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
nie dotyczy;
6. Parametry i wskaźniki kształtowania drogi:
— szerokość pasa drogowego 8,0 m;
— sięgacze zakończyć placykiem nawrotowym o wymiarach 12,0 na 12,0 m;
— szerokości jezdni nie określa się;
— chodniki obustronne o szerokości 1,5 m;
7. Zasady zagospodarowania terenów na podstawie przepisów odrębnych:
nie dotyczy;
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
nie dotyczy;
9. Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej:
— odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do
gruntu pobocza;
— zaopatrzenie w energię elektryczną dla celów oświetleniowych z sieci NN przyłączem kablowym na warunkach
określonych przez gestora sieci;
— prowadzenie podziemnych elementów infrastruktury
technicznej w pasie drogowym;
— gospodarka odpadami – regulowana przepisami odrębnymi;
10. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania:
— do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy zagospodarowania i użytkowania terenu, nie dotyczy inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej;
11. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury
technicznej:
nie dotyczy;

12. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe:
stanowią przedmiot niniejszego opracowania;
13. Opłata planistyczna:
nie dotyczy;
14. Warunki wynikające z przepisów szczególnych:
Część terenu potencjalnie zagrożona ruchami masowymi
ziemi;
§7
1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Sulęczyno.
2. Zobowiązuje się Wójta Gminy do:
a. przekazania niniejszej uchwały Wojewodzie Pomorskiemu wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny
zgodności z prawem;
b. umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 dni
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sulęczyno;
c. publikacji niniejszej uchwały wraz z częścią graficzną na
stronie internetowej Urzędu Gminy Sulęczyno;
§8
Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z wyjątkiem § 7, który wchodzi w życie z dniem podjęcia
uchwały.
Przewodniczący
Rady Gminy
Bernard Grucza
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XI/87/2008
Rady Gminy Sulęczyno
z dnia 26 marca 2008 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do
publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego
Kłodno, działka nr 73/108.
W myśl postanowień zawartych w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 póz. 717 z późn. zm.) projekt wyżej
wymienionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
był wyłożony do publicznego wglądu od dnia 07 grudnia 2007 r.
do dnia 28 grudnia 2007 r i w terminie ustalonym do składania
wniosków, to jest do dnia 14 stycznia 2008 r. żadnych uwag
do wyłożonego projektu zmiany planu nie wniesiono.
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XI/87/2008
Rady Gminy Sulęczyno
z dnia 26 marca 2008 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz
zasad ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach
publicznych wynikających z rozwiązań projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb geodezyjny Kłodno, działka nr 73/108 w gminie
Sulęczyno:
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W myśl ustaleń art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr
80 póz. 717 z późn. zm.)
stwierdza się co następuje:

na terenach objętych opracowaniem zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego przyjęte w planie
rozwiązania nie przewidują konieczności realizacji inwestycji
celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy.

2236
UCHWAŁA Nr XI/86/2008
Rady Gminy Sulęczyno
z dnia 26 marca 2008 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części obrębu geodezyjnego Kistowo, gmina Sulęczyno.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 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 i Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.
1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337 oraz z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i
Nr 173, poz. 1218) oraz art. 20 ust. 1, 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 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141,
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087,
z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r.
Nr 127, poz. 880) Rada Gminy Sulęczyno na wniosek Wójta
Gminy uchwala, następuje:
I. USTALENIA OGÓLNE
§1
Stwierdza się zgodność projektu planu z ustaleniami
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Sulęczyno”.
§2
Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu rekreacji indywidualnej obrębu geodezyjnego
Kistowo, gmina Sulęczyno.
§3
Teren objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje działkę nr 331 w obrębie
geodezyjnym Kistowo w granicach określonych na rysunku
planu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§4
1. Ustalenia planu przedstawiono w formie tekstowej i graficznej.
2. Ustalenia tekstowe zawierają ustalenia w zakresie określonym w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. Przypisane
są one odpowiednio do poszczególnych jednostek elementarnych określonych na rysunku planu;
3. Ustalenia graficzne naniesione są na rysunku planu, wyznaczają one granice przestrzenne jednostek elementarnych,
dla których stosuje się odpowiednio ustalenia tekstowe;
obowiązującymi ustaleniami graficznymi planu są:
— granice opracowania planu;
— linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania;
— symbole literowe oznaczające przeznaczenia i sposób
użytkowania terenu;
— nieprzekraczalne linie zabudowy;

4. Integralną częścią uchwały są następujące załączniki:
Załącznik nr 1. – rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonany na mapie sytuacyjnowysokościowej w skali 1:1000,
Załącznik nr 2. – rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia
uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
Załącznik nr 3. – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz
zasadach ich finansowania;
§5
Definicje użytych pojęć ilekroć w niniejszej uchwale jest
mowa o:
— budynku rekreacji indywidualnej – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku w rozumieniu art. 3 pkt 7 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690).
— budynku gospodarczym – należy przez to rozumieć
budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania
materiałów, narzędzi, sprzętu służących użytkownikom
budynku rekreacji indywidualnej, w rozumieniu art. 3
pkt 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75 poz. 690).
— działce budowlanej – należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość,
cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz
wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej
spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych
w rozumieniu art. 4 pkt 3a ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. nr
46 poz. 543).
— jednostce elementarnej – należy przez to rozumieć
najmniejszy obszar wydzielony na rysunku planu liniami
rozgraniczającymi tereny o różnym sposobie użytkowania i oznaczony symbolem literowym;
— kondygnacji nadziemnej – rozumie się przez to kondygnację, której nie mniej niż połowa wysokości w
świetle, co najmniej z jednej strony budynku, znajduje
się powyżej poziomu projektowanego lub urządzonego
terenu, a także każdą usytuowaną nad nią kondygnację,
w rozumieniu art. 3 pkt 17 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690).
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— linii zabudowy – należy przez to rozumieć nieprzekraczalną lub obowiązująca linię wyznaczoną na działce
budowlanej na podstawie rysunku planu miejscowego,
poza którą wyklucza się lokalizację budynków i innych
kubaturowych obiektów budowlanych nie będących
obiektami małej architektury.
— linii zabudowy od granicy lasu – należy przez to rozumieć najmniejszą odległość ściany budynku kat. ZL od
ściany budynku ZL z przekryciem dachu rozprzestrzeniającego ogień, w rozumieniu § 271 ust. 8 w związku
z ust. 1-7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75 poz. 690).
— ładzie przestrzennym – należy przez to rozumieć takie
ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną
całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach
wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne,
społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe
oraz kompozycyjno-estetyczne w rozumieniu art. 2 pkt
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717).
— ochrona krajobrazu – należy przez to rozumieć zrównoważony rozwój obszaru oraz zachowanie cech charakterystycznych krajobrazu w rozumieniu art. 2a ust.
3 pkt 5 w rozumieniu ustawy z dnia 16 października
1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 114 poz. 492 z
późn. zm.).
— ochronie środowiska – należy przez to rozumieć podjęcie
lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub
przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta polega w szczególności na racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie
z zasadą zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałaniu
zanieczyszczeniom oraz przywracaniu elementów
przyrodniczych do stanu właściwego w rozumieniu art. 3
pkt 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z późn. zm.).
— powierzchni terenu biologicznie czynnej – należy przez
to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę powierzchniową na
terenie działki budowlanej, a także 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej
niż 10 m2 urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki
na podłożu zapewniającym im naturalną wegetację w
rozumieniu art. 3 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690).
— powierzchni zabudowanej – należy przez to rozumieć
sumę powierzchni zabudowy budynków i innych obiektów budowlanych zlokalizowanych na działce budowlanej;
— urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć
urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem w rozumieniu art. 3 pkt
9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.
U. nr 106 poz. 1126 z późn. zm.)).
— urządzeniach infrastruktury technicznej – oznacza to
drogi oraz wybudowane pod ziemią, na ziemi albo nad
ziemią przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne w rozumieniu art. 143 ust. 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.
Dz. U. nr 46 poz. 543).
— wysokość budynku – oznacza to wysokość służącą do
określenia maksymalnego, pionowego wymiaru budyn-

