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461
UCHWAŁA Nr XXI/175/2008
RADY POWIATU CHOJNICKIEGO
z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Chojnickiego na 2009 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 oraz art. 51
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art.
165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§1
1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2009 w
wysokości
76 072 785,zgodnie z załącznikiem Nr 1* do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2009 w
wysokości
87 232 785,zgodnie z załącznikiem Nr 2* niniejszej uchwały
3. Budżet zamyka się deficytem w kwocie
11 160 000,4. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest kredyt
bankowy zgodnie z załącznikiem nr 3*.
§2
Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetowych
1) przychody w kwocie
12 000 000,zgodnie z załącznikiem nr 3*.
2) rozchody w kwocie
840 000,zgodnie z załącznikiem nr 4*.
§3
Z planu dochodów i wydatków budżetowych wyodrębnia
się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego ustawami w kwocie 7 214 770,zgodnie z załącznikiem Nr 5*, Nr 5a*, Nr 5b* do niniejszej
uchwały.
§4
1. Ustala się plan finansowo-rzeczowy inwestycji bieżących
na rok 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 6* do niniejszej
uchwały.
2. Ustala się plan finansowo-rzeczowy inwestycji wieloletnich WPI na rok 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 7* do
niniejszej uchwały.
3. Ustala się wykaz programów i projektów realizowanych
ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności na rok 2009 zgodnie z załącznikiem
Nr 8* do niniejszej uchwały.
§5
Ustala się plan przychodów i wydatków:
1. Gospodarstw pomocniczych
1) przychody w kwocie
151 500,2) wydatki w kwocie
151 500,zgodnie z załącznikiem Nr 9* do niniejszej uchwały.
2. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo
-darki Wodnej
1) przychody w kwocie
250 000,2) wydatki w kwocie
259 000,zgodnie z załącznikiem Nr 10* do niniejszej uchwały.
3. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
1) przychody w kwocie
820 000,2) wydatki w kwocie
908 570,zgodnie z załącznikiem Nr 11* do niniejszej uchwały.

§6
1. Ustala się dotacje z budżetu powiatu na 2009 rok zgodnie
z załącznikiem Nr 12* do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wykaz dochodów i wydatków związanych
z realizacją zadań wspólnych realizowanych w
drodze porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 13* do niniejszej
uchwały.
3. Ustala się plan dochodów własnych jednostek
budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 14* do niniejszej
uchwały.
§7
Ustala się rezerwę w kwocie
2 730 000,w tym:
1) rezerwa ogólna w kwocie
700 000,2) rezerwa celowa – na zadania oświaty i edukacyjnej opieki
wychowawczej w kwocie
1 950 000,3) rezerwa celowa – na zadania z zakresu opieki
społecznej
70 000,4) rezerwa celowa – na zadania z zakresu zarządzania
kryzysowego
10 000,§8
Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
zaciąganych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w
kwocie
2 000 000,2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie
11 160 000,3. spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w
kwocie
840 000,§9
Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1. dokonywania zmian w budżecie, polegających
na przeniesieniach wydatków między rozdziałami
i paragrafami w ramach działu,
2. przekazania
uprawnień
kierownikom
jednostek
organizacyjnych powiatu do dokonywania przesunięć
planowanych wydatków między paragrafami w ramach
rozdziału,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach
w innych bankach,
4. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do
wysokości 2 000 000,- zł,
5. zaciągania zobowiązań do wysokości 3 000 000,- z
tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania powiatu
i termin zapłaty upływa w roku następnym,
6. zaciągania zobowiązań z tytułu umów na realizację
inwestycji do wysokości kwot ujętych w wykazie
stanowiącym załącznik nr 7* do niniejszej uchwały,
7. zaciągania zobowiązań z tytułu umów na realizację
programów i projektów do wysokości kwot ujętych
w wykazie stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej
uchwały.
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§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 11
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym

Województwa Pomorskiegooraz ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń Starostwa Powiatowego i wchodzi w życie 1
stycznia 2009 r.
Przewodniczący Rady
Stefan Kwiatkowski
* Załączników nie publikuje się

462
UCHWAŁA Nr XXVI/601/08
Rady Miasta Gdyni
z dnia 17 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2009.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, oraz pkt
10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2005 r. Nr 172,poz. 1441,
Dz. U. z 2006 r. Nr 17,poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 102,
poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111), art. 85 ustawy z dnia 13 października
1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872,
zmiany: Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, Dz. U. z 2000 r.
Nr 6, poz. 70. Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz.
239, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1312, Dz.U z 2001 r. Nr
45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194, Nr 145,
poz. 1623), art. 24 ust. 11, art. 82 ust. 1 i 2, art. 165 ust.
2, art. 165a ust. 1-6, art. 166 ust. 1-4, art. 168 ust. 2 pkt 2
i 6, art 173 ust. 1-5, art. 174 ust. 1-4, art, 176 ust 1, art 184
ust. 1-4, art. 188 ust 2 pkt 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104,
zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r.
Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218,
Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr
82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.
984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112), Rada Miasta Gdyni
uchwala, co następuje:
§1
1. Ustala się dochody budżetu miasta, zgodnie z
załącznikiem nr 1*,
na kwotę:
924.958.471 zł
w tym:
— dochody bieżące
885.748.471 zł
— dochody majątkowe
39.210.000 zł
2. Ustala się wydatki budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem
nr 2*,
na kwotę
1.103.080.045 zł
w tym:
— wydatki bieżące, z tego:
805.276.019 zł
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne
296.804.709 zł
- wydatki na obsługę długu
14.230.000 zł
— wydatki majątkowe
297.804.026 zł
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi
planowany deficyt budżetu w kwocie 178.121.574 zł,
który zostanie pokryty przychodami określonymi w § 2.

§2
1. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości
216.649.288 zł
pochodzące z:
a) kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu
budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
196.000.000 zł
b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń
lat ubiegłych
20.649.288 zł
2. Ustala się rozchody budżetu miasta w wysokości
38.527.714 zł
w tym:
a) spłata kredytu zaciągniętego w 2004 r. na finansowanie inwestycji
20.000.000 zł
b) spłata kredytu zaciągniętego w 2005 r. na finansowanie inwestycji
17.500.000 zł
c) spłata kredytu zaciągniętego w 2008 r. na termomodernizację
budynków oświatowych
1.027.714 zł
§3
Ustala się rezerwy na kwotę
32.966.490 zł
w tym:
a) rezerwa ogólna
8.821.000 zł
b) rezerwy celowe na następujące wydatki: 24.145.490 zł
- podwyżki wynagrodzeń, wypłaty odpraw emerytalnych
i nagród jubileuszowych oraz dodatkowe etaty w jednostkach organizacyjnych miasta
20.000.000 zł
- realizacja zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
2.370.490 zł
- przygotowanie i udział w projektach bieżących współfinansowanych ze środków Unii Europejskie
1.000.000 zł
- realizację zadań zakresu zarządzania kryzysowego
200.000 zł
- realizację zadań dzielnic w ramach konkursów
575.000 zł
§4
Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3*.
§5
Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i rachunków dochodów
własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem
nr 4* do niniejszej uchwały.
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§6
1. Ustala się dotacje podmiotowe:
a) dla jednostek kultury
17.607.957 zł
b) dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych
placówek oświatowych
16.879.982 zł
c) dla zakładów budżetowych oświaty
25.703.831 zł
d) dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej
681.270 zł
2. Szczegółowy podział dotacji podmiotowych zawiera
załącznik nr 5.1*.

c) dla zakładu budżetowego Hala Widowiskowo – Sportowa
11.000.000 zł
d) dla jednostek kultury
1.100.600 zł
e) dla Szpitala Miejskiego w Gdyni
300.000 zł
f) dla Szpitala Morskiego w Gdyni
300.000 zł
g) dla Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej 70.000 zł
2. Zakres i szczegółowy podział dotacji celowych
na dofinansowanie realizacji inwestycji zakładów
budżetowych, jednostek kultury i innych jednostek
sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 5.3*.

§7

§9

1. Ustala się podstawę kalkulacji dotacji przedmiotowych
dla komunalnych zakładów budżetowych i gospodarstw
pomocniczych:
a) dla Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 – ilość
m2 powierzchni gminnych lokali socjalnych (nie więcej
niż 5.881 m2), ilość m2 powierzchni komunalnych lokali
mieszkalnych (nie więcej niż 130.985 m2), ilość m2
powierzchni pomieszczeń garażowych (nie więcej niż
3.684 m2) i ilość m2 powierzchni terenów gminy (nie
więcej niż 158.681 m2);
b) dla Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 – ilość
m2 powierzchni gminnych lokali socjalnych (nie więcej
niż 5.886 m2), ilość m2 powierzchni komunalnych lokali
mieszkalnych (nie więcej niż 138.454 m2), ilość m2
powierzchni pomieszczeń garażowych (nie więcej niż
1.166 m2) i ilość m2 powierzchni terenów gminy (nie
więcej niż 198.005 m2);
c) dla gospodarstwa pomocniczego Gimnazjum Nr 3
(basen pływacki) – ilość osobogodzin uczniów korzystających z basenu (nie więcej niż 66.437)
d) dla gospodarstwa pomocniczego Zespołu Szkół Nr 10
(basen pływacki) – ilość osobogodzin uczniów korzystających z basenu (nie więcej niż 64.638)
e) dla gospodarstwa pomocniczego Zespołu Szkół Nr 7
(basen pływacki) – ilość osobogodzin uczniów korzystających z basenu (nie więcej niż 66.938)
2. Ustala się stawki dotacji przedmiotowych dla komunalnych
zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych:
a) dla Administracji Budynków Komunalnych nr 3 – rocznie do kosztów eksploatacji 1 m2 powierzchni - gminnych lokali socjalnych 33,39 zł, komunalnych lokali
mieszkalnych 37,99 zł, pomieszczeń garażowych
43,49 zł, terenów gminy 1,92 zł;
b) dla Administracji Budynków Komunalnych nr 4 – rocznie do kosztów eksploatacji 1 m2 powierzchni - gminnych lokali socjalnych 50,55 zł, komunalnych lokali
mieszkalnych 41,32 zł, pomieszczeń garażowych
79,04 zł, terenów gminy 2,16 zł;
c) dla gospodarstwa pomocniczego Gimnazjum Nr 3
(basen pływacki) – 7,40 zł do 1 osobogodziny uczniów
korzystających z basenu
d) dla gospodarstwa pomocniczego Zespołu Szkół Nr 10
(basen pływacki) – 7,40 zł do 1 osobogodziny uczniów
korzystających z basenu
e) dla gospodarstwa pomocniczego Zespołu Szkół Nr 7
(basen pływacki) – 7,40 zł do 1 osobogodziny uczniów
korzystających z basenu
3. Szczegółowy podział dotacji przedmiotowych zawiera
załącznik nr 5.2*.

Ustala się plany finansowe dzielnic, stanowiące załącznik
nr 6*.