ku, którą liczy się od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do górnej krawędzi ściany
zewnętrznej, gzymsu lub attyki bądź jako wymiar liczony
od poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi
dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci dachowych,
w rozumieniu § 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690).
II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§6
Dla obszaru określonego symbolem „UTL” wprowadza się
następujące ustalenia:
1. Przeznaczenie terenu:
Zabudowa rekreacji indywidualnej;
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
— podstawową formą zabudowy działki jest pojedynczy
wolnostojący parterowy budynek rekreacji indywidualnej;
dopuszcza się podpiwniczenie i użytkowe wykorzystanie
poddasza;
— architektura budynku kształtowana indywidualnie winna
odpowiadać pełnionej funkcji nawiązując do najlepszych
lokalnych form kształtowania zabudowy rekreacyjnej;
— dopuszcza się lokalizację jednego parterowego wolnostojącego obiektu gospodarczego, w tym garażu nawiązującego formą do architektury budynku głównego;
— dopuszcza się wprowadzenie wszelkich form małej
architektury związanej z funkcją rekreacyjną;
— miejsca przeznaczone na usytuowanie pojemników na
odpady należy otoczyć żywopłotem;
— dopuszcza się ogrodzenia proste z materiałów trwałych
obsadzone od strony posesji żywopłotem, zakaz stosowania ogrodzeń żelbetowych;
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
Teren jest położony w granicach Gowidlińskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu – zagospodarowanie zgodnie z
przepisami odrębnymi.
— wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy
niż 70% powierzchni ogólnej działki; w razie potrzeby
uzupełnić istniejącą zieleń poprzez zakładanie nowe
nasadzenia grup drzew i krzewów zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi;
— odpływ wód opadowych należy zabezpieczyć w sposób
chroniący teren przed erozją;
— nieużytek znajdujący się w granicach 03 UTL należy
zachować;
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury
materialnej:
nie dotyczy;
5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
nie dotyczy;
6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
— nieprzekraczalną linię zabudowy ustala się w odległości
6,0 m od linii granicznej wewnętrznej drogi dojazdowej
07KW i drogi gminnej dz. nr 334 oraz 12,0 m od granicy
lasu;
— powierzchnia zabudowana nie większa niż 20% powierzchni działki;
— wysokość budynku od poziomu posadzki parteru do
kalenicy nie większa niż 8,0 m;
— wysokość posadowienia posadzki parteru przy głównym
wejściu nie większa niż 50 cm;
— szerokość elewacji frontowej nie mniejsza niż 6,0 m;
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— dachy dwuspadowe z dopuszczeniem naczółków o nachyleniu połaci od 30º do 50º i kierunku kalenicy głównej
równolegle do drogi;
7. Zasady zagospodarowania terenów na podstawie przepisów odrębnych:
nie dotyczy;
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
— teren nie wymaga scaleń, podziału dokonać zgodnie z
rysunkiem planu na zasadach określonych w przepisach
o gospodarce nieruchomościami;
— w przypadkach uzasadnionych dopuszcza się korektę
przebiegu granic wewnętrznego podziału określonych
na rysunku planu linią przerywaną pod warunkiem
uwzględnienia niżej wymienionych parametrów;
— powierzchnia pojedynczej działki nie może być mniejsza
niż 1000 m2;
— szerokość pojedynczej działki nie może być mniejsza
niż 20 m;
— kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego zbliżony do 90o z tolerancją do 10o;
9. Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej:
— dojazd do działek z wewnętrznej drogi dojazdowej 07KW
oraz z drogi gminnej dz. nr 334;
— parkowanie na terenie własnym działki;
— zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej na
warunkach określonych przez gestora sieci;
— odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; do czasu jej realizacji
dopuszcza się odprowadzenie ścieków do szczelnych
zbiorników bezodpływowych opróżnianych okresowo
przez specjalistyczne przedsiębiorstwo;
— odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w
granicach własnych działek;
— zaleca się gromadzenie wód opadowych z dachów
obiektów kubaturowych i ich późniejsze wykorzystanie
dla celów gospodarczych;
— zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej stacji
transformatorowej siecią kablową NN na warunkach
określonych przez gestora sieci;
— ogrzewanie indywidualne z użyciem powszechnie dostępnych niskoemisyjnych nośników energii;
— gospodarka odpadami – regulowana przepisami odrębnymi;
10. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania:
do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy zagospodarowania
i użytkowania terenu; nie dotyczy inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej;
11. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury
technicznej:
nie dotyczy;
12. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe:
stanowią przedmiot niniejszego opracowania;
13. Opłata planistyczna:
— ustala się stawkę procentową służącą do naliczania opłat
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości
30%.
14. Warunki wynikające z przepisów odrębnych:
— przyjmuje się poziom hałasu w środowisku, jak dla
terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
Dla obszaru określonego symbolem „KW” wprowadza się
następujące ustalenia:
1. Przeznaczenie terenu:
Wewnętrzna droga dojazdowa – obsługa komunikacyjna
obszaru;
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2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
nie dotyczy;
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
Teren jest położony w granicach Gowidlińskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu – zagospodarowanie zgodnie z
przepisami odrębnymi.
— wody opadowe z jezdni utwardzonej odprowadzić do
gruntu w sposób chroniący teren przed erozją;
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury
materialnej:
nie występują;
5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
nie dotyczy;
6. Parametry i wskaźniki kształtowania drogi:
— szerokość pasa drogowego 8,0 m;
— sięgacz zakończyć placykiem nawrotowym o wymiarach
12,0 na 12,0 m;
— szerokości jezdni nie określa się;
— chodniki obustronne o szerokości 1,5 m;
7. Zasady zagospodarowania terenów na podstawie przepisów odrębnych:
nie dotyczy;
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:nie
dotyczy;
9. Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej:
— odprowadzenie wód opadowych z jezdni powierzchniowo do gruntu;
— zaopatrzenie w energię elektryczną dla celów oświetleniowych z sieci NN przyłączem kablowym na warunkach
określonych przez gestora sieci;
— w pasie drogowym dopuszcza się prowadzenie podziemnych elementów infrastruktury technicznej;
— gospodarka odpadami – regulowana przepisami odrębnymi;
10. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania:
— do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy zagospodarowania i użytkowania terenu, nie dotyczy inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej;
11. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury
technicznej:
nie dotyczy;
12. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe:
stanowią przedmiot niniejszego opracowania;
13. Opłata planistyczna:
nie dotyczy;
14. Warunki wynikające z przepisów szczególnych:
nie występują;
Dla obszaru określonego symbolem „KX” wprowadza się
następujące ustalenia:
1. Przeznaczenie:
Ciąg pieszo-jezdny zapewniający obsługę urządzeń elektroenergetycznych;
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
nie dotyczy;
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
Teren jest położony w granicach Gowidlińskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu – zagospodarowanie zgodnie z
przepisami odrębnymi.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury
materialnej:
nie dotyczy;
5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
nie dotyczy;
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6. Parametry i wskaźniki kształtowania drogi:
— szerokość ciągu nie mniejsza niż 4,0 m;
— nawierzchnia ciągu utwardzona, o szerokości nie mniejszej niż 2,0 m;
7. Zasady zagospodarowania terenów na podstawie przepisów odrębnych:
nie dotyczy;
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
teren nie wymaga scaleń, granice ciągu ustalić wg rysunku
planu i wyznaczyć zasadach określonych w przepisach o
gospodarce nieruchomościami;
9. Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej:
— odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni do gruntu;
— zaopatrzenie w energię elektryczną dla celów oświetleniowych przyłączem kablowym z sieci NN na warunkach
określonych przez gestora sieci;
— dopuszcza się prowadzenie podziemnych elementów
infrastruktury technicznej w pasie drogowym;
— gospodarka odpadami – regulowana przepisami odrębnymi;
10. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania:
do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy zagospodarowania
i użytkowania terenu; nie dotyczy inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej;
11. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury
technicznej:
nie występują;
12. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe:
nie dotyczy
13. Opłata planistyczna:
nie dotyczy;
14. Warunki wynikające z przepisów szczególnych:
nie występują;
Dla jednostki elementarnej określonej symbolem „EE” wprowadza się następujące ustalenia:
1. Podstawowe przeznaczenie:
istniejąca stacja transformatorowa;
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
— dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych bezpośrednio związanych z funkcją podstawową;
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
Teren jest położony w granicach Gowidlińskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu – zagospodarowanie zgodnie z
przepisami odrębnymi.
— przestrzeń wolną wokół obiektów i urządzeń technicznych zadrzewić i zakrzewić elementami zieleni o charakterze izolacyjnym, gatunkami zgodnymi z miejscowymi
warunkami przyrodniczymi siedliska;
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego:
nie dotyczy;
5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
nie dotyczy;
6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
— powierzchni zabudowanej nie określa sie;
— powierzchni biologicznie czynnej nie określa się;
7. Tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych:
nie dotyczy;
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
nie dotyczy;
9. Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej:
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— dojazd do urządzeń z wewnętrznej drogi dojazdowej
07KW ciągiem pieszo-jezdnym 08KX;
— zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy;
— odprowadzenie ścieków – nie dotyczy;
— odprowadzenie wód opadowych w granicach własnych
terenu;
— zaopatrzenie w energię elektryczną z własnej sieci
NN;
— gospodarka odpadami – regulowana przepisami odrębnymi;
10. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania:
Nie przewiduje się innych form zagospodarowania i użytkowania terenu;
11. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury
technicznej:
nie dotyczy;
12. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe:
nie dotyczy;
13. Opłata planistyczna:
nie ma zastosowania;
14. Warunki wynikające z przepisów szczególnych:
W zakresie przewidzianym warunkami technicznymi
projektowania sieci urządzeń elektroenergetycznych;
Dla jednostki elementarnej określonej symbolem „ZL” wprowadza się następujące ustalenia:
1. Przeznaczenie terenu:
Teren lasu.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
— zachowanie różnorodności przyrodniczej lasu i jego
walorów krajobrazowych;
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
Teren jest położony w granicach Gowidlińskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu – zagospodarowanie zgodnie z
przepisami odrębnymi.
W celu zapewnienia ochrony lasu należy:
— wykonywać zabiegi profilaktyczne i ochronne zapobiegające powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów;
— wykrywać i zwalczać nadmiernie pojawiające się organizmy szkodliwe;
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury
materialnej:
nie dotyczy;
5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
nie dotyczy;
6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
Zakaz lokalizacji obiektów budowlanych;
7. Zasady zagospodarowania terenów na podstawie przepisów odrębnych:
nie dotyczy;
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
Dopuszcza się włączenie części lasu do przyległych działek
budowlanych, jak na rysunku planu;
9. Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej:
nie dotyczy
10. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania:
nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy użytkowania terenu;
11. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury
technicznej:
nie występują;
12. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe:
nie dotyczy
13. Opłata planistyczna:
nie dotyczy;
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14. Warunki wynikające z przepisów szczególnych:
Patrz:; ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.
U. 1991 Nr 101 poz. 444 z późn. zm.);
§7
1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Sulęczyno.
2. Zobowiązuje się Wójta Gminy do:
a. przekazania niniejszej uchwały Wojewodzie Pomorskiemu wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny
zgodności z prawem;
b. umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 dni
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sulęczyno;
c. publikacji niniejszej uchwały wraz z częścią graficzną na
stronie internetowej Urzędu Gminy Sulęczyno;

publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego
Kistowo, działka nr 331.
W myśl postanowień zawartych w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 póz. 717 z późn. zm.) projekt wyżej
wymienionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
był wyłożony do publicznego wglądu od dnia 07 grudnia 2007 r.
do dnia 28 grudnia 2007 r. i w terminie ustalonym do składania
wniosków, to jest do dnia 14 stycznia 2008 r. żadnych uwag
do wyłożonego projektu zmiany planu nie wniesiono.
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XI/86/2008
Rady Gminy Sulęczyno
z dnia 26 marca 2008 r.

§8
Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z wyjątkiem § 7, który wchodzi w życie z dniem podjęcia
uchwały.
Przewodniczący
Rady Gminy
Bernard Grucza
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XI/86/2008
Rady Gminy Sulęczyno
z dnia 26 marca 2008 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do

ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad
ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych wynikających z rozwiązań projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb
geodezyjny Kistowo, działka nr 331 w gminie Sulęczyno:
W myśl ustaleń art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr
80 póz. 717 z późn. zm.)
stwierdza się co następuje:
na terenach objętych opracowaniem zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego przyjęte w planie
rozwiązania nie przewidują konieczności realizacji inwestycji
celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy.

2237
UCHWAŁA Nr XI/85/2008
Rady Gminy Sulęczyno
z dnia 26 marca 2008 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części obrębu geodezyjnego Borek, gmina Sulęczyno.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 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 i Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.
1337 oraz z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr
173, poz. 1218) oraz art. 20 ust. 1, 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 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz.
1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006
r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127,
poz. 880) Rada Gminy Sulęczyno na wniosek Wójta Gminy
uchwala, co następuje:
I. USTALENIA OGÓLNE
§1
Stwierdza się zgodność projektu planu z ustaleniami
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulęczyno”.