§8
1. Ustala się dotacje celowe na dofinansowanie realizacji
inwestycji zakładów budżetowych, jednostek kultury
i innych jednostek sektora finansów publicznych:
a) dla zakładów budżetowych oświaty
2.426.500 zł
b) dla Zarządy Cmentarzy Komunalnych
227.000 zł

§ 10
Ustala się plany przychodów i wydatków funduszy celowych, stanowiące załącznik nr 7*.
§ 11
Ustala się plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, stanowiący załącznik nr 8*.
§ 12
Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
i innych źródeł zagranicznych, stanowiący załącznik nr 9*.
§ 13
1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 5.200.000 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych
w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych na kwotę
4.970.400 zł.
3. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu
przeciwdziałania narkomanii na kwotę
253.300 zł.
§ 14
Ustala się dochody związane z wykonywaniem zadań
wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę
13.130.891 zł i wydatki na kwotę 14.050.243 zł. Zestawienie
dotacji planowanych do przekazania jednostkom samorządu
terytorialnego na realizację zadań na podstawie porozumień
zawiera załącznik nr 5.4*. Dotacje od innych jednostek
samorządu terytorialnego na realizację zadań przez miasto
Gdynia na podstawie porozumień oraz wydatki z nimi związane przedstawia załącznik nr 10*.
§ 15
Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:
- krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu
roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty
40.000.000 zł,
- długoterminowego na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań do kwoty
196.000.000 zł.
§ 17
Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty
realizowane z środków budżetu Unii Europejskiej, do kwot
określonych w załącznikach nr 8* i 9*;
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja
w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłości działania i termin spłaty upływa w roku 2010 do
kwoty
60.000.000 zł;
- zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych
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na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu
budżetowego do maksymalnej wysokości 40.000.000
zł;
- przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych
gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu
umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki
i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 18
Upoważnia się Prezydenta Miasta do zmian w planie
wydatków w obrębie działu klasyfikacji budżetowej.
§ 19
Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdyni
Stanisław Szwabski
* Załączników nie publikuje się

463
UCHWAŁA nr XXVI/602/08
Rady Miasta Gdyni
z 17 grudnia 2008 r.
w sprawie zmiany uchwały XLII/993/06 Rady Miasta Gdyni z 17 maja 2006 r. w sprawie ustalenia cen, opłat
i uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz przepisów taryfowych obowiązujących na liniach regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej organizowanego
przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 oraz 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U.
Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.), Rada Miasta Gdyni uchwala,
co następuje:

Województwa Pomorskiego, wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowaniedo wszystkich
biletów o terminie ważności od dnia 01 maja 2009 r.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdyni
Stanisław Szwabski

§1
Zmianie ulega treść załącznika numer 1 do uchwały
XLII/993/06 Rady Miasta Gdyni z 17 maja 2006 r w sprawie
ustalenia cen, opłat i uprawnień do przejazdów bezpłatnych
i ulgowych oraz przepisów taryfowych obowiązujących na
liniach regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju
wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej
organizowanego przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w
Gdyni, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do
niniejszej uchwały.
§2
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

Załącznik nr 1
Ceny i opłaty w regularnym transporcie wodnym
Cena biletu normalnego
12 zł
Cena biletu ulgowego
6 zł
Cena biletu na przewóz roweru
3 zł
Opłata za anulowanie biletu
25% wartości biletu
Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu 24 zł
Opłata za przewóz rowerów lub zwierzęcia domowego
bez ważnego biletu
6 zł
7. Opłata dodatkowa za przewożenie rzeczy wyłączonych
z przewozu
24 zł

1.
2.
3.
4.
5.
6.

464
UCHWAŁA nr XXVI/603/08
Rady Miasta Gdyni
z 17 grudnia 2008 r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr V/106/07 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za
usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.
U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.), Rada Miasta
Gdyni uchwala, co następuje:

§1
Zmienia się Uchwałę nr V/106/07 Rady Miasta Gdyni z
28 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej w
sposób następujący:
Dotychczasowy § 2 ust. 6 ulega zmianie i otrzymuje
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brzmienie:
„Do korzystania z bezpłatnych przejazdów minibusem
na zamówienie, niefunkcjonującym w ramach regularnej
komunikacji miejskiej, przystosowanym do przewozu osób
niepełnosprawnych w kursach związanych z nauką szkolną
mają prawo dzieci i młodzież niepełnosprawna w okresie
spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – na
podstawie legitymacji MENiS-II/182/2”.

wozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej w
sposób następujący nie zmienia się.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego, wchodzi w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdyni
Stanisław Szwabski

§2
Pozostała treść Uchwały nr V/106/07 Rady Miasta Gdyni
z 28 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi prze-

465
UCHWAŁA Nr XXVI/607/08
Rady Miasta Gdyni
z 17 grudnia 2008 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 4 dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2
w Gdyni ul. Chylońska 237.
Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i 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.) w związku z art. 5c
pkt 1 oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn.
zm.) Rada Miasta Gdyni uchwala co następuje:
§1
Z dniem 31 sierpnia 2009 r. zamierza się zlikwidować
Technikum Uzupełniające Nr 4 dla Dorosłych w Zespole
Szkół Zawodowych Nr 2 w Gdyni ul. Chylońska 237.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Gdyni.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdyni
Stanisław Szwabski

466
UCHWAŁA Nr XXVI/608/08
Rady Miasta Gdyni
z 17 grudnia 2008 r.
w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących
Nr 5 w Gdyni ul. Wejherowska 55.
Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i 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.) w związku z art. 5c
pkt 1 oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn.
zm.) Rada Miasta Gdyni uchwala co następuje:
§1
Z dniem 31 sierpnia 2009 r. zamierza się zlikwidować II
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Gdyni ul. Wejherowska 55.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Gdyni.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdyni
Stanisław Szwabski
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UCHWAŁA Nr XXVI/609/08
Rady Miasta Gdyni
z 17 grudnia 2008 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 7 w Zespole Szkół Mechanicznych w Gdyni ul. Morska 79.
Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i 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.) w związku z art. 5c
pkt 1 oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn.
zm.) Rada Miasta Gdyni uchwala co następuje:
§1
Z dniem 31 sierpnia 2009 r. zamierza się zlikwidować
Technikum Uzupełniające Nr 7 w Zespole Szkół Mechanicznych w Gdyni ul. Morska 79.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Gdyni.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdyni
Stanisław Szwabski

468
UCHWAŁA Nr XXVI/610/08
Rady Miasta Gdyni
z 17 grudnia 2008 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 8 w Zespole Szkół Budownictwa Okrętowego w
Gdyni ul. Energetyków 13a.

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i 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.) w związku z art. 5c
pkt 1 oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn.
zm.) Rada Miasta Gdyni uchwala co następuje:
§1
Z dniem 31 sierpnia 2009 r. zamierza się zlikwidować
Technikum Uzupełniające Nr 8 w Zespole Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni ul. Energetyków 13a.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Gdyni.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdyni
Stanisław Szwabski

469
UCHWAŁA Nr XXVI/611/08
Rady Miasta Gdyni
z 17 grudnia 2008 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 7 w Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych
w Gdyni ul. Sambora 48.
Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i 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.) w związku z art. 5c
pkt 1 oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn.
zm.) Rada Miasta Gdyni uchwala co następuje:
§1
Z dniem 31 sierpnia 2009 r. zamierza się zlikwidować
Szkołę Policealną Nr 7 w Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni ul. Sambora 48.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Gdyni.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdyni
Stanisław Szwabski
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UCHWAŁA Nr XXVI/612/08
Rady Miasta Gdyni
z 17 grudnia 2008 r.

w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Samorządowego Nr 42 w Gdyni, ul. Płka Dąbka 199a
Działając na podstawie art 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt
15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. Nr 142/01 poz. 1591 z późn. zm.), oraz w związku z
art. 58 ust. 1 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(t.j. Dz. U. Nr 256/04, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Miasta
Gdyni uchwala, co następuje:
§1
Zmienia się nazwę Przedszkola Samorządowego Nr 42

w Gdyni, ul. Płka Dąbka 199a na: Przedszkole Nr 42 „Pod
Modrzewiem” w Gdyni, ul. Płka Dąbka 199a.
§2
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdyni
Stanisław Szwabski

471
UCHWAŁA Nr XXVI/626/08
Rady Miasta Gdyni
z 17 grudnia 2008 r.
w sprawie a) zaliczenia ul. Jana Kamrowskiego i ul. Leona Staniszewskiego do kategorii drogi gminnej; b) ustalenia przebiegu przedmiotowej drogi gminnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie
gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o drogach
publicznych z dnia 31 marca 1985 r. (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr
19, poz. 115) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:
§1
Zalicza się odcinki ulic Jana Kamrowskiego i Leona
Staniszewskiego określone w załączniku graficznym do
niniejszej uchwały do kategorii drogi gminnej i ustala ich
przebieg zgodnie z tym załącznikiem.
§2
1. Ustala się następujący przebieg drogi gminnej Jana

Kamrowskiego:
odcinek od ul. Staniszewskiego do ul. Śliskiej (obecnie
bez przejazdu, obejmuje działkę nr 260/8).
2. Ustala się następujący przebieg drogi gminnej
Staniszewskiego:
odcinek od ul. Jana Kamrowskiego do ul. Chwarznieńskiej.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdyni
Stanisław Szwabski

472
UCHWAŁA Nr XXVI/170/2008
Rady Gminy Parchowo
z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 r.ok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62
poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 214 poz. 1806
z 2003 Dz. U. Nr 80, poz. 717 i Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z
2004 r. Dz.U Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 102 poz. 1055,
Dz. U. Nr 116 poz. 1203, Dz. U. Nr 167 poz. 1759, z 2005 r.
Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457, Dz. U.
Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Dz. U.
Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Dz. U.

Nr 180 poz. 1111/oraz art. 184 i art. 188 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr
249, poz. 2104, nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319,
Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381 Nr 170 poz. 1217 i poz.
1218, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115
poz. 791, Nr 140 poz. 984 i Nr 82 poz. 560 z 2008 r. Dz. U.
Nr 180 poz. 1112/, i uchwały Nr 32/VII/2007 Rady Gminy
w Parchowie z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie procedury
uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaju i szczegółowości
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi
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uchwalania budżetu Rada Gminy Parchowo u chwala, co
następuje:

— wydatki
- 7.301,zgodnie z załącznikiem nr 5* do niniejszej uchwały.

§1

§2

1. Uchwala się dochody budżetowe na 2009 rok w
wysokości
9.409.371,w tym:
— dochody majątkowe
90.000,— dochody bieżące
9.319.371,z tego:
— dotacje na zadania zlecone w wysokości 1.476.004,— dochody z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
40.000,Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera
załącznik nr 1* do niniejszej uchwały.
2. Uchwala się wydatki budżetowe na 2009 rok w
wysokości
9.792.890,w tym:
— wydatki majątkowe tj. inwestycyjne w kwocie
936.603,— wydatki bieżące w wysokości
8.856.287,z tego:
a) wydatki na wynagrodzenia/§ § 4010,4040,4100
i 4170/w wysokości
4.021.645,b) pochodne od wynagrodzeń/§ § 4110 i 4120/
719.321,c) wydatki bieżące na zadania zlecone w kwocie
1.476.004,d) wydatki na obsługę długu Gminy w kwocie 30.000,e) wydatki na finansowanie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania
patologii społecznych
41.500,w tym: dotacje dla stowarzyszeń wył. w trybie art. 138
uofp.§ 2820 w wysokości
27.000,dotacja na podstawie porozumienia § 2310
710,f) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury § 2480 w
kwocie
387.256,w tym:
Gminnego Ośrodka Kultury w Parchowie 302.962,Biblioteki Publicznej Gminy Parchowo
84.294,g) rezerwę ogólną w wysokości
72.000,f) rezerwę na zarządzenie kryzysowe w wysokości
3.000,Szczegółowy podział wydatków budżetowych zawiera
załącznik nr 2* do niniejszej uchwały.
Natomiast plan finansowy zadań zleconych stanowi
załącznik nr 3*do niniejszej uchwały.
Wydatki budżetowe na 2009 rok na podstawie
podpisanych porozumień oraz zestawienie udzielonych
dotacji z budżetu Gminy przedstawia załącznik nr 4* do
niniejszej uchwały.
3. Uchwala się przychody i wydatki gminnego funduszu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2009 rok
w następujących kwotach
— przychody
- 4.500,-

1. Deficyt budżetowy w 2009 r. uchwala się w wysokości
383.519 zł
który zostanie sfinansowany pożyczką oraz wolnymi
środkami.
2. Ustala się spłatę pożyczki w 2009 r. zaciągniętej
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości
100.000,złotych oraz kredytu zaciągniętego w banku w
wysokości
100.000,co stanowi łącznie kwotę
200.000,Rozliczenie przychodów i rozchodów budżetu Gminy
przedstawia załącznik nr 6* do niniejszej uchwały.
§3
Uchwala się „Wieloletni Program Inwestycyjny na lata
2009 –2012” stanowiący załącznik Nr 7* do niniejszej
uchwały.
§4
Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania następujących zmian w budżecie Gminy:
1. Dokonywania zmian w budżecie Gminy między
rozdziałami i paragrafami w ramach działu po stronie
wydatków.
§5
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. Zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych
na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego
deficytu do wysokości
100.000,- zł.
2. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości
100.000,z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy
i termin zapłaty upływa w 2010 r.
§6
Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedłożenia półrocznego i rocznego sprawozdania z wykonania budżetu
w terminach prawem przewidzianych, natomiast Komisję
Rewizyjną do ich oceny.
§7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący
Rady Gminy
Andrzej Strojk
*

Załaczników nie publikuje się. Druki dostępne są w urzedzie
gminy
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UCHWAŁA Nr XIX/258/2008
Rady Miasta Sopotu
z dnia 26 września 2008 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego
ulicami Al. Niepodległości, 3 Maja, Jana z Kolna i terenami kolejowymi w mieście Sopocie
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80, poz. 717 zm: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz.
1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz.
880) i art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z
2003 r. Nr 80, poz. 717 i 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 i 181 poz. 1337
oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz.
1218), Rada Miasta Sopotu uchwala, co następuje:
§1
Stwierdza się zgodność z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Sopotu” i uchwala zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami Al.
Niepodległości, 3 Maja, Jana z Kolna i terenami kolejowymi
w mieście Sopocie uchwalonego uchwałą nr XVI/308/2004
Rady Miasta Sopotu z dnia 30 kwietnia 2004 r., oznaczonego symbolem P-1/03, zwanego dalej planem, obejmującego
obszar o powierzchni 6,42 ha w granicach określonych na
rysunku planu stanowiącym załącznik do w/w uchwały Rady
Miasta Sopotu, w zakresie Karty terenu 02.
§2
W § 3 ust. 3, w treści planu wprowadza się następujące
zmiany:
1. W Karcie terenu 02:
1) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3. PRZEZNACZENIE TERENU: teren zabudowy gospodarczo – usługowej/PU/hurtownie, bazy, składy,
drobna wytwórczość, usługi, biura; dopuszcza się
funkcję mieszkaniową na działkach 57/12, 57/13, 15/
26 i w budynku przy ul. Jana z Kolna 30 oraz funkcję
ogrodniczą na działce 58/2;
2) w pkt 4 ppkt 4.6, po piątym tiret dodaje się tiret w
brzmieniu:
— zabudowę działki 57/13 dopuszcza się na granicy
geodezyjnej z działką 57/15.
§3
1. Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag
do projektu zmiany planu stanowi załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach
ich finansowania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.
§4
Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Sopotu do przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwały
wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności
z prawem.