§2
Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu rekreacji indywidualnej części obrębu
geodezyjnego Borek, gmina Sulęczyno.
§3
Teren objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje działki nr 168, 169, 170
w obrębie geodezyjnym Borek w granicach określonych
na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
§4
1. Ustalenia planu przedstawiono w formie tekstowej i graficznej.
2. Ustalenia tekstowe zawierają ustalenia w zakresie określonym w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. Przypisane
są one odpowiednio do poszczególnych jednostek elementarnych określonych na rysunku planu;
3. Ustalenia graficzne naniesione są na rysunku planu, wyznaczają one granice przestrzenne jednostek elementarnych,
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dla których stosuje się odpowiednio ustalenia tekstowe;
obowiązującymi ustaleniami graficznymi planu są:
— granice opracowania planu;
— linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania;
— symbole literowe oznaczające przeznaczenia i sposób
użytkowania terenu;
— nieprzekraczalne linie zabudowy;
4. Integralną częścią uchwały są następujące załączniki:
Załącznik nr 1. – rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonany na mapie sytuacyjnowysokościowej w skali 1:1000,
Załącznik nr 2. – rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia
uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
Załącznik nr 3. – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz
zasadach ich finansowania;
§5
Definicje użytych pojęć ilekroć w niniejszej uchwale jest
mowa o:
— budynku rekreacji indywidualnej – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku w rozumieniu art. 3 pkt 7 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690).
— budynku gospodarczym – należy przez to rozumieć
budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania
materiałów, narzędzi, sprzętu służących użytkownikom
budynku rekreacji indywidualnej, w rozumieniu art. 3
pkt 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 75 poz. 690).
— działce budowlanej – należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość,
cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz
wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej
spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych
w rozumieniu art. 4 pkt 3a ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. nr
46 poz. 543).
— jednostce elementarnej – należy przez to rozumieć
najmniejszy obszar wydzielony na rysunku planu liniami
rozgraniczającymi tereny o różnym sposobie użytkowania i oznaczony symbolem literowym;
— kondygnacji nadziemnej – rozumie się przez to kondygnację, której nie mniej niż połowa wysokości w
świetle, co najmniej z jednej strony budynku, znajduje
się powyżej poziomu projektowanego lub urządzonego
terenu, a także każdą usytuowaną nad nią kondygnację,
w rozumieniu art. 3 pkt 17 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690).
— linii zabudowy – należy przez to rozumieć nieprzekraczalną lub obowiązująca linię wyznaczoną na działce
budowlanej na podstawie rysunku planu miejscowego,
poza którą wyklucza się lokalizację budynków i innych
kubaturowych obiektów budowlanych nie będących
obiektami małej architektury.
— linii zabudowy od granicy lasu – należy przez to rozumieć najmniejszą odległość ściany budynku kat. ZL od
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ściany budynku ZL z przekryciem dachu rozprzestrzeniającego ogień, w rozumieniu § 271 ust. 8 w związku
z ust. 1-7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75 poz. 690).
— ładzie przestrzennym – należy przez to rozumieć takie
ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną
całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach
wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne,
społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe
oraz kompozycyjno-estetyczne w rozumieniu art. 2 pkt
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717).
— ochrona krajobrazu – należy przez to rozumieć zrównoważony rozwój obszaru oraz zachowanie cech charakterystycznych krajobrazu w rozumieniu art. 2a ust.
3 pkt 5 w rozumieniu ustawy z dnia 16 października
1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 114 poz. 492 z
późn. zm.).
— ochronie środowiska – należy przez to rozumieć podjęcie
lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub
przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta polega w szczególności na racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie
z zasadą zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałaniu
zanieczyszczeniom oraz przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego w rozumieniu art. 3 pkt
13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z późn. zm.).
— powierzchni terenu biologicznie czynnej – należy przez
to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę powierzchniową na
terenie działki budowlanej, a także 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej
niż 10 m2 urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki
na podłożu zapewniającym im naturalną wegetację w
rozumieniu art. 3 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690).
— powierzchni zabudowanej – należy przez to rozumieć
sumę powierzchni zabudowy budynków i innych obiektów budowlanych zlokalizowanych na działce budowlanej;
— urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć
urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem w rozumieniu art. 3 pkt
9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.
U. nr 106 poz. 1126 z późn. zm.)).
— urządzeniach infrastruktury technicznej – oznacza to
drogi oraz wybudowane pod ziemią, na ziemi albo nad
ziemią przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne w rozumieniu art. 143 ust. 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.
Dz. U. nr 46 poz. 543).
— wysokość budynku – oznacza to wysokość służącą do
określenia maksymalnego, pionowego wymiaru budynku, którą liczy się od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do górnej krawędzi ściany
zewnętrznej, gzymsu lub attyki bądź jako wymiar liczony
od poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi
dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci dachowych,
w rozumieniu § 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690).
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II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§6
Dla obszaru określonego symbolem „ UTL” wprowadza się
następujące ustalenia:
1. Przeznaczenie terenu:
Zabudowa rekreacji indywidualnej;
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
— podstawową formą zabudowy działki jest pojedynczy
wolnostojący parterowy budynek rekreacji indywidualnej;
dopuszcza się podpiwniczenie i użytkowe wykorzystanie
poddasza;
— architektura budynku kształtowana indywidualnie winna
odpowiadać pełnionej funkcji nawiązując do najlepszych
lokalnych form kształtowania zabudowy rekreacyjnej;
— dopuszcza się lokalizację jednego parterowego wolnostojącego obiektu gospodarczego, w tym garażu nawiązującego formą do architektury budynku głównego;
— dopuszcza się wprowadzenie wszelkich form małej
architektury związanej z funkcją rekreacyjną;
— miejsca przeznaczone na usytuowanie pojemników na
odpady należy otoczyć żywopłotem;
— dopuszcza się ogrodzenia proste z materiałów trwałych
obsadzone od strony posesji żywopłotem, zakaz stosowania ogrodzeń żelbetowych;
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
Teren położony w granicach Gowidlińskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu – zagospodarowanie zgodnie z
przepisami odrębnymi.
— wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy
niż 70% powierzchni ogólnej działki; w razie potrzeby
uzupełnić istniejącą zieleń poprzez nowe nasadzenia
grup drzew i krzewów zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi;
— wycinkę drzew przy sytuowaniu budynków należy ograniczyć do niezbędnego minimum;
— odpływ wód opadowych należy zabezpieczyć w sposób
chroniący teren przed erozją;
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury
materialnej:
nie dotyczy;
5. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
nie dotyczy;
6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
— nieprzekraczalną linię zabudowy ustala się w odległości
10,0 m od linii granicznej drogi gminnej dz. nr 123 oraz
wewnętrznej drogi dojazdowej dz. nr 125/27;
— linię zabudowy od granicy lasu ustalić w zależności od
kategorii ogniowej budynku w uzgodnieniu z Powiatową
Komendą Straży Pożarnej;
— powierzchnia zabudowana nie większa niż 20% powierzchni działki;
— wysokość budynku od poziomu posadzki parteru do
kalenicy nie większa niż 8,0 m;
— wysokość posadowienia posadzki parteru przy głównym
wejściu nie większa niż 50 cm;
— szerokość elewacji frontowej nie mniejsza niż 6,0 m;
— dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci od
30º do 50º i kierunku kalenicy głównej prostopadłym do
drogi;
7. Zasady zagospodarowania terenów na podstawie przepisów odrębnych:
nie dotyczy;

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
— istniejący podział do zachowania;
9. Zasady kształtowania systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej:
— dojazd do działek z drogi gminnej dz. nr 123 wewnętrzną
drogą dojazdową dz. nr 125/27;
— parkowanie na terenie własnym działki;
— zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej;
— odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; do czasu jej realizacji
dopuszcza się odprowadzenie ścieków do szczelnych
zbiorników bezodpływowych opróżnianych okresowo
przez specjalistyczne przedsiębiorstwo;
— odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w
granicach własnych działek;
— zaleca się gromadzenie wód opadowych z dachów
obiektów kubaturowych i ich późniejsze wykorzystanie
dla celów gospodarczych;
— zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci
kablowej NN zasilanej z miejscowej stacji transformatorowej na warunkach określonych przez gestora sieci;
— ogrzewanie indywidualne z użyciem powszechnie dostępnych niskoemisyjnych nośników energii;
— gospodarka odpadami – regulowana przepisami odrębnymi;
10. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania:
do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu nie przewiduje się innych niż dotychczasowe formy zagospodarowania
i użytkowania terenu; nie dotyczy inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej;
11. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury
technicznej:
nie dotyczy;
12. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe:
stanowią przedmiot niniejszego opracowania;
13. Opłata planistyczna:
— ustala się stawkę procentową służącą do naliczania
opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.
14. Warunki wynikające z przepisów odrębnych:
— przyjmuje się poziom hałasu w środowisku, jak dla
terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
§7
1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Sulęczyno.
2. Zobowiązuje się Wójta Gminy do:
a. przekazania niniejszej uchwały Wojewodzie Pomorskiemu wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny
zgodności z prawem;
b. umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 dni
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sulęczyno;
c. publikacji niniejszej uchwały wraz z częścią graficzną na
stronie internetowej Urzędu Gminy Sulęczyno;
§8
Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z wyjątkiem § 7, który wchodzi w życie z dniem podjęcia
uchwały.
Przewodniczący
Rady Gminy
Bernard Grucza
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Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XI/85/2008
Rady Gminy Sulęczyno
z dnia 26 marca 2008 r.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XI/85/2008
Rady Gminy Sulęczyno
z dnia 26 marca 2008 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE

ROZSTRZYGNIĘCIE

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do
publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego
Borek, działki nr 168, 169, 170.
W myśl postanowień zawartych w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 póz. 717 z późn. zm.) projekt wyżej
wymienionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
był wyłożony do publicznego wglądu od dnia 07 grudnia 2007 r.
do dnia 28 grudnia 2007 r. i w terminie ustalonym do składania
wniosków, to jest do dnia 14 stycznia 2008 r. żadnych uwag
do wyłożonego projektu zmiany planu nie wniesiono.

w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz
zasad ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach
publicznych wynikających z rozwiązań projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb geodezyjny Borek, działki nr 168, 169, 170.
w gminie Sulęczyno:
W myśl ustaleń art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
nr 80 póz. 717 z późn. zm.)
stwierdza się co następuje:
na terenach objętych opracowaniem zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego przyjęte w planie
rozwiązania nie przewidują konieczności realizacji inwestycji
celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy.

2238
POROZUMIENIE Nr OZS/4/2008

zawarte w dniu 10 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia
dotacji celowej na realizację zadań oświatowych w 2008 r.
pomiędzy:
Gminą Starogard Gdański, 83-200 Starogard Gdański
ul. Sikorskiego 9 reprezentowaną przez: Stanisława Połoma
– Wójta Gminy Starogard Gdański zwaną dalej „Gminą”
a
Gminą Miejską Starogard Gdański, 83-200 Starogard Gdański
ul. Gdańska 6 reprezentowaną przez:
Edmunda Stachowicza – Prezydenta Miasta Starogard Gdański zwaną dalej „Miastem”
Na podstawie art. 130 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z
późn. zm.) oraz Uchwały nr VI/76/2007 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 12 kwietnia 2007 r w sprawie ustaleenia
sposobu finansowania uczęszczania dzieci z terenu Gminy
Starogard Gdański do szkół podstawowych, gimnazjów i
oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
prowadzonych przez Miasto Starogard Gdański zawiera się
porozumienie następującej treści:
§1
Porozumienie dotyczy dotacji celowej udzielonej przez
Gminę na rzecz Miasta w związku z uczęszczaniem w 2008
r. dzieci z terenu Gminy do oddziałów dzieci sześcioletnich
publicznych przedszkoli, szkół i gimnazjów prowadzonych
przez Miasto.
§2
1. Gmina zobowiązuje się do przekazania dotacji celowej w
2008 r. z przeznaczeniem na:
a) finansowanie bieżących wydatków wynikających z funkcjonowania oddziałów dzieci sześciolertnich przedszkoli
publicznych w kwocie 70.000,- (słownie: siedemdziesiąt
tysięcy złotych),
b) finansowanie bieżących wydatków wynikających z

funkcjonowania szkół podstawowych w kwocie 70.000,(słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych),
c) finansowanie bieżących wydatków wynikających z
funkcjonowania gimnazjów w kwocie 50.000,- (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Dotacje przekazywane będą w formie miesięcznych wpłat
na konto nr 94834000010001140020000001 w terminie
do 30 – tego każdego miesiąca, w wysokości 1/12 części
kwot wymienionych w ust. 1 z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3. Dotacje za miesiąc grudzień przekazane zostaną do
20 grudnia 2008 r.
4. Przekazanie dotacji za miesiące od stycznia 2008 r. do
marca 2008 r. nastąpi w terminie do dnia 31 maja 2008 r.
§3
Liczbę dzieci w wieku przedszkolnym, na które Gmina
udzieli dotacji celowej ustalać będzie Urząd Gminy w Starogardzie Gdańskim w porozumieniu z Urzędem Miejskim
w Starogardzie Gdańkim na podstawie imiennych wykazów
sporządzanych przez miejskie przedszkola publiczne w terminie do 25-tego każdego miesiąca.
§4
Porozumieniem objęte są dzieci zamieszkałe w niżej wymienionych miejscowaściach Gminy, a uczęszczające:
1) do oddziałów dzieci sześciolertnich przedszkoli publicznych – Okole, Owidz, Kolincz, Janowo, Nowa Wieś,
Stary Las, Żabno;
2) do publicznych szkół podstawowych – Nowa Wieś, Stary
Las, Kolincz, Owidz, Krąg, Janowo, Koteże, Żabno,
Linowiec;
3) do publicznych gimnazjów – Koteże, Janowo, Owidz,
Krąg, Nowa Wieś, Stary Las, Kolincz, Żabno, Linowiec.

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 86

Poz. 2238, 2239

— 7582 —

Porozumienie obowiązuje na okres od 1 stycznia do
31 grudnia 2008 r.

§5
Gmina zobowiązuje się umożliwić uczniom miejskich
gimnazjów zakwalifikowanym do nauki w oddziałach przysposabiających do pracy realizowanie obowiązku szkolnego
w Zespole Kształcenia i Wychowania w Rywałdzie.
§6
1. Miasto zobowiązuje się zawiadamiać Gminę o wszystkich
istotnych zmianach w funkcjonowaniu oddziałów dzieci
sześciolertnich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
2. Gmina może otrzymać informacje o kształtowaniu się
kosztów funkcjonowania oddziałów dzieci sześciolertnich
przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz wysokości subwencji oświatowej.
3. Wszystkie sprawy sporne dotyczące uczęszczania dzieci
z terenu Gminy do miejskich przedszkoli i szkół będą rozstrzygane w drodze negocjacji.
4. W terminie do 28 lutego 2009 r. Miasto przedstawi Gminie
rozliczenie otrzymanej dotacji.

§8
1. Wszelkie zmiany w treści warunków porozumienia wymagają formy pisemnej.
2. W sprawach nie uregulowanych w porozumieniu mają
zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawa o finansach publicznych.
3. Treść niniejszego porozumienia podlega publikacji w Dzienniku Urzęedowym Województwa Pomorskiego.
§9
Miasto zobowiązuje się do wydatkowania środków, o
których mowa w § 2, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164,
poz. 1163 z późn. zm.).
§ 10
Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących
egzemplarzach:
1) dwa dla Miasta,
2) dwa dla Gminy.

§7
2239
POROZUMIENIE
z dnia 13 maja 2008 r.
w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Powiatowym
Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie
zawarte pomiędzy Powiatem Bytowskim, w imieniu którego
działają:
- Jacek Żmuda - Trzebiatowski - Starosta Bytowski,
- Krzysztof Sławski - Wicestarosta Bytowski
zwanym w dalszej części porozumienia „Organizatorem”,
a Powiatem Sławieńskim w imieniu którego działają:
- Andrzej Lewandowski - Starosta Sławieński
- Sebastian Dereń - Wicestarosta Sławieński
zwanym w dalszej części porozumienia „Uczestnikiem”.
§1
1. Przedmiotem porozumienia jest zorganizowanie i realizacja przez „Organizatora” teoretycznej nauki zawodu w
systemie kursowym - czterotygodniowym dla uczniów klas
wielozawodowych szkół Powiatu Sławieńskiego wskazanych przez „Uczestnika”.
2. Teoretyczna nauka zawodu, o której mowa w punkcie
1 odbywać się będzie w Powiatowym Centrum Edukacji
Zawodowej w Bytowie ul. Młyńska 8.
§2
1. Odpłatność za określony w §1 pkt 1 przedmiot umowy
wynosi 240,00 zł za ucznia.
2. „Uczestnik” jest zobowiązany do przekazania „Organizatorowi” środków finansowych w wysokości ustalonej jako
iloczyn stawki określonej w pkt 1 mniejszego paragrafu oraz
faktycznej liczby uczniów uczestniczących w kursach
dokształcania zawodowego w Powiatowym Centrum
Edukacji Zawodowej w Bytowie. Liczbę uczniów ustala
„Organizator”.
3. Środki finansowe zostaną przekazane przez „Uczestnika”
w terminie 14 dni po otrzymaniu noty obciążeniowej na
konto Starostwa Powiatowego w Bytowie: Bank PKO BP
Oddział Bytów nr 68 1020 4708 0000 7602 0004 4057.
Do noty obciążeniowej zostanie załączony wykaz uczniów