§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z wyjątkiem § 5, który wchodzi w życie z dniem
podjęcia uchwały.
Przewodniczący
Rady Miasta Sopotu
Wieczesław Augustyniak
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIX/258/2008
Rady Miasta Sopotu
z dnia 26 września 2008 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami Al. Niepodległości, 3 Maja, Jana z Kolna
i terenami kolejowymi w mieście Sopocie
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu
Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w
dniach od 09 czerwca 2008 r. do 01 lipca 2008 r. W ustawowym terminie do projektu planu uwagi wniósł pan Gerard
Parzutka Lipieński. Uwagi dotyczą fragmentu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami Al. Niepodległości, 3 Maja, Jana z Kolna
i terenami kolejowymi położonego poza granicami projektu
zmiany planu.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga
bezprzedmiotowa - nie uwzględniona.
Rozstrzygnięcie uzasadnia się następująco: uwaga nie
dotyczy terenu objętego projektem zmiany planu.
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIX/258/2008
Rady Miasta Sopotu
z dnia 26 września 2008 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami Al. Niepodległości, 3 Maja, Jana z Kolna
i terenami kolejowymi w mieście Sopocie
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania
I. BUDOWA DRÓG:
Zmiany wprowadzone do planu nie przewidują inwestycji
z zakresu komunikacji, które należą do zadań własnych
gminy.
II. BUDOWA SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Zmiany wprowadzone do planu nie przewidują inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do
zadań własnych gminy.
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UCHWAŁA Nr XIX/259/2008
Rady Miasta Sopotu
z dnia 26 września 2008 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru
A1 ochrony uzdrowiskowej w mieście Sopocie
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80, poz. 717 zm: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz.
1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz.
880) i art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z
2003 r. Nr 80, poz. 717 i 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 i 181 poz. 1337
oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz.
1218), Rada Miasta Sopotu uchwala, co następuje:
§1
Stwierdza się zgodność z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Sopotu” i uchwala zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru
A1 ochrony uzdrowiskowej w mieście Sopocie uchwalonego uchwałą nr XII/187/2003 Rady Miasta Sopotu z dnia 28
listopada 2003 r., oznaczonego symbolem R-3/05, zwanego
dalej planem, obejmującego obszar o powierzchni 30,80 ha
w granicach określonych na rysunku planu stanowiącym
załącznik do w/w uchwały Rady Miasta Sopotu, w zakresie
Karty terenu 08.

+2,50 m n.p.m. oraz powodzią na skutek wzrostu
poziomu wód gruntowych do rzędnej +1,25 m n.p.m.;
poziom bezpieczeństwa zaplecza przed działaniem
morza: 100;
6) w pkt 11 dodaje się ppkt 11.7 w brzmieniu:
11.7 teren położony w obszarze bezpośredniego
zagrożenia powodzią; wymagane jest:
— dla robót uzyskanie decyzji od dyrektora właściwego urzędu morskiego zwalniającej z zakazów
określonych w art. 82 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019
z późn. zm.),
— dla lokalizacji inwestycji uzyskanie decyzji od dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej zwalniającej z zakazów określonych w art. 40 ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z
2005 r., Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.).
§3
1. Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag
do projektu zmiany planu stanowi załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach
ich finansowania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.

§2

§4

W § 3 ust. 3, w treści planu wprowadza się następujące
zmiany:
1. W Karcie terenu 08:
1) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3. PRZEZNACZENIE TERENU: tereny zieleni z dopuszczeniem usług/ZU/- zakres dopuszczalnych funkcji
usługowych: lecznictwo uzdrowiskowe (terenowe
urządzenia lecznicze np. inhalatorium, pijalnia, tężnie
itp.); oraz rekreacja terenowa, gastronomia, kultura
np. wystawy plenerowe, jako funkcje towarzyszące;
dopuszcza się funkcję centrum żeglarskiego i ratownictwa wodnego pod warunkiem prowadzenia
działalności z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego w
zakresie odnowy biologicznej i innych form rehabilitacji;
2) pkt 4 ppkt 4.2 otrzymuje brzmienie:
4.2 wysokość zabudowy – do 8,5 m, nie wyżej niż 2
kondygnacje nadziemne;
3) pkt 4 ppkt 4.3 otrzymuje brzmienie:
4.3 dopuszczalna powierzchnia terenu przeznaczona
pod zabudowę – 15% powierzchni terenu;
4) pkt 4 ppkt 4.4 otrzymuje brzmienie:
4.4 minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 75%
powierzchni terenu;
5) pkt 11 ppkt 11.5 otrzymuje brzmienie:
11.5 teren położony jest w obszarze pasa ochronnego
brzegu morskiego; wszelkie zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania terenu należy uzgodnić z
właściwym terytorialnie organem administracji morskiej; teren zagrożony powodzią morską do rzędnej

Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Sopotu do przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwały
wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności
z prawem.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z wyjątkiem § 5, który wchodzi w życie z dniem
podjęcia uchwały.
Przewodniczący
Rady Miasta Sopotu
Wieczesław Augustyniak
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIX/259/2008
Rady Miasta Sopotu
z dnia 26 września 2008 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego południowej części
obszaru A1 ochrony uzdrowiskowej w mieście Sopocie
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu
Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w
dniach od 09 czerwca 2008 r. do 01 lipca 2008 r. W ustawowym terminie do projektu zmiany planu nie wniesiono
uwag.
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIX/259/2008
Rady Miasta Sopotu
z dnia 26 września 2008 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego południowej części
obszaru A1 ochrony uzdrowiskowej w mieście Sopocie
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania
I. BUDOWA DRÓG:
Zmiany wprowadzone do planu nie przewidują inwestycji
z zakresu komunikacji, które należą do zadań własnych
gminy.
II. BUDOWA SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Zmiany wprowadzone do planu nie przewidują inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do
zadań własnych gminy.
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UCHWAŁA Nr XIX/261/2008
Rady Miasta Sopotu
z dnia 26 września 2008 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Pułaskiego,
Chopina, Sobieskiego, Fiszera, w mieście Sopocie
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80, poz. 717 zm: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz.
1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz.
880) i art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z
2003 r. Nr 80, poz. 717 i 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 i 181 poz. 1337
oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz.
1218), Rada Miasta Sopotu uchwala, co następuje:
§1
Stwierdza się zgodność z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Sopotu” i uchwala zmianę miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Pułaskiego,
Chopina, Sobieskiego, Fiszera, w mieście Sopocie uchwalonego uchwałą nr XXXIV/580/2006 Rady Miasta Sopotu z
dnia 27 stycznia 2006 r. oznaczonego symbolem C-1/06,
obejmującego obszar o powierzchni 5,08 ha w granicach
określonych na rysunku planu stanowiącym załącznik do
w/w uchwały Rady Miasta Sopotu.
§2
W § 14 ust. 2, w treści planu wprowadza się następującą
zmianę:
1. W Karcie terenu 01:
1) ppkt 5.1 lit. a otrzymuje brzmienie:
a) powierzchnia zabudowy – do 50% z wyjątkiem posesji
przy ul. Pułaskiego 6a (działka 50/26), na której ustala
się do 25%.
§3
1. Rozstrzygnięcia dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu zmiany planu, wyłożonego do
publicznego wglądu, stanowią załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach
ich finansowania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.

§4
Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Sopotu do przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwały
wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności
z prawem.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z wyjątkiem § 5, który wchodzi w życie z dniem
podjęcia uchwały.
Przewodniczący
Rady Miasta Sopotu
Wieczesław Augustyniak
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIX/261/2008
Rady Miasta Sopotu
z dnia 26 września 2008 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Pułaskiego, Chopina, Sobieskiego, Fiszera, w mieście Sopocie
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu
Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w
dniach od 09 czerwca 2008 r. do 01 lipca 2008 r. W ustawowym terminie do projektu zmiany planu nie wniesiono
uwag.
Przewodniczący
Rady Miasta Sopotu
Wieczesław Augustyniak
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIX/261/2008
Rady Miasta Sopotu
z dnia 26 września 2008 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Pułaskiego, Chopina, Sobieskiego, Fiszera, w mieście Sopocie
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą
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do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania
I. BUDOWA DRÓG:
Zmiany wprowadzone do planu nie przewidują inwestycji
z zakresu komunikacji, które należą do zadań własnych

gminy.
II. BUDOWA SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Zmiany wprowadzone do planu nie przewidują inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do
zadań własnych gminy.
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UCHWAŁA Nr Vk/XXX/301/2008
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2 i art. 61
ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104
z późniejszymi zmianami/ Rada Miasta Wejherowa uchwala,
co następuje:
§1
1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości
115 478 710 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1*
w tym:
— dochody bieżące w wysokości
107 380 260 zł
— dochody majątkowe w wysokości
8 098 450 zł
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości
114 914 710 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2*
w tym:
— wydatki bieżące w wysokości
87 140 779 zł
— wydatki majątkowe w wysokości
27 773 931 zł
3. Nadwyżkę budżetową w wysokości
564 000 zł
— przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów i pożyczek
4. Ustala się rozchody budżetowe w wysokości 564 000 zł
przeznacza się je na:
— spłatę otrzymanych krajowych w wysokości 564 000 zł
pożyczek i kredytów/992/
§2
1. Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie obejmuje załącznik Nr 3*.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań
bieżących gmin obejmuje załącznik Nr 4*.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących
realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej obejmuje załącznik
Nr 5*.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
wspólnych realizowanych na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego obejmuje
załącznik Nr 6*.
5. Przychody i wydatki zakładu budżetowego obejmuje
załącznik Nr 7*.
6. Przychody i wydatki dochodów własnych obejmuje
załącznik Nr 8*.
7. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska obejmuje załącznik Nr 9*.
8. Dotacje - obejmuje załącznik Nr 10*.
9. Wieloletni plan inwestycyjny na lata 2009-2012 stanowi
załącznik Nr 11*.

10. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu
Spójności stanowi załącznik Nr 12*.
§3
1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 850 000
zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w wysokości 820 000 zł.
3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w
gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w
wysokości 30 000 zł.
§4
Ustala się rezerwę w wysokości ogółem
w tym:
— rezerwa ogólna
— rezerwa celowa – oświatowa
— rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe

660 679 zł
600 000 zł
35 135 zł
25 544 zł

§5
Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
— dokonywania zmian w budżecie polegających na
przenoszeniu wydatków między rozdziałami, paragrafami
w ramach działów,
— zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty
realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości
określonej w załączniku Nr 11* i 12*,
— zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja
jest niezbędna i wynika z ciągłości działania, a termin
zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1 000 000 zł,
— udzielenia
upoważnień
kierownikom
jednostek
organizacyjnych Gminy Miasta Wejherowa do
zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja
jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania, a
termin zapłaty upływa w roku następnym.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Wejherowie.
Przewodniczący
Rady Miasta Wejherowa
Piotr Bochiński
* Załączników nie publikuje się
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UCHWAŁA Nr Vk/XXX/307/2008
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie wysokości opłat oraz zasad przyjmowania odpadów na składowisku w Rybskiej Karczmie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 41 ust. 1 i art.
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.
4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43, z późn. zm.) Rada
Miasta Wejherowa uchwala, co następuje:
§1
Ustala się wysokość opłat i zasady przyjmowania odpadów na składowisku w Rybskiej Karczmie według cennika
stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
§2

§3
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc
uchwała Nr Vk/XVIII/202/2008 Rady Miasta Wejherowa z
dnia 1 kwietnia 2008 r., w sprawie wysokości opłat oraz
zasad przyjmowania odpadów na składowisku w Rybskiej
Karczmie (Dz. Urzędowy Woj. Pomorskiego z 2008 r. Nr 60
poz. 1704).
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i nie wcześniej niż z dniem 1 marca 2009 r.