z podziałem na szkoły kierujące uczniów na szkolenie w
Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej w Bytowie.
4. W przypadku opóźnienia w zapłacie naliczone zostaną
odsetki ustawowe.
§3
Uczniowie objęci są ubezpieczeniem od nieszczęśliwych
wypadków w zakresie umów zawartych przez szkoły do
których uczniowie uczęszczają i z których kierowani są na
kursy.
§4
Porozumienie zawiera się na okres od dnia 1 września 2008
r. do dnia 30 czerwca 2009 r.
§5
Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej.
§6
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem
będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spoiy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla
„Organizatora”.
§7
1. Porozumienie zostaje podpisane w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
„Organizator”
Starosta
Jacek Żmuda-Trzebiatowski
Wicestarosta
Krzysztof Sławski

„Uczestnik”
Starosta
Andrzej Lewandowski
Wicestarosta
Sebastian Dereń
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2240
ZARZĄDZENIE NR 2
DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI
z dnia 9 kwietnia 2008r.

w sprawie określenia granicy lądowej dla morskiej przystani rybackiej w Dębkach
Na podstawie art. 45 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o
obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (j.t. Dz. U. z 2003r. Nr 153, póz.1502, Nr 170,
poz.1652, z 2004r. Nr 6, póz. 41, Nr 93, póz. 895, Nr 273, póz.
2703, z 2005r Nr 203, poz.1683, z 2006r. Nr 220, póz. 1600,
Nr 249, póz. 1834, z 2007r. Nr 21, póz. 125) zarządzam, co
następuje:
§1
Granicę morskiej przystani rybackiej w Dębkach od strony
lądu ustala się jak następuje:
1) Poczynając od punktu 1, zlokalizowanego na 147,330 km
pasa technicznego brzegu morskiego, o współrzędnych
geograficznych w układzie „WGS-84”: (Φ = 54°50’00,21”N
i λ = 18° 05’26,49”E - granica przystani biegnie pod kątem
prostym do ciągu kilometrażowego pasa technicznego,
obejmując całą jego szerokość w kierunku południowym
do punktu 2, zlokalizowanego na granicy działek nr
451/1 i 1047/3, o współrzędnych geograficznych: Φ =
54°49’55,38”N i λ = 18° 05’25,59”E.;
2) W punkcie 2, granica przystani skręca w kierunku zachodnim i biegnie granicą działek 451/1 i 1047/3 do punktu 3,
zlokalizowanego na granicy działek 451/1, 1047/2 i 1047/1
o współrzędnych geograficznych: Φ = 54°49’55,80”N i λ, =
18° 05’16,92”E.;
3) W punkcie 3 granica przystani skręca w kierunku północnym i biegnie zachodnim skrajem dojścia na plażę pod
kątem prostym do ciągu kilometrażowego pasa technicznego do brzegu morskiego, do punktu 4, zlokalizowanego

na 147,485 km pasa technicznego brzegu morskiego, o
współrzędnych geograficznych: Φ = 54°50’00,57”N i λ =
18° 05’17,78”E.;
4) z punktu 4 granica biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż
linii brzegowej do punktu początkowego 1, zamykając
granicę przystani.
§2
1. Integralną częścią niniejszego zarządzenia jest załącznik
graficzny w postaci mapy zasadniczej w skali 1:1000, stanowiąca załącznik nr 1.
2. Mapa, o której mowa w ust. 1 jest dostępna do wglądu w
Urzędzie Morskim w Gdyni oraz w Urzędzie Gminy Krokowa.
§3
W zarządzeniu Nr 3 Naczelnego Dyrektora Urzędu Morskiego
w Gdyni z dnia 23 września 1991 r. w sprawie ustalenia granic lądowych dla morskich przystani rybackich położonych w
obrębie pasa technicznego zarządzanego przez Urząd Morski
w Gdyni (Dz. Urzędowy Woj. Gdańskiego Nr 19, póz. 133 z
1991 r.), w § 1 w ustępie 1 uchyla się punkt 20) Dębki.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Dyrektor
Urzedu Morskiego w Gdyni
Andrzej Królikowski

2241
Gdańsk, dnia 17 lipca 2008 r.

DECYZJA
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD-4210-8(11)/2008/514/VIII/MM
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3,
w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625,
Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz
z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i
Nr 130 poz. 905) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz.
1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004
r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78,
poz. 682 i Nr 181, poz. 1524),
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 29 lutego 2008 r.
Przedsiębiorstwa Usług Energetycznych i Komunalnych
„UNIKOM”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gdańsku

zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”,
postanawiam
1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
2) ustalić okres obowiązywania taryfy do dnia 31 sierpnia 2009
r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego
koncesje na:
wytwarzanie ciepła Nr WCC/175/514/U/OT1/98/
KK z dnia 7 października 1998 r., zmienioną decyzjami: Nr WCC/175A/514/W/3/2000/ZJ z dnia 22
listopada 2000 r., Nr WCC/175B/514/W/OGD/2002/
DJ z dnia 24 kwietnia 2002 r., Nr WCC/175C/514/
W/OGD/2003/DJ z dnia 24 marca 2003 r. oraz Nr
WCC/175-ZTO/514/W/OGD/2007/AP z dnia 17 lipca
2007 r.,
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przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/189/514/U/
OT1/98/KK z dnia 7 października 1998 r., zmienioną
decyzjami: Nr PCC/189/S/514/U/3/99 z dnia 2 sierpnia 1999 r., Nr PCC/189A/514/W/OGD/2003/DJ z
dnia 24 marca 2003 r. oraz decyzją Nr PCC/189ZTO/514/W/OGD/2007/AP z dnia 17 lipca 2007 r.,
w dniu 7 marca 2008 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia (ósmej) taryfy dla ciepła
ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom
przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu,
przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo
zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu
postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na
adres Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji
Energetyki – Al. Jana Pawła II 20, 80-462 Gdańsk.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej „Prezesem
URE”, wezwał Przedsiębiorstwo w dniach: 7 marca, 1 kwietnia, 30 kwietnia i 3 czerwca 2008 r. do złożenia stosownych
wyjaśnień i dokumentów. W trakcie trwającego postępowania
administracyjnego Przedsiębiorstwo złożyło żądane dokumenty i wyjaśnienia. Ostateczne dokumenty i wyjaśnienia zostały
przedłożone w dniu 3 lipca 2008 r.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust.
3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
– Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z
późn. zm.), zwanej dalej „ustawą – Prawo energetyczne”,
przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają
taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz proponują okres ich obowiązywania. Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje
przedkładają Prezesowi URE taryfy z własnej inicjatywy lub
na żądanie Prezesa URE.
W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie
zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo
opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art.
45 ustawy – Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006
r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji
taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z
2006 r. Nr 193, poz. 1423), zwanego dalej „rozporządzeniem
taryfowym”.
Ustalone przez Przedsiębiorstwo ceny i stawki opłat zostały
skalkulowane na podstawie uzasadnionych planowanych
przychodów ze sprzedaży ciepła, uwzględniających uzasadnione roczne koszty wykonywania działalności gospodarczej
w zakresie zaopatrzenia w ciepło wraz z uzasadnionym zwrotem z kapitału zaangażowanego w tę działalność. Podstawą
ustalenia kwoty uzasadnionych kosztów planowanych były
wielkości, określone zgodnie z § 12 rozporządzenia taryfowego. Na poziom cen i stawek opłat wpływ miały przede
wszystkim koszty paliwa.
Okres obowiązywania taryfy ustalono zgodnie z wnioskiem
Przedsiębiorstwa.
W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne,
Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie
wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45
dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki
z upoważnienia
DYREKTOR
Północnego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku
Mirosława Szatybełko-Połom
Przedsiębiorstwo
Usług Energetycznych i Komunalnych
„UNIKOM” Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 31
80-298 Gdańsk
Taryfa dla ciepła
2008 r.
NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 17 lipca 2008 r.
Nr OGD-4210-8(11)/2008/514/VIII/MM
Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
DYREKTOR
Północnego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Gdańsku
Mirosława Szatybełko-Połom

POUCZENIE
SPIS TREŚCI
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu
Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów – za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust.
2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i
art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

CZĘŚĆ I Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.
CZĘŚĆ II Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.
CZĘŚĆ III Podział odbiorców na grupy.
CZĘŚĆ IV Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.
CZĘŚĆ V Warunki stosowania cen i stawek opłat.
CZĘŚĆ VI Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.
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CZĘŚĆ I
Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.
A. Użyte w taryfie pojęcia i skróty oznaczają:
ustawa – ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.);
rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z
tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz.
1423);
rozporządzenie przyłączeniowe – rozporządzenie Ministra
Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92);
przedsiębiorstwo ciepłownicze - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedażą ciepła wytworzonego w
tych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa
energetycznego, tj. Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych i Komunalnych „UNIKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w
Gdańsku ul. Budowlanych 31, zwane dalej „UNIKOM”,
odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub
energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym;
źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje
służące do wytwarzania ciepła;
sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub
instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze
źródeł ciepła do węzłów cieplnych;
węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika
ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła
dostarczanego do instalacji odbiorczych;
obiekt – budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi;
układ pomiarowo – rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń,
służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła,
których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła;
grupa taryfowa – grupę odbiorców korzystających z usług
związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia
są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek
opłat oraz warunków ich stosowania;
moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego
do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła
odebranego z tego nośnika w jednostce czasu;
zamówiona moc cieplna – ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej
największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w
warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w
odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wyma-
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ganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna
do zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej
temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w
punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;
• warunki obliczeniowe:
a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane
ciepło,
b) normatywną temperaturę ciepłej wody.
1. B. Określenie źródła ciepła:
U - źródło ciepła, zlokalizowane w Gdańsku, przy ul. Budowlanych 31, w którym wytwarzane ciepło pochodzi ze spalania
miału węgla kamiennego.
CZĘŚĆ II
Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.
„UNIKOM” prowadzi działalność gospodarczą w zakresie
zaopatrzenia w ciepło na podstawie udzielonych koncesji w
zakresie:
- wytwarzania ciepła Nr WCC/175/514/U/OT1/98/KK z dnia
7 października 1998 r., zmienionej decyzjami Nr WCC/
175A/514/W/3/2000/ZJ z dnia 22 listopada 2000 r., Nr
WCC/175B/ 514/W/OGD/2002/DJ z dnia 24 kwietnia 2002
r., Nr WCC/175C/514/W/OGD/2003/DJ z dnia 24 marca
2003 r. oraz Nr WCC/175-ZTO/514/W/OGD/2007/AP z
dnia 17 lipca 2007 r.
- przesyłania i dystrybucji ciepła Nr PCC/189/514/U/OT1/98/
KK z dnia 7 października 1998 r. zmienionej decyzjami
Nr PCC/189/S/514/U/3/99 z dnia 2 sierpnia 1999 r., Nr
PCC/189A/ 514/W/OGD/2003/DJ z dnia 24 marca 2003
r. oraz Nr PCC/189-ZTO/514/W/OGD/2007/AP z dnia 17
lipca 2007 r.
CZĘŚĆ III
Podział odbiorców na grupy.
GRUPA I - odbiorcy, którym ciepło w postaci pary technologicznej, wytwarzane w źródle ciepła U, dostarczane jest
poprzez sieć ciepłowniczą eksploatowaną przez „UNIKOM”
do węzłów cieplnych stanowiących własność odbiorców
i przez nich eksploatowanych;
GRUPA II - odbiorcy, którym ciepło w postaci gorącej wody,
wytwarzane w źródle ciepła U, dostarczane jest poprzez sieć
ciepłowniczą eksploatowaną przez „UNIKOM” do węzłów
cieplnych stanowiących własność odbiorców i przez nich
eksploatowanych.
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CZĘŚĆ IV
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.
4.1.

Ceny i stawki opłat:

GRUPA ODBIORCÓW I.
Cena za zamówioną
roczna
moc cieplną
rata miesięczna
Cena ciepła
Cena nośnika ciepła
Stawka opłaty stałej
roczna
za usługi przesyłowe
rata miesięczna
Stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe

GRUPA ODBIORCÓW II.
Cena za zamówioną
roczna
moc cieplną
rata miesięczna
Cena ciepła
Cena nośnika ciepła
Stawka opłaty stałej
roczna
za usługi przesyłowe
rata miesięczna
Stawka opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe

j.m.
zł/MW
zł/GJ
zł/m3
zł/MW
zł/GJ

j.m.
zł/MW
zł/GJ
zł/m3
zł/MW
zł/GJ

NETTO BRUTTO*
61 579,84 75 127,41
5 131,65
6 260,62
33,43
40,78
20,13
24,56
9 753,60 11 899,39
812,80
991,62
9,98

12,17

NETTO BRUTTO*
96 006,65 117 128,11
8 000,55
9 760,68
27,36
33,38
18,46
22,52
14 457,14 17 637,71
1 204,76
1 469,81
7,83

9,55

*- uwzględniono podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22 %.

4.2 Stawki opłat za przyłączenie do sieci.
Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej, ponieważ „UNIKOM” nie planuje przyłączenia
nowych odbiorców do sieci ciepłowniczej w pierwszym roku
stosowania taryfy. W przypadku wystąpienia potrzeby przyłączenia nowych odbiorców, „UNIKOM” wystąpi o zmianę
taryfy, w części dotyczącej stawek opłat za przyłączenie
do sieci.
CZĘŚĆ V
Warunki stosowania cen i stawek opłat.
5.1. Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy
zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców,
które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia
przyłączeniowego.

5.2. W przypadkach:
a. niedotrzymania przez „UNIKOM” standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez
odbiorców warunków umowy,
b. uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego,
c. udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,
d. nielegalnego poboru ciepła stosuje się postanowienia
określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ VI
Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.
„UNIKOM” wprowadza do stosowania ceny i stawki opłat
określone w taryfie nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie
później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.
PREZES ZARZĄDU
Dyrektor
Lech Wronka
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OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO
W GDAŃSKU
z dnia 21 lipca 2008 r.