Kwoty przeznaczone na fundusz rekultywacji stanowią
uzasadnione koszty składowiska i są akumulowane przez
Zakład Usług Komunalnych.

Przewodniczący
Rady Miasta Wejherowa
Piotr Bochiński

Załącznik do uchwały Rady Miasta Wejherowa
Nr Vk/XXX/307/2008 z dnia 16 grudnia 2008 roku

CENNIK
opłat za składowanie odpadów na składowisku w Rybskiej Karczmie
obowiązujący od ...................................

L.p.

Określenie odpadu

Kod wg
Rozp.Min.
Środ.
27.09.2001

1

2

3

4

5

6

7

02 02 01

140,00

16,27

156,27

167,21

02 02 02

60,00

52,21

112,21

120,06

02 02 03

140,00

52,21

192,21

205,66

02 02 04

140,00

52,21

192,21

205,66

02 07 01

100,00

10,50

110,50

118,24

02 07 05

120,00

52,21

172,21

184,26

03 01 82

120,00

52,21

172,21

184,26

07 02 13

120,00

220,00

235,40

1
2

Odpady z mycia i przygotowania
surowców
Odpadowa tkanka zwierzęca

Stawka
netto za
przyjęcie
zł/Mg

Opłata za
korzystanie
ze środowiska
zł/Mg

Cena
netto
zł/Mg

Cena
brutto
zł/Mg

10 01 01

120,00

16,27

136,27

145,81

10

Surowce i produkty
nienadające się do spożycia
i przetwórstwa
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
Odpady z mycia, oczyszczania
i mechanicznego rozdrabniania
surowców
Osady z zakładowych oczyszczalni
ścieków
Osady z zakładowych
oczyszczalni ścieków
Odpady z tworzyw sztucznych
Żużle, popioły paleniskowe
i pyły z kotłów (z wyłączeniem
pyłów z kotłów wymienionych
w 10 01 04)
Żużle odlewnicze

10 09 03

140,00

16,27

156,27

167,21

11

Odpady z produkcji cementu

10 13 80

80,00

10,50

90,50

96,84

3
4
5
6
7
8
9

100,00
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12
13

14

15
16
17
18
19
20

21

22

23

Inne nie wymienione odpady
Odpady z betonu oraz gruz
betonowy z rozbiórek
i remontów
Zmieszane odpady z betonu,
gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż
wymienione w 17 01 06
Odpady z remontów i przebudowy
dróg
Tworzywa sztuczne

Poz. 477

— 1546 —

10 13 99

140,00

10,50

150,50

161,04

17 01 01

50,00

10,50

60,50

64,74

17 01 07

50,00

14,98

64,98

69,53

17 01 81

50,00

16,27

66,27

70,91

17 02 03

120,00

26,88

146,88

157,16

17 03 80

600,00

16,27

616,27

659,41

Odpadowa papa
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niż wymienione w 17 05 03
Urobek z pogłębiania inny niż
wymieniony w 17 05 05
Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż
wymieniony
w 17 05 07

17 05 04

50,00

10,50

60,50

64,74

17 05 06

50,00

9,67

59,67

63,85

17 05 08

50,00

10,50

60,50

64,74

Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01
i 17 06 03

17 06 04

550,00

16,27

566,27

605,91

19 05 02

80,00

20,00

100,00

107,00

19 05 03

80,00

20,00

100,00

107,00

Nieprzekompostowane frakcje
odpadów pochodzenia
zwierzęcego i roślinnego
Kompost nieodpowiadający
wymaganiom (nienadający
się do wykorzystania)

24

Skratki

19 08 01

120,00

47,98

167,98

179,74

25

Zawartość piaskowników

19 08 02

120,00

47,98

167,98

179,74

26

Ustabilizowane komunalne
osady ściekowe

19 08 05

120,00

14,98

134,98

144,43

27

Inne nie wymienione odpady

19 08 99

120,00

14,98

134,98

144,43

28

Inne nie wymienione odpady

19 09 99

120,00

9,67

129,67

138,75

29

Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty)
z mechanicznej obróbki odpadów
inne niż wymienione
w 19 12 11

19 12 12

120,00

61,50

181,50

194,21

30

Odzież

20 01 10

80,00

100,00

180,00

192,60

31

Tekstylia

20 01 11

80,00

100,00

180,00

192,60

32

Odpady ulegające biodegradacji

20 02 01

60,00

100,00

160,00

171,20

20 02 03

80,00

10,50

90,50

96,84

20 03 01

80,00

97,50

177,50

189,93

20 03 02

80,00

100,00

180,00

192,60

33
34
35

Inne odpady nieulegające
biodegradacji
Niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne
Odpady z targowisk
Odpady z oczyszczania
ulic i placów
Szlamy ze zbiorników
bezodpływowych służących do
gromadzenia nieczystości
Odpady ze studzienek
kanalizacyjnych

20 03 03

80,00

76,88

156,88

167,86

20 03 04

140,00

16,27

156,27

167,21

20 03 06

120,00

16,27

136,27

145,81

39

Odpady wielkogabarytowe

20 03 07

100,00

100,00

200,00

214,00

40

Odpady komunalne niewymienione
w innych podgrupach

20 03 99

140,00

100,00

240,00

256,80

36
37
38
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1 dot.uwodnienia zgodnie ze wzorem zawartym w
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r.
w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr
260 poz. 2176, ze zm.)
Zastosowane stawki opłat za korzystanie ze środowiska
oraz podatku VAT wynikają z aktualnie obowiązujących
przepisów.
W przypadku ich zmian cena ulega odpowiedniej zmianie,
z chwilą obowiązywania nowych stawek opłatlub podatku
VAT.
Powyższe nie wymaga zmiany Uchwały Rady Miasta
w sprawie wysokości opłat oraz zasad przyjmowania
odpadów naskładowisku w Rybskiej Karczmie.
Zasady przyjmowania odpadów na składowisku:
I Odpady na składowisko przyjmowane są w dniu
robocze:
- od poniedziałku do piątku w godzinach 7oo- 18oo
- sobota w godzinach 7oo- 15oo
II Przy przyjmowaniu odpadów obowiązują kryteria oraz
procedury dopuszczania odpadówdo składowania
na składowisku odpadów danego typu określone
Rozporządzeniem MinistraGospodarki i Pracy z dnia 7
września 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 186 poz. 1553).
III Na składowisko przyjmowane są odpady dostarczane
pojazdami, których ciężar z ładunkiem nie przekra-

IV

V
VI

VII

VIII

IX

cza 20 Mg. W przypadku przekroczenia tej wielkości
odpady mogą być przyjęte za zgodą zarządzającego
po określeniu całkowitej masy odpadów dostarczonych
do składowiska.
Składowisko nie przyjmuje odpadów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27.09.01 r. w
sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 112 poz. 1206) jako
niebezpieczne.
Odpady przyjmowane są wg masy określonej za pomocą
wagi.
Przy wjeździe na wagę posiadacz odpadów (dostawca)
zobowiązany jest podać kod odpadu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.09.01 r. w
sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 112 poz. 1206).
W przypadku stwierdzenia niezgodności rodzaju
(składu) odpadów z wymaganą dokumentacją orazpodanym kodem zarządzający odmówi przyjęcia odpadów
na składowisko.
W przypadku dostawy w jednostkowym transporcie
odpadów o różnych oznaczeniach kodowych, dla których niniejszy cennik przewiduje różne opłaty, przyjmuje
się dla całości opłatę wg stawki wyższej.
Odpady opakowaniowe z plastiku i szkła oraz złom
selektywnie zebrane wg obowiązujących standardów
przyjmowane są nieodpłatnie.
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UCHWAŁA Nr Vk/XXX/318/2008
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009”
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. 1591,z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r.
Nr 179 poz. 1485 z późn. zm.) Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:
§1
Uchwala się „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009” stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§2
Wykonanie programu powierza się:
1. Prezydentowi Miasta Wejherowa.
2. Miejskiej
Komisji
Rozwiązywania
Alkoholowych.

Problemów

§3
Koordynator ds. profilaktyki uzależnień po uzgodnieniu z
Prezydentem Miasta przedkłada Radzie Miasta sprawozdanie roczne z realizacji programu.
§4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miasta Wejherowa
Piotr Bochiński

Załącznik do uchwały
Nr Vk/XXX/318/2008
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 16 grudnia 2008 r.
„Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok
2009”.
I. Główne cele programu.
1. Promocja zdrowego trybu życia i wzmocnienie czynników
chroniących dzieci i młodzież przed uzależnieniami
poprzez organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży
oraz realizację programów profilaktycznych skierowanych
do dzieci i młodzieży jako grupy najbardziej zagrożonej
uzależnieniami, działalność informacyjna, szkoleniowa,
edukacyjna.
2. Wspomaganie organizacji świadczących usługi w
zakresie pomocy, terapii dla osób uzależnionych
i współuzależnionych od narkotyków, zwiększenie
dostępności usług terapeutycznych dla osób
uzależnionych i ich rodzin.
II. Realizatorzy programu:
1. Prezydent Miasta – główny koordynator programu.
2. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Komisja Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej
Rady Miasta przy pomocy niżej wymienionych służb:
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Komenda Powiatowa Policji,
- Straż Miejska w Wejherowie,
- Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
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Alkoholowych,
- placówki zdrowia,
- placówki oświatowo – wychowawcze (samorządowe),
- parafie,
- organizacje pozarządowe.

III. Zadania Koordynatora ds. profilaktyki uzależnień.
1. Koordynacja działań w ramach programu.
2. Nadzór nad realizacją programu.
3. Przygotowanie sprawozdania z realizacji programu
przedstawione Radzie Miasta do końca I kwartału
2009 r. przez Prezydenta Miasta.

IV. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009.
Nazwa zadania

Sposób realizacji

I. Promocja zdrowego trybu 1.
życia i wzmocnienie
czynników chroniących
dzieci i młodzież przed
uzależnieniami poprzez
organizację czasu wolnego
dzieci i młodzieży oraz
realizację programów
profilaktycznych
2.
skierowanych do dzieci i
młodzieży jako grupy
najbardziej zagrożonej
uzależnieniami, działalność 3.
informacyjna, szkoleniowa,
edukacyjna.

4.

II. Wspomaganie
organizacji świadczących
usługi w zakresie pomocy,
terapii dla osób
uzależnionych i
współuzależnionych od
narkotyków, zwiększenie
dostępności usług
terapeutycznych dla osób
uzależnionych,
współuzależnionych
i ich rodzin.

Realizacja „Programu
edukacyjno –
konsultacyjnego” w
zakresie przeciwdziałania
narkomanii w formie
warsztatów dla uczniów
samorządowych szkół
wejherowskich.
Realizacja spektakli
profilaktycznych dla
uczniów samorządowych
szkół wejherowskich.
Zakup
materiałów o
charakterze dydaktyczno –
profilaktycznym w zakresie
profilaktyki uzależnienia od
narkotyków.
Szkolenia
w
zakresie
przeciwdziałania
narkomanii.

1. Wsparcie
i propagowanie działalności
istniejącego na terenie
Ośrodka Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Punktu
Konsultacyjnego dla
narkomanów oraz osób
eksperymentujących ze
środkami psychoaktywnymi i
ich rodzin z terenu Wejherowa.
2. Współpraca z organizacjami
pozarządowymi.
Udzielanie dotacji organizacjom
prowadzącym na terenie
Wejherowa działalność pożytku
publicznego w zakresie
profilaktyki i terapii uzależnienia
od narkotyków.
3. Organizacja w ramach
„Programu edukacyjno –
konsultacyjnego”, o którym
mowa w punkcie I, grup
edukacyjno – terapeutycznych
dla młodzieży
eksperymentującej ze środkami
psychoaktywnymi oraz
rodziców młodzieży
eksperymentującej i
uzależnionej od narkotyków.

Realizator
Terapeuci i psychologowie
z Ośrodka Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.

Termin
realizacji
od stycznia
do czerwca
2009 r.,
od września
do grudnia 2009
r.

Teatry, nauczyciele,
pedagodzy.

Miejska Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

Miejska Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Koordynator ds.
profilaktyki uzależnień.

Terapeuci i psychologowie
z Ośrodka Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.

Miejska Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, organizacje
pozarządowe.

Terapeuci i psychologowie
z Ośrodka Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.

od stycznia
do czerwca
2009 r.,
od września
do grudnia 2009
r.

cały rok

cały rok

cały rok
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VII. Finansowanie programu
Środki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pochodzić będą z budżetu Gminy, z
dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych.
Plan wydatków na 2009 rok
Dział 851, rozdział 85153 Zwalczanie Narkomanii
Rozdział 85153
§ 2820 dotacje
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300 pozostałe usługi
§ 4700 szkolenia
§ 4410 delegacje
razem

30.000,00 zł
10.000,00 zł
2.000,00 zł
17.000,00 zł
800,00 zł
200,00 zł
30.000,00 zł

Poz. 478, 479

Część opisowa
II. Wydatki:
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii
- 30.000,00 zł
§ 2820 dotacje
– 10.000,00 zł
środki przeznaczone dla
organizacji i stowarzyszeń na dotacje na realizację
zadań publicznych z zakresu zwalczania narkomanii
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia
- 2.000,00 zł
zakup materiałów o charakterze dydaktycznoprofilaktycznym w zakresie uzależnień (plansze, plakaty,
książki)
§ 4300 pozostałe usługi
- 17.000,00 zł
realizacja programu edukacyjno - konsultacyjnego w
zakresie profilaktyki i terapii uzależnienia od narkotyków,
realizacja spektakli profilaktycznych
§ 4700 szkolenia
- 800,00 zł
§ 4410 delegacje
- 200,00 zł
razem
30.000,00 zł

479
UCHWAŁA Nr Vk/XXX/319/2008
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr
142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z
dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 70,
poz. 473, z późn. zm.) Rada Miasta Wejherowa uchwala,
co następuje:
§1
Uchwala się „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009” stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie programu powierza się:
1. Prezydentowi Miasta Wejherowa.
2. Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
§3
Koordynator ds. profilaktyki uzależnień po uzgodnieniu z
Prezydentem Miasta przedkłada Radzie Miasta sprawozdanie roczne z realizacji programu.
§4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miasta Wejherowa
Piotr Bochiński

Załącznik do uchwały
Nr Vk/XXX/319/2008
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 16 grudnia 2008 r.
„Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009”.
I. Zasady konstruowania programu.
Konstruowanie programu na 2009 r. opiera się na
zasadzie realizmu uwzględniającej doświadczenia lat
poprzednich, które wskazują, że gminne programy
zapobiegania uzależnieniom mogą funkcjonować
poprawnie i być skuteczne wtedy, gdy są ściśle
zintegrowane z polityką prospołeczną gminy lub miasta.
Najbardziej skutecznym środkiem profilaktycznym jest
właściwa profilaktyka skierowana do dzieci i młodzieży
naszego miasta jako grupy najbardziej narażonej na
zagrożenia wynikające z dysfunkcji związanych z
alkoholem i innymi uzależnieniami.
II. Główne cele programu.
1. Promocja zdrowego trybu życia i wzmocnienie czynników chroniących dzieci i młodzież przed uzależnieniami poprzez organizację czasu wolnego dzieci
i młodzieży oraz realizację programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży, rodziców,
nauczycieli i pedagogów szkolnych.
2. Pomoc w zakresie przeciwdziałania narastającym
problemom związanym z przemocą oraz innymi
patologiami społecznymi w szkole i rodzinie poprzez
rozwój profesjonalnych form pomocy psychologicznej
i socjoterapeutycznej dla dzieci i rodzin z problemem
alkoholowym i innymi uzależnieniami.
3. Wspomaganie organizacji świadczących usługi w
zakresie pomocy, terapii dla osób uzależnionych
i współuzależnionych, dorosłych dzieci alkoholików
oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, zwiększenie dostępności usług terapeutycznych dla osób
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uzależnionych i ich rodzin.
4. Zwrócenie uwagi na nieprawidłowości w zakresie
sprzedaży alkoholu.
5. Tworzenie lokalnych koalicji i systemów działań profilaktycznych zmniejszających zagrożenie problemem
uzależnień.
III. Realizatorzy programu:
1. Prezydent Miasta – główny koordynator programu.
2. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Komisja Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej
Rady Miasta przy pomocy niżej wymienionych służb:
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Komenda Powiatowa Policji,
- Straż Miejska w Wejherowie,
- Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
- placówki zdrowia,

Poz. 479

- placówki oświatowo – wychowawcze,
- kościoły i inne związki wyznaniowe,
- organizacje pozarządowe.
IV. Zadania Koordynatora ds. profilaktyki uzależnień.
1. Koordynacja działań w ramach programu.
2. Nadzór nad realizacją programu.
3. Przygotowanie sprawozdania z realizacji programu
przedstawione Radzie Miasta do końca I kwartału
2009 r. przez Prezydenta Miasta.
V. Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za każdy udział w posiedzeniu
Komisji otrzymują wynagrodzenie brutto w wysokości
10% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego
odrębnymi przepisami. Wynagrodzenie to przysługuje
członkom będącym pracownikami Urzędu Miejskiego w
Wejherowie tylko w przypadku, gdy posiedzenie Komisji
odbywa się poza godzinami pracy Urzędu.

VI. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.
Nazwa zadania
Sposób realizacji
Realizator
Termin
realizacji
I. Promocja zdrowego trybu 1. Zajęcia pozalekcyjne z
Nauczyciele i pedagodzy ze
od stycznia do
życia i wzmocnienie
programem
szkół podstawowych
czerwca 2009 r.,
czynników chroniących
profilaktycznym w zakresie i gimnazjów.
od września do
dzieci i młodzież przed
uzależnień w szkołach.
grudnia 2009 r.
uzależnieniami poprzez
2. Programy psychologiczno od września do
organizację czasu wolnego
terapeutyczne w szkołach
Terapeuci i psychologowie
grudnia 2009 r.
dzieci i młodzieży oraz
skierowane do dzieci,
z Ośrodka Profilaktyki i
realizację programów
nauczycieli, pedagogów,
Rozwiązywania Problemów
profilaktycznych
rad pedagogicznych,
Alkoholowych.
skierowanych do dzieci,
rodziców.
młodzieży, rodziców,
3. Akcja Zima i Lato -wakacje
ferie zimowe,
nauczycieli i pedagogów
dla dzieci i młodzieży, w Organizacje pozarządowe,
wakacje letnie w
ramach których realizowane nauczyciele, pedagodzy.
szkolnych.
2009 r.
będą programy
profilaktyczne
obozy
biwaki i półkolonie.
4. Świetlice środowiskowe dla
od stycznia
dzieci i młodzieży:
do czerwca
Zespół Szkół nr1,
Nauczyciele, pedagodzy.
2009 r.,
Zespół Szkół nr 3,
od września
świetlica opiekuńczo
do grudnia 2009
– wychowawcza
r.,
prowadzona przez
cały rok
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
5. Dofinansowanie szkoleń
dla osób zajmujących się
cały rok
pracą z dziećmi i
młodzieżą (pedagodzy,
Miejska Komisja
nauczyciele).
Rozwiązywania Problemów
6. Organizacja kampanii
Alkoholowych
edukacyjno –
informacyjnych w
zakresie profilaktyki
cały rok
Miejska Komisja
uzależnienia od
alkoholu Rozwiązywania Problemów
oraz innych
patologii
Alkoholowych
społecznych.
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II. Pomoc w zakresie
1. Udzielanie informacji
przeciwdziałania
i pomocy mieszkańcom
narastającym problemom
Wejherowa przez Punkt
związanym z przemocą
Konsultacyjny Miejskiej
oraz innymi patologiami
Komisji Rozwiązywania
społecznymi w szkole i
Problemów Alkoholowych.
rodzinie poprzez rozwój
2. Udzielanie pomocy w
profesjonalnych form
zakresie terapii
pomocy psychologicznej i
indywidualnej i rodzinnej
socjoterapeutycznej dla
dotyczącej problemów
wychowawczych oraz
dzieci i rodzin z problemem
przemocy.
alkoholowym i innymi
uzależnieniami.
3. Dofinansowanie szkoleń
dla osób zajmujących się
profesjonalnymi formami
pomocy psychologicznej i
socjoterapeutycznej dla
dzieci i młodzieży.

Miejska Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

III. Wspomaganie
organizacji świadczących
usługi w zakresie pomocy,
terapii dla osób
uzależnionych i
współuzależnionych,
dorosłych dzieci
alkoholików oraz osób
dotkniętych przemocą w
rodzinie, zwiększenie
dostępności usług
terapeutycznych dla osób
uzależnionych i ich rodzin.

Ośrodek Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
w Wejherowie.

cały rok

Miejska Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, organizacje
pozarządowe.

cały rok

1. Wsparcie
i propagowanie
działalności istniejącego
na terenie Wejherowa
Ośrodka
Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
który zapewnia każdemu
pacjentowi i jego rodzinie
możliwość
bezpłatnej
diagnozy i terapii w
zakresie uzależnienia
i współuzależnienia.
2.Współpraca z
organizacjami
pozarządowymi.
Udzielanie dotacji
organizacjom prowadzącym
na terenie Wejherowa
działalność pożytku
publicznego w zakresie
profilaktyki i terapii
uzależnienia od alkoholu
oraz przeciwdziałania innym
patologiom społecznym.
3. Działalność Punktu
Konsultacyjnego Miejskiej
Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.

Terapeuci i psychologowie
z Ośrodka Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.

cały rok

cały rok

Miejska Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
cały rok

Miejska Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.

cały rok
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IV. Zwrócenie uwagi na
nieprawidłowości w
zakresie sprzedaży
alkoholu.

1. Organizacja kampanii
informacyjnych dla
sprzedawców alkoholu.
2. Opiniowanie wniosków
przedsiębiorców
dotyczących wydania
zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych.
3. Współpraca z Policją i
Strażą Miejską.

Miejska Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.

cały rok

V. Tworzenie lokalnych
koalicji i systemu działań
profilaktycznych
zmniejszających
zagrożenia problemu
uzależnień.

Współpraca z instytucjami –
Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej, Miejskim Zespołem
Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych, Ośrodkiem
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
Policją, Strażą Miejską,
placówkami oświatowowychowawczymi – w zakresie
profilaktyki uzależnień.

Miejska Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
Komisja Pomocy Społecznej
i Polityki Prorodzinnej Rady
Miasta.

cały rok

VII. Finansowanie programu
Środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pochodzić
będą z budżetu Gminy.
Plan wydatków na 2009 rok
Dział 851, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
1. Przewidywany dochód
850.000,00 zł
z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych.
Rozdział 85154
820.000,00 zł
§ 2820 dotacje
180.000,00 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe
30.000,00 zł
w tym: funkcjonowanie Miejskiej Komisji RPA,badania
psychologiczno
–
psychiatryczne,
wywiady
środowiskowe
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia
3.000,00 zł
§ 4260 zakup energii
2.400,00 zł
§ 4270 koszty remontów
1.000,00 zł
§ 4300 pozostałe usługi
595.600,00 zł
w tym:
— świetlice środowiskowe
— zajęcia pozalekcyjne z programem profilaktycznym
— program psychologiczno - terapeutyczny realizowany w
szkołach
— świetlica opiekuńczo – wychowawcza prowadzona przez
MOPS
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej
1.300,00 zł
§ 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
1.500,00 zł
§ 4700 szkolenia
5.000,00 zł
§ 4410 delegacje
200,00 zł
razem
820.000,00 zł
Część opisowa
I. Przewidywany dochód z tytułu opłat za korzystanie z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2009 r.

przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi 820.000,00 zł.
II. Wydatki:
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 820.000,00 zł
§ 2820 dotacje
– 180.000,00 zł
w tym: środki przeznaczone dla organizacji i stowarzyszeń
na organizację wypoczynku zimowego i letniego dzieci
i młodzieży w ramach Akcji Zima i Lato 2009 oraz środki
na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej
dla mieszkańców Wejherowa w zakresie uzależnień od
alkoholu i innych patologii społecznych.
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe
- 30.000,00 zł
w tym: funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, badania psychologiczno
– psychiatryczne dla potrzeb Zespołu ds. Lecznictwa,
wywiady środowiskowe.
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia
- 3.000,00 zł
zakup materiałów o charakterze dydaktycznoprofilaktycznym w zakresie uzależnień (plansze, plakaty,
książki).
§ 4260 zakup energii
- 2.400,00 zł
opłaty za energię w Punkcie Konsultacyjnym.
§ 4270 koszty remontów
- 1.000,00 zł
w tym:
naprawa komputera, drukarki, ksera w
Punkcie Konsultacyjnym.
- 595.600,00 zł
§ 4300 pozostałe usługi
w tym:
— świetlice środowiskowe
- 100.000,00 zł
(ZS nr 1, ZS nr 3),
— świetlica opiekuńczo –
- 37.000,00 zł
wychowawcza prowadzona przez MOPS,
— zajęcia pozalekcyjne z
- 430.000,00 zł
programem profilaktycznym
— program psychologiczno - 25.000,00 zł
terapeutyczny realizowany w szkołach,
— realizacja spektakli
- 3 600,00 zł
profilaktycznych w szkołach
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§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej
- 1.300,00 zł
§ 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 1.500,00 zł