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stary Targ przeprowadzonych w dniu 20 lipca 2008 r.
Na podstawie art. 182 ust. l i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, póz. 1547, z późn. zm.1)
Komisarz Wyborczy w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stary
Targ przeprowadzonych w dniu 20 lipca 2008 r.
I
A. Wybory przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych.
B. Wybierano 2 radnych spośród 2 kandydatów zgłoszonych
na 2 listach kandydatów.
C. Wybrano 2 radnych.
D. Uprawnionych do głosowania było O osób.
E. Wydano kart do głosowania O wyborcom.
F. W wyborach wzięło udział (liczba kart ważnych wyjętych z
urny) 0.
G. Głosów ważnych oddano 0.
H. Głosów nieważnych oddano 0.
II
A. Głosowania nie przeprowadzono w 2 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 4, nr 5, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa liczbie mandatów w okręgach.

A. Wybory odbyły się.
B. Głosowania nie przeprowadzono.
C. W wyborach wzięło udział........(liczba kart ważnych) .....
D. Głosów ważnych oddano
E. Radnym został wybrany :
z listy nr 1 KWW LEPSZE WAPLEWO
1) REDMER Jan Piotr
F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Okręg wyborczy nr 5, w którym wybierano 1 radnego.
A. Wybory odbyły się.
B. Głosowania nie przeprowadzono.
C. W wyborach wzięło udział ........(liczba kart ważnych) .....
D. Głosów ważnych oddano
E. Radnym został wybrany :
z listy nr 1 KWW RAZEM ŁATWIEJ
1) RUDZKI Mateusz
F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
Katarzyna Jankowska - Józefiak
1

III
Wyniki wyborów:
Okręg wyborczy nr 4, w którym wybierano 1 radnego.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, póz 219, Nr 102, póz. 1055
iNr 167, póz. 1760, z 2005 r. Nr 175, póz. 1457, z 2006
r. Nr 17, póz. 128, Nr 34, póz. 242, Nr 146, póz. 1055, Nr
159, póz. 1127 i Nr 218, póz. 1592, z 2007 r. Nr 25, póz.
162, Nr 48, póz. 327 i Nr 112, póz. 766 oraz z 2008 r. Nr
96, póz. 607
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OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU
z dnia 21 lipca 2008 r.
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stężyca przeprowadzonych w dniu 20 lipca 2008 r.
Na podstawie art. 182 ust. l i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, póz. 1547, z późn.
zm.1) Komisarz Wyborczy w Gdańsku podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Stężyca przeprowadzonych w dniu 20 lipca 2008 r.
I
A. Wybory przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym.
B. Wybierano 1 radnego spośród 2 kandydatów zgłoszonych
na 2 listach kandydatów.
C. Wybrano 1 radnego.
D. Uprawnionych do głosowania było 1830 osób.
E. Wydano kart do głosowania 242 wyborcom.
F. W wyborach wzięło udział (liczba kart ważnych wyjętych z
urny) 242, to jest 13,22% uprawnionych do głosowania.
G. Głosów ważnych oddano 238, to jest 98,35% ogólnej liczby
głosów oddanych.
H. Głosów nieważnych oddano 4, to jest 1,65% ogólnej liczby
głosów oddanych.

II
Wyniki wyborów:
Okręg wyborczy nr 1, w którym wybierano 1 radnego.
A. Wybory odbyły się.
B. Głosowanie przeprowadzono.
C. W wyborach wzięło udział (liczba kart ważnych) 242.
D. Głosów ważnych oddano 238.
E. Radnym został wybrany :
z listy nr 2 KWW SAMORZĄDNOŚĆ GMINY STĘŻYCA
1) ZIELKE Tomasz Józef
F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
Katarzyna Jankowska - Józefiak
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, póz. 219, Nr 102, póz. 1055
i Nr 167, póz. 1760, z 2005 r. Nr 175, póz. 1457, z 2006 r. Nr
17, póz. 128, Nr 34, póz. 242, Nr 146, póz. 1055, Nr 159, póz.
1127 i Nr 218, póz. 1592 , z 2007 r. Nr 25, póz. 162, Nr 48, póz.
327 i Nr 112, póz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, póz. 607.
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2244
WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
W GDAŃSKU
POMORSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
PWKZ.R.4190-2/484-3/2008
Na podstawie art. 9 ust. 6 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r., Nr
162 póz. 1568) Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
w Gdańsku wnosi o opublikowanie w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego następującej informacji:

twa pomorskiego zostały wpisane następujące zabytki:
Kościół parafialny p.w. Św. Mikołaja w części historycznej
(dawne prezbiterium i nawa) wraz z fragmentem działki 312/24
w obrębie obrysu historycznych murów, położony w Gdyni
Chyloni przy ul. Św. Mikołaja 1 Nr rejestru zabytków A-1823
Pomorski
Wojewodzki Konserwator
Zabytków
w Gdańsku
Marian Kwapiński

INFORMACJA
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku
informuje, że decyzją PWKZ.R.4190-2/484-2/2008 z dnia
09.05.2008 r. do rejestru zabytków nieruchomych wojewódz-
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WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
W GDAŃSKU
POMORSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
PWKZ.R.4190-32/2068-5/2008
Na podstawie art. 9 ust. 6 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r., Nr
162 póz. 1568) Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
w Gdańsku wnosi o opublikowanie w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego następującej informacji:

Kościół parafialny p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
wraz z terenem przykościelnym, d. cmentarzem i ogrodzeniem, położone na działkach 75,420,421, w Swarzewie przy
ul. Ks. Kanonika Pronobisa 7 Nr rejestru zabytków A-1830
Pomorski
Wojewodzki Konserwator
Zabytków
w Gdańsku
Marian Kwapiński

INFORMACJA
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku
informuje, że decyzją PWKZ.R.4190-32/2068-4/2008 z dnia
25.06.2008 r. do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego zostały wpisane następujące zabytki:
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WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
W GDAŃSKU
POMORSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
PWKZ.R.4190-37/6438-4/2008
Na podstawie art. 9 ust. 6 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r., Nr
162 póz. 1568) Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
w Gdańsku wnosi o opublikowanie w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego następującej informacji:
INFORMACJA
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku
informuje, że decyzją PWKZ.R.4190-37/6438-3/2008 z dnia
15.07.2008 r. do rejestru zabytków nieruchomych wojewódz-

twa pomorskiego zostały wpisany następujący zabytek:
Budynek mieszkalny położony w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej nr 6 wraz z częścią działki o nr 178/6 w obrysie budynku,
pod nr rejestru zabytków A-1835
Pomorski
Wojewodzki Konserwator
Zabytków
w Gdańsku
Marian Kwapiński
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Egzemplarze bieżące oraz archiwalne można nabywać:
w Zespole Obsługi Klienta
80-810 Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, wejście IV-B
tel. (0-58) 301 19 00, (0-58) 307 76 95,
Prenumeratę prowadzi:
Zakład Obsługi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
tel. 0-58 30-77-702; fax 0-58 30-19-626
Nr konta: Bank Zachodni WBK S. A.
45 1090 1098 0000 0000 0901 5691
Zbiory dziennika urzędowego wraz ze skorowidzem wyłożone są do wglądu w:
Bibliotece Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
tel. 0-58 30-77-516, pok. 195
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7.45 – 15.30
środa w godz. 11.00 –15.30
Wydawca:
Wojewoda Pomorski
Redakcja:
Wydział Nadzoru i Kontroli Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, pokój nr 190, tel. 0-58 30 77 384, dziennik urzędowy e-mail: dziennik@gdansk.uw.gov.pl
strona internetowa: www.uw.gda.pl
Skład i druk:
Ośrodek Informatyki – Terenowy Bank Danych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, tel. (058) 307-75-97,
e-mail: oitbd@gdansk.uw.gov.pl, www.oitbd.pl
Tłoczono z polecenia Wojewody Pomorskiego; skład i druk wykonał Ośrodek Informatyki –
Terenowy Bank Danych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

ISSN 1508–4779

Cena 16,25 zł

(w tym 7% vat)