§ 4700 szkolenia
§ 4410 delegacje
razem

- 5.000,00 zł
- 200,00 zł
820.000,00 zł

480
UCHWAŁA Nr Vk/XXX/320/2008
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji przedszkolom niepublicznym, punktom
przedszkolnym i zespołom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby prawne lub fizyczne na terenie
Gminy Miasta Wejherowa
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. 1591 z późn. zm.), art. 90 ust. 1, 2b, 2c, 2d, 3c,
4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miasta
Wejherowa uchwala, co następuje:
§1
Przepisy uchwały dotyczą prowadzonych przez osoby
prawne lub fizyczne:
1. przedszkoli niepublicznych,
2. innych form wychowania przedszkolnego, do których
zalicza się:
a) zespoły wychowania przedszkolnego,
b) punkty przedszkolne.
§2
Dotacja dla placówek oświatowych wymienionych w § 1
niniejszej uchwały przeznaczona jest na działalność dydaktyczno - wychowawczą.
§3
1. Przedszkola niepubliczne - otrzymują dotacje z budżetu
Gminy Miasta Wejherowa na każdego ucznia w
wysokości 75% ustalonych w budżecie Gminy Miasta
Wejherowa wydatków bieżących ponoszonych w
przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę
Miasta Wejherowa w przeliczeniu na jednego ucznia.
W przedszkolu niepublicznym dotacja na ucznia
niepełnosprawnego wynosi nie mniej niż kwota
przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola
i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji
ogólnej otrzymanej przez Gminę Miasta Wejherowa.
Warunkiem
uzyskania
dotacji
na
ucznia
niepełnosprawnego jest wykazanie go w sprawozdaniu
SIO.
2. Zespoły
wychowania
przedszkolnego
i punkty
przedszkolne - otrzymują dotacje z budżetu Gminy
Miasta Wejherowa na każdego ucznia w wysokości
40% ustalonych w budżecie Gminy Miasta Wejherowa
wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu
publicznym prowadzonym przez Gminę Miasta
Wejherowa w przeliczeniu na jednego ucznia.
§4
Wysokość dotacji na jednego ucznia w:
a) przedszkolach niepublicznych na rok 2009 wynosi 311
zł złotych miesięcznie (słownie: trzysta jedenaście
złotych),
b) zespołach wychowania przedszkolnego i punktach
przedszkolnych na rok 2009 wynosi 166 złotych
miesięcznie (słownie: sto sześćdziesiąt sześć złotych).

§5
1. Dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz zespołów
wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych
udziela się na wniosek osoby fizycznej lub prawnej:
a) przedstawiony organowi właściwemu do udzielania
dotacji zwanej dalej „ organem dotującym”, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok
udzielania dotacji,
b) określający planową liczbę uczniów wraz z imiennym
wykazem zawierającym datę urodzenia dziecka i adres zameldowania i zamieszkania dzieci uczęszczających do przedszkoli wg stanu na 10 września roku, w
którym składany jest wniosek,
c) wskazujący numer rachunku bankowego, na który ma
być przekazana dotacja.
2. Organ dotujący przekazuje dotacje w 12 częściach
w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na
wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.
§6
1. Dyrektor
przedszkola
niepublicznego,
zespołu
wychowania przedszkolnego lub punktu przedszkolnego,
sporządza i przekazuje organowi dotującemu nie
później niż w ciągu 15 dni po upływie każdego kwartału
rozliczenie otrzymanej dotacji za dany kwartał.
2. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli
wykorzystania dotacji w zakresie zgodności ze stanem
faktycznym danych dotyczących liczby uczniów.
§7
1. Jeżeli do przedszkola niepublicznego, zespołu
wychowania przedszkolnego lub punktu przedszkolnego,
o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, uczęszcza
uczeń nie będącym mieszkańcem gminy dotującej
to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest ten
uczeń pokrywa koszty dotacji udzielonej przez gminę
dotującą.
2. Dla celów rozliczeń między gminami dyrektor przedszkola
niepublicznego, zespołu wychowania przedszkolnego
lub punktu przedszkolnego przekazuje do dnia piątego
każdego miesiąca aktualny wykaz imienny uczniów
zawierający datę urodzenia, adres zameldowania
i zamieszkania dziecka.
§8
Traci moc uchwała Nr Vk/XVI/160/2007 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych
zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji przedszkolom publicznym oraz niepublicznym prowadzonym przez
osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Miasta
Wejherowa.
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§9
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-

szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Miasta Wejherowa
Piotr Bochiński

481
UCHWAŁA Nr Vk/XXX/321/2008
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonym przez Gminę Miasta Wejherowa przedszkolu publicznym
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. 1591 z późn. zm.) art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256
poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miasta Wejherowa uchwala,
co następuje:
§1
1. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest karta
zgłoszenia dziecka do przedszkola. Warunki pobytu
i odpłatności za przedszkole określa w/w karta.
2. Na opłatę za zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
wykraczające poza podstawę programową składają
się koszty zatrudnienia wychowawców i opiekunów
prowadzących zajęcia w czasie wykraczającym
poza ogólną liczbę godzin wynikającą z minimum
programowego, a także dodatkowe koszty utrzymania
przedszkola. Opłata nie obejmuje kosztów zajęć
dodatkowych organizowanych na życzenie rodziców.
3. Wyżywienie dzieci uczęszczających do placówki opłacane
jest w całości przez rodziców w wysokości ustalonej w § 2
pkt 2, odpowiadającej kalkulacyjnym kosztom artykułów
spożywczych przeznaczonych na posiłki oraz wysokości
ustalonej w § 2 pkt 3 w zakresie wynagrodzeń brutto,
składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy
kucharki i pomocy kuchennej.

4. Łączna odpłatność za świadczenia przedszkola w
wysokości 309 zł.
§3
1. Ustala się ulgę w odpłatności za zajęcia opiekuńczo
- wychowawcze w wysokości ustalonej w § 2 pkt 1 jak
niżej:
a) 50% stawki za drugie dziecko z danej rodziny uczęszczające do przedszkola,
b) 75% stawki za trzecie dziecko i każde kolejne dziecko
z danej rodziny uczęszczające do przedszkola.
2. Odpłatność za zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, o
których mowa w § 2 pkt 1 oraz odpłatność za wyżywienie
dzieci określone w § 2 pkt 2 ulega obniżeniu w przypadku
nieobecności dziecka w przedszkolu przez okres dłuższy
niż 3 dni.
§4
Łączna odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu z
uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały jest ustalana miesięcznie. Zmianie ulegają odpłatności wymienione
w § 2 pkt 1 i 2 w związku ze zmienną ilością dni roboczych
w każdym miesiącu.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§2

§6

W okresie od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
odpłatność za świadczenia w Przedszkolu Samorządowym
Nr 2 wynosi:
1. Odpłatność za zajęcia opiekuńczo - wychowawcze
wykraczające poza podstawę programową wychowania
przedszkolnego określoną w rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w
poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2002 r. Nr 51,
poz. 458 z późn. zm.) oraz realizowane w wymiarze
przekraczającym minimalny czas przeznaczony
na realizację podstawy programowej wychowania
przedszkolnego wynikający z § 10 ust. 2 pkt 1
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21
maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr
61, poz. 624 z późn. zm.) wynosi 8,55 zł za dzień zajęć
(171 zł miesięcznie przy dwudziestu dniach obecności)
2. Odpłatność za wyżywienie w wysokości 90 zł.
3. Odpłatność za przygotowanie posiłku w wysokości 48 zł.

Tracą moc:
- uchwała Nr Vk/XVI/159/2007 Rady Miasta Wejherowa
z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia opłat
za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Miasta
Wejherowa przedszkolach publicznych,
- uchwała Nr Vk/XVII/178/2008 Rady Miasta Wejherowa z
dnia 19 lutego 2008 r. o zmianie uchwały Nr Vk/XVI/159/
2007 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2007 r. w
sprawie ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonych
przez Gminę Miasta Wejherowa przedszkolach
publicznych,
- uchwała Nr Vk/XX/222/2008 Rady Miasta Wejherowa
z dnia 29 kwietnia 2008 r. dotycząca uchwały Nr Vk/
XVII/178/2008 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 lutego
2008 roku o zmianie uchwały Nr Vk/XVI/159/2007 Rady
Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie
ustalenia opłat za świadczenia w prowadzonych przez
Gminę Miasta Wejherowa przedszkolach publicznych,
- uchwała Nr Vk/XX/223/2008 Rady Miasta Wejherowa z
dnia 29 kwietnia 2008 r. o zmianie uchwały Nr Vk/XVI/
159/2007 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia
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2007 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia
w prowadzonych przez Gminę Miasta Wejherowa
przedszkolach publicznych.

§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2009 r.
Przewodniczący
Rady Miasta Wejherowa
Piotr Bochiński

482
UCHWAŁA Nr Vk/XXX/323/2008
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Wejherowo Nr Vk/XX/220/2008 z 29 kwietnia 2008 w sprawie zasad
korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Miasta Wejherowa
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. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 67a ust. 3, ust. 5
i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz
art. 1 pkt 27 ustawy z 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o
systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy
o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 145, poz.
917) Rada Miasta Wejherowa uchwala, co następuje:

§1
Uchyla się uchwałę Rady Miasta Wejherowo Nr Vk/XX/
220/2008 z 29 kwietnia 2008 w sprawie zasad korzystania
ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Wejherowa.
§2
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Wejherowa
Piotr Bochiński

483
Uchwała nr XXVII/280/2008
Rady Miejskiej we Władysławowie
z dnia 26 listopada 2008 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WSR-2 dla obszaru położonego w
centrum miejscowości Władysławowo ograniczonego ulicami: Gen. Hallera (od północy), Towarową (od zachodu),
Niepodległości (od południa) oraz przedłużeniem istniejącego odcinka ul. Abrahama (od wschodu)
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 zm: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141,
poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087;
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr
127, poz. 880) i art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 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
i 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.
974 i Nr 173 poz. 1218), Rada Miejska we Władysławowie
uchwala, co następuje:
§1
Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego WSR-2 dla obszaru położonego w centrum

miejscowości Władysławowo – dla terenu ograniczonego:
od północy ul. Gen. Hallera, od wschodu przedłużeniem
istniejącego odcinka ul. Abrahama, od południa ul. Niepodległości, od zachodu ul. Towarową – zwany dalej planem.
§2
Stwierdza się zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy miasta Władysławowo” uchwalonego uchwałą nr
XLII/302/02 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 30
stycznia 2002 r.
§3
Integralnymi częściami uchwały są:
Załącznik nr 1 - rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000 wraz z wyrysem
ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy miasta Władysławowo” zwany dalej
rysunkiem planu,
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Załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia
uwag do projektu planu,
Załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz
zasadach finansowania zapisanych w planie inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań
własnych gminy.

5)

Rozdział I
Ustalenia ogólne
§4
1. Obszar objęty planem dzieli się na tereny wydzielone
liniami rozgraniczającymi, o różnych sposobach
użytkowania i zagospodarowania zgodnie z rysunkiem
planu, oznaczone symbolami cyfrowymi i literowymi,
gdzie symbole cyfrowe oznaczają kolejny numer terenu,
a symbole literowe przeznaczenie terenu – główną
funkcję.
2. Ustala się podział obszaru objętego planem na 55
terenów o łącznej powierzchni 16,49 ha, w tym:
24 tereny zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo
usługowej, usługowej oraz zieleni oznaczone symbolami
cyfrowymi od 01 do 24 i symbolami literowymi:
MWU - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
z usługami,
MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z usługami,
MU - tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej z usługami,
U
- tereny zabudowy usługowej,
ZP - tereny zieleni urządzonej,
26 terenów komunikacji (dróg i zaplecza komunikacji)
oznaczonych symbolami cyfrowymi od 25 do 50 i symbolami literowymi:
KDD - tereny publicznych dróg klasy dojazdowej,
KDX - tereny publicznych ciągów pieszo-jezdnych,
KDW - tereny dróg wewnętrznych,
KX - tereny wydzielonych publicznych ciągów pieszych
i placów,
KP - tereny parkingów publicznych,
KS - teren dworca autobusowego,
5 terenów infrastruktury technicznej oznaczonych symbolami cyfrowymi od 50 do 55 i symbolami literowymi:
E
- elektroenergetyka,
K
- kanalizacja,
3. Wyjaśnienie określeń i pojęć użytych w niniejszym
planie:
1) intensywność zabudowy – określają, ustalone w kartach terenu: dopuszczalna wysokość zabudowy oraz
dopuszczalna powierzchnia terenu przeznaczonego
pod zabudowę;
2) wysokość zabudowy – wysokość budynku mierzona od
naturalnej warstwicy terenu uśrednionej w granicach
rzutu budynku do kalenicy względnie innego najwyższego punktu budynku lub wg ustaleń szczegółowych
(nie dotyczy kominów i akcentów architektonicznych);
3) teren przeznaczony pod zabudowę – powierzchnia
wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu; do powierzchni
zabudowy nie wlicza się: powierzchni obiektów
budowlanych ani ich części nie wystających ponad
powierzchnię terenu oraz powierzchni elementów
drugorzędnych np. schodów zewnętrznych, ramp
zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego;
4) powierzchnia biologicznie czynna – powierzchnia

6)

7)

8)
9)
10)
11)

niezabudowana i nieutwardzona, pokryta roślinnością urządzoną lub naturalną oraz wodą, w tym 1/2
powierzchni parkingów o nawierzchni trawiastej;
linie zabudowy – nie dotyczą balkonów, wykuszy, logii,
gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami, części
podziemnych obiektów budowlanych i tarasów, które
nie zawężają pasa drogowego;
a) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy
– linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza
się wznoszenie budynków zgodnie z ustaleniami
planu,
b) obowiązująca linia zabudowy – linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie
budynków i wyznaczająca przebieg lica budynku
na odcinku minimum 60% długości lica budynku;
zasady podziału terenów – nie dotyczą wydzieleń
geodezyjnych dla sieci i urządzeń sieciowych infrastruktury technicznej oraz podziałów korygujących
i porządkujących;
stawka procentowa – podstawa do określenia jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy, określonej w
stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu na zasadach
określonych w art. 36 ust. 4 wymienionej ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
modernizacja - działania mające na celu poprawę
jakości obiektów i urządzeń; ich unowocześnienie,
stan istniejący – stan na rok 2008;
karta terenu – zbiór przepisów szczegółowych niniejszej uchwały odnoszących się do terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi;
wielkoformatowy nośnik reklamowy - nośnik reklamowy, którego powierzchnia przekracza 2,0 m².

Rozdział II
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§5
1. Elementami kształtującymi ład przestrzenny na obszarze
objętym przedmiotowym planem są:
1) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy;
3) ustalenia w zakresie struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru planu zawarte na rysunku planu;
4) ustalenia dla poszczególnych terenów zawarte w kartach terenów.
2. Wszelkie działania inwestycyjne należy realizować z
poszanowaniem zasad ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego w myśl ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
określonych w niniejszej uchwale.
3. Na terenie objętym planem, z wyjątkiem parkingów
publicznych (KP), obwiązuje zakaz sytuowania
wielkoformatowych nośników reklamowych.
4. Ogrodzenia działek od strony frontowej – wyłącznie w
formie ażurowej, zalecane elementy metalowe; zakaz
stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów
betonowych. Ustala się maksymalną wysokość ogrodzeń
– 1,50 m od rzędnej terenu.
5. Dopuszcza się sytuowanie na granicy działki budynków
w zabudowie bliźniaczej, zwartej i odtworzeniowej oraz
innych budynków wg ustaleń zawartych w kartach
terenów.
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Rozdział III
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego
§6
1. Obszar objęty planem położony jest w zasięgu otuliny
Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, dla którego
obowiązują przepisy odrębne zawarte w Rozporządzeniu
Wojewody Pomorskiego Nr 55/06 z dnia 15 maja 2006 r.
w sprawie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego (Dz.
Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2006 r. Nr 58,
poz. 1192. wraz z późn. zm.).
2. Projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie
może stanowić źródła zanieczyszczeń dla środowiska.
3. Wody opadowe ujęte w systemy kanalizacyjne
pochodzące z zanieczyszczonych powierzchni dróg, dróg,
parkingów, placów manewrowych, przed odprowadzeniem
do odbiornika winny być podczyszczone w stopniu
zapewniającym spełnienie wymagań określonych w
obowiązujących przepisach.
4. Na obszarze objętym planem ustala się zasadę, że
uciążliwe oddziaływanie działalności gospodarczej nie
może przekraczać granic terenu, do którego właściciel
ma tytuł prawny.
5. Zastosowane rozwiązania projektowo-budowlane muszą
zapewniać na granicy funkcji mieszkaniowych warunki
akustyczne zgodne z obowiązującymi przepisami.
6. Prace budowlane związane z prowadzeniem
zainwestowania należy prowadzić z uwzględnieniem
przepisów dotyczących ochrony gatunkowej roślin
i zwierząt
Rozdział IV
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
§7
1. W granicach obszaru objętego planem nie występują
obiekty wpisane do rejestru zabytków nieruchomych.
2. W granicach obszaru objętego planem wyróżniono 5
budynków historycznych, które obejmuje się ochroną
konserwatorską. Zakres ochrony poszczególnych
budynków określono w kartach terenów.
3. Na obszarze objętym planem ustanowione są strefy
ochrony archeologicznej; w granicach stref ochronnych
obowiązuje wymóg uzgadniania wszelkich planów
i projektów z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków i uzyskiwania opinii Muzeum Archeologicznego
w Gdańsku; w strefie ochrony archeologicznej, dla
wszystkich inwestycji w niej lokalizowanych, obowiązuje
zakaz wykonywania jakichkolwiek prac ziemnych
i inwestycyjnych bez zgody Pomorskiego Wojewódzkiego
Konserwatora
Zabytków,
który
każdorazowo
określi inwestorowi, w wydanym pozwoleniu zakres
niezbędnych do wykonania archeologicznych badań
ratowniczych wyprzedzających proces zainwestowania
terenu; ustala się obowiązek wystąpienia inwestora do
Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
z wnioskiem o wydanie pozwolenia na badania, z dwu
miesięcznym wyprzedzeniem, w celu umożliwienia
wykonania archeologicznych badań ratowniczych oraz
zsynchronizowania robót inwestycyjnych z badaniami.
4. Część obszaru objętego planem w granicach jak
na rysunku planu obejmuje się strefą ochrony
konserwatorskiej; na terenie objętym w/w strefą
obowiązuje wymóg uzgadniania z właściwym terenowo
konserwatorem zabytków wszelkich zmian w zabudowie
i zagospodarowaniu terenu; w strefie ochrony
konserwatorskiej ustala się następujące
ograniczenia, zakazy i nakazy:

- nakaz zachowania historycznego układu dróg i placów,
- nakaz sytuowania domów kalenicą równolegle do
drogi,
- zachowanie zasady nieregularnego podziału parcelacyjnego przy podziałach terenu,
- nowa zabudowa winna harmonijnie uzupełniać historyczny układ,
- nakaz utrzymania skali i charakteru zabudowy oraz
stosowanie tradycyjnych materiałów budowlanych
i tradycyjnej kolorystyki,
- nakaz restauracji i konserwacji istniejącej zabudowy o
wartościach kulturowych dla utrzymania i podkreślenia
walorów historycznych obiektów.
Rozdział V
Szczególne warunki zagospodarowania terenów
§8
1. Ustala się zakaz lokalizacji obiektów handlowych powyżej
200 m².
2. W zakresie obrony cywilnej dopuszcza się lokalizację
awaryjnych ujęć wody pitnej w formie zdroju na terenach
24. ZP i 41. KX.
3. Ze względu na możliwość występowania kolizji z
infrastrukturą teleinformatyczną Marynarki Wojennej
RP projekty przyszłych inwestycji należy uzgadniać z
Komendantem Centrum Wsparcia Teleinformatycznego
i Dowodzenia MW w Wejherowie.
4. Dla terenów, na których położone są sieci i urządzenia
elektroenergetyczne lub planuje się ich lokalizację ustala
się:
1) w przypadku kolizji z zamierzonym zagospodarowaniem ustala się przebudowę, skablowanie lub
przeniesienie istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV;
2) zagospodarowanie terenu w strefie bezpieczeństwa
napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV o
szerokości 15,0 m (po 7,5 m od osi) winno być uzgodnione z właścicielem sieci;
3) sieci SN i NN należy realizować w pasach drogowych;
4) przyjmuje się możliwość przebudowy i zastępowanie
istniejących sieci elektroenergetycznych nowymi
odcinkami sieci lub skablowanie;
Rozdział VI
Zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej
§9
1. Ustalenia w zakresie komunikacji:
1) powiązanie komunikacyjne obszaru planu z układem
zewnętrznym w oparciu o istniejącą drogę lokalną (ul.
1000-lecia Państwa Polskiego) i drogi dojazdowe;
2) wskaźniki parkingowe do obliczenia zapotrzebowania
inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów
osobowych:
a) 1 mp/1 mieszkanie,
b) 1 mp/1 pokój hotelowy (pensjonatowy),
c) 1 mp/50,0 m2 pow. użytkowej usług innych niż
hotelowe (pensjonatowe), lecz nie mniej niż 1 mp/1
obiekt i nie mniej niż 1 mp/5 zatrudnionych.
3) zabezpieczenie potrzeb parkingowych w granicach
działki;
4) w obszarze planu dopuszcza się realizację parkingów
podziemnych.
2. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodę:
1) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, na zasa-
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dach określonych przez zarządzającego siecią;
2) dopuszcza się możliwość rozbudowy i modernizacji
istniejących sieci,
Ustalenia w zakresie odprowadzenia ścieków:
1) odprowadzenie ścieków sanitarnych - systemem
zbiorczej kanalizacji sanitarnej do istniejącej oczyszczalni na zasadach określonych przez zarządzającego
siecią;
2) dopuszcza się możliwość rozbudowy i modernizacji
istniejących sieci.
Ustalenia w zakresie odprowadzenia wód opadowych:
1) odprowadzenie wód opadowych z ulic docelowo do
kanalizacji deszczowej;
2) odprowadzenie wód opadowych z dachów do gruntu
na terenie posesji, docelowo do kanalizacji deszczowej;
3) wody opadowe z parkingów o powierzchni powyżej
1000 m² należy odprowadzić do odbiornika po oczyszczeniu z substancji ropopochodnych;
4) dopuszcza się możliwość rozbudowy i modernizacji
istniejących sieci.
Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w ciepło:
1) z sieci ciepłowniczej; dopuszcza się indywidualne
źródła ciepła z zastosowaniem niskoemisyjnychczynników grzejnych np. olej opałowy, gaz, energia
elektryczna, biomasa, pompy cieplne;
2) w obiektach nowo realizowanych i modernizowanych
zabrania się stosowania kopalnych paliw stałych; w
obiektach istniejących należy stosowanie tych paliw
sukcesywnie ograniczać, aż do całkowitej ich eliminacji;
Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energię
elektryczną:
1) adaptuje się istniejący system zaopatrzenia w energię
elektryczną;
2) nowo wznoszone obiekty realizujące funkcje ustalone
planem zasilać liniami kablowymi niskiego napięcia
przez zintegrowane złącza kablowe z układem pomiarowym;
3) dopuszcza się możliwość rozbudowy i modernizacji

istniejących sieci;
4) dopuszcza się możliwość budowy stacji transformatorowych, o ile nie naruszy to innych ustaleń planu oraz
interesów prawnych właścicieli terenów:
5) projekty planów zagospodarowania należy uzgadniać
w zakresie sieci SN-15 kV i nn-0,4 kV z ENERGA
– OPERATOR S.A.- Oddział w Gdańsku Zakład Dystrybucji Wejherowo.
7. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w gaz:
1) poprzez gaz bezprzewodowy, docelowo gaz ziemny.
8. Ustalenia w zakresie gospodarki odpadami:
1) wprowadza się bezwzględny obowiązek selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych, oraz ich wywóz przez
specjalistyczne służby na składowisko lub do zakładu unieszkodliwiania odpadów, jeżeli gmina będzie
uczestniczyć w jego realizacji;
2) ustala się zakaz wytwarzania odpadów niebezpiecznych w terenie objętym opracowaniem.
Rozdział VII
Zasady tymczasowego zagospodarowania
§ 10
1. Zakazuje się tymczasowego użytkowania, zagospodarowania i urządzania terenu w sposób niezgodny z
ustalonym w planie.
2. Dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania
terenu do czasu realizacji ustaleń planu.
3. Na obszarze objętym planem, do czasu docelowego
zagospodarowania dopuszcza się możliwość lokalizacji
obiektów tymczasowych do 120 dni.
Rozdział VIII
Ustalenia szczegółowe – karty terenów
§ 11
Ustalenia szczegółowe dla 55 terenów, o których mowa
w § 4, wydzielonych na rysunku liniami rozgraniczającymi,
zawarte w 16 kartach terenu, są następujące:
Rozdział IX
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KARTA TERENU nr 1
do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WSR-2 położonego w miejscowości Władysławowo
1. Symbol

01. MWU
06. MWU
2. Powierzchnia
01. MWU - 0,10 ha
06. MWU - 0,30 ha
02. MWU
07. MWU
02. MWU - 0,32 ha
07. MWU - 0,67 ha
03. MWU
08. MWU
03. MWU - 0,19 ha
08. MWU - 0,23 ha
04. MWU
09. MWU
04. MWU - 0,27 ha
09. MWU - 0,24 ha
05. MWU
10. MWU
05. MWU - 0,18 ha
10. MWU - 0,57 ha
3. Przeznaczenie terenu
3.1. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.
3.2. Dla terenów 01. MWU, 02. MWU, 03. MWU, 04. MWU, 05. MWU, 06. MWU, 08. MWU - wymagane usługi w parterach budynków.
3.3. Dla terenów 07. MWU, 10. MWU - wymagane usługi w parterach budynków w pierzei od strony wydzielonych publicznych ciągów pieszych i placów;
dla budynków w pozostałych pierzejach dopuszcza się funkcję mieszkaniową wielorodzinną do 100% powierzchni użytkowej.
4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
4.1. Wszelkie działania inwestycyjne należy realizować z poszanowaniem zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określonych w niniejszej
uchwale.
5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
5.1. Teren położony w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały.
5.2. W przypadku nowych nasadzeń dobór zieleni winien odbywać się z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża
gruntowego.
5.3. Drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granicy działki, aby nie zacieniały działek sąsiednich.
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
6.1. Tereny 08. MWU, 09. MWU oraz fragmenty terenów 04. MWU, 05. MWU, 06. MWU, 07. MWU znajdują się w zasięgu strefy ochrony archeologicznej obowiązują ustalenia określone w § 7 niniejszej uchwały.
7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
7.1. Obiekty małej architektury: dopuszcza się.
7.2. Nośniki reklamowe: zakaz stosowania nośników reklamowych wielkoformatowych.
7.3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: nie dopuszcza się.
7.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych,
informatycznych nie kolidujących z przeznaczeniem podstawowym terenu; zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.
7.5. Zieleń: dopuszcza się.
8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów
8.1. Linie zabudowy dla nowoprojektowanej zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu.
8.2. Maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
dla terenu 01. MW,U
40% powierzchni działki,
dla terenu 02. MW,U
działki narożne - 70% powierzchni działki, działki pozostałe - 40% powierzchni działki,
dla terenu 03. MW,U
działki narożne - 70% powierzchni działki, działki pozostałe - 40% powierzchni działki,
dla terenu 04. MW,U
działki narożne - 70% powierzchni działki, działki pozostałe - 40% powierzchni działki,
dla terenu 05. MW,U
działki narożne - 70% powierzchni działki, działki pozostałe - 40% powierzchni działki,
dla terenu 06. MW,U
działki narożne - 70% powierzchni działki, działki pozostałe - 40% powierzchni działki,
dla terenu 07. MW,U
działki narożne - 70% powierzchni działki, działki pozostałe - 40% powierzchni działki,
dla terenu 08. MW,U
działki narożne - 70% powierzchni działki, działki pozostałe - 40% powierzchni działki,
dla terenu 09. MW,U
działki narożne - 70% powierzchni działki, działki pozostałe - 40% powierzchni działki,
dla terenu 10. MW,U
działki narożne - 70% powierzchni działki, działki pozostałe - 40% powierzchni działki.
8.3. Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej:
dla terenu 01. MW,U
20% powierzchni działki,
dla terenu 02. MW,U
działki narożne - 15% powierzchni działki, działki pozostałe - 20% powierzchni działki,
dla terenu 03. MW,U
działki narożne - 15% powierzchni działki, działki pozostałe - 20% powierzchni działki,
dla terenu 04. MW,U
działki narożne - 15% powierzchni działki, działki pozostałe - 20% powierzchni działki,
dla terenu 05. MW,U
działki narożne - 15% powierzchni działki, działki pozostałe - 20% powierzchni działki,
dla terenu 06. MW,U
działki narożne - 15% powierzchni działki, działki pozostałe - 20% powierzchni działki,
dla terenu 07. MW,U
działki narożne - 15% powierzchni działki, działki pozostałe - 20% powierzchni działki,
dla terenu 08. MW,U
działki narożne - 15% powierzchni działki, działki pozostałe - 20% powierzchni działki,
dla terenu 09. MW,U
działki narożne - 15% powierzchni działki, działki pozostałe - 20% powierzchni działki,
dla terenu 10. MW,U
działki narożne - 15% powierzchni działki, działki pozostałe - 20% powierzchni działki.
8.4. Intensywność zabudowy: określają ustalenia zawarte w pkt 8.2 i 8.6.
8.5. Szerokość elewacji: nie określa się.
8.6. Wysokość zabudowy: nie więcej niż 14,0 m od poziomu terenu do kalenicy, poziom góry ostatniego stropu nie niżej niż 6,50 m i nie wyżej niż 10 m
ponad poziom chodnika.
8.7. Formy zabudowy: zwarta, dla terenu 01 - bliźniacza.
8.8. Rodzaj i pokrycie dachu: dachy dwuspadowe lub wielospadowe, pokrycie dachu: dachówka.
8.9. Kąt nachylenia połaci dachowej: 45o – 60o.
8.10 Inne warunki:
- wysokość parteru w świetle – 3,0 m,
- poziom posadowienia parteru – max. 30 cm ponad poziom chodnika,
- zasady kształtowania pierzei:
▪ obowiązuje podział fasad na odcinki długości 12-15m; w każdym odcinku obowiązuje trójdzielność fasady, w tym min. 2 szczyty o kącie nachylenia
600,
▪ w miejscach wskazanych na rysunku planu, na wysokości od 1-go piętra wymagane akcenty architektoniczne w postaci wykuszy lub wieżyczek;
- wyraz architektoniczny zabudowy inspirowany bryłą Domu Rybaka oraz zabudowy przy ul. Abrahama 3 i 5,
- dopuszcza się sytuowanie zabudowy na granicy działki,
- dla terenu 06. MWU – obowiązuje podcień głębokości minimum 3 m w świetle - w pierzei graniczącej z placem 41. KX
- dla terenów 02. MWU, 03. MWU, 04. MWU, 05. MWU, 07. MWU, 08. MWU, 09. MWU – w pierzejach przeciętych ulicami wewnętrznymi dopuszcza się
zabudowę nad tymi ulicami i przejazdy bramowe,
- wprowadza się obowiązek uzgodnienia projektów budowlanych w zakresie elementów architektonicznych planowanej budowy (elewacje frontowe,
akcenty architektoniczne, kolorystyka itp.) z Burmistrzem Miasta Władysławowa.
9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,
w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych
9.1. Teren położony w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały.
9.2. Tereny 08. MWU, 09. MWU oraz fragmenty terenów 04. MWU, 05. MWU, 06. MWU, 07. MWU znajdują się w zasięgu strefy ochrony archeologicznej obowiązują ustalenia określone w § 7 niniejszej uchwały.
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10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
10.1. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie występują.
10.2. Powierzchnia nowo projektowanych działek: minimalna 500 m2, maksymalna – 900 m2.
10.3. Minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek: 12,0 m.
10.4. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 90°.
10.5. Ustala się podział terenu wzdłuż linii rozgraniczających.
10.6. Dopuszcza się:
- wydzielenia terenu pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
- łączenie działek i podziały wewnętrzne,
- wydzielenie drogi wewnętrznej od ciągu pieszo-jezdnego 35.KDX, zakończonej placem nawrotowym.
11. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
11.1. Dostępność drogowa:
dla terenu 01. MW,U
z terenu drogi dojazdowej 28.KDD i ciągu pieszo-jezdnego 33.KDX,
dla terenu 02. MW,U
z terenu drogi wewnętrznej 37.KDW,
dla terenu 03. MW,U
z terenu drogi wewnętrznej 37.KDW,
dla terenu 04. MW,U
z terenu drogi wewnętrznej 38.KDW,
dla terenu 05. MW,U
z terenu drogi wewnętrznej 38.KDW,
dla terenu 06. MW,U
z terenu ciągu pieszo-jezdnego 34.KDX
dla terenu 07. MW,U
z terenu drogi dojazdowej 30.KDD, ciągu pieszo-jezdnego 35.KDX, ul. Abrahama; dopuszcza się wydzielenie drogi
wewnętrznej od ciągu pieszo-jezdnego 35.KDX - sięgacza zakończonego placem nawrotowym.
dla terenu 08. MW,U
z terenu drogi wewnętrznej 39.KDW,
dla terenu 09. MW,U
z terenu drogi wewnętrznej 39.KDW i drogi dojazdowej 30.KDD,
dla terenu 10. MW,U
z terenu dróg dojazdowych 25.KDD, 28.KDD, 29.KDD.
11.2. Parkingi i miejsca postojowe: zgodnie z § 9.
11.3. Zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej.
11.4. Zaopatrzenie w gaz: poprzez gaz bezprzewodowy, docelowo gaz ziemny.
11.5. Zaopatrzenie w energię cieplną: z sieci ciepłowniczej; dopuszcza się indywidualne źródła ciepła z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych.
11.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej.
11.7. Odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej.
11.8. Odprowadzenie wód opadowych: do gruntu, docelowo do kanalizacji deszczowej.
11.9. Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na składowisko odpadów.
12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
Nie dotyczy.
13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji
Nie dotyczy.
14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu
14.1. Zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.
14.2. Dopuszcza się remont i modernizację istniejącej zabudowy.
15. Stawka procentowa
30%.

KARTA TERENU nr 2
do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WSR-2 położonego w miejscowości Władysławowo
1. Symbol

11. MWU
2. Powierzchnia 11. MWU - 0,15 ha
12. MWU
12. MWU - 0,33 ha
3. Przeznaczenie terenu
Tereny teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami; od strony ciągu pieszego 42.KX wymagane usługi w parterach.
4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
4.1. Wszelkie działania inwestycyjne należy realizować z poszanowaniem zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określonych w uchwale.
5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
5.1. Teren położony w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały.
5.2. W przypadku nowych nasadzeń dobór zieleni winien odbywać się z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża
gruntowego.
5.3. Drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granicy działki, aby nie zacieniały działek sąsiednich.
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Nie dotyczy.
7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
7.1. Obiekty małej architektury: dopuszcza się.
7.2. Nośniki reklamowe: zakaz stosowania nośników reklamowych wielkoformatowych.
7.3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: nie dopuszcza się.
7.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych,
informatycznych nie kolidujących z przeznaczeniem podstawowym terenu; zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.
7.5. Zieleń: dopuszcza się.
8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów
8.1. Linie zabudowy dla nowoprojektowanej zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu.
8.2. Maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 40% powierzchni działki.
8.3. Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki.
8.4. Intensywność zabudowy: określają ustalenia zawarte w pkt 8.2 i 8.6.
8.5. Szerokość elewacji: nie określa się.
8.6. Wysokość zabudowy: nie więcej niż 14,0 m od poziomu terenu do kalenicy.
8.7. Formy zabudowy: zwarta lub wolnostojąca.
8.8. Rodzaj i pokrycie dachu: dachy dwuspadowe lub wielospadowe, pokrycie dachu: dachówka.
8.9. Kąt nachylenia połaci dachowej 30o – 45o.
8.10 Inne warunki:
- od strony dworca autobusowego przewidzieć pas zieleni izolacyjno – krajobrazowej szer. min. 5,0 m,
- na terenach zabudowy zwartej dopuszcza się sytuowanie zabudowy na granicy działki,
- wprowadza się obowiązek uzgodnienia projektów budowlanych w zakresie elementów architektonicznych planowanej budowy (elewacje frontowe,
akcenty architektoniczne, kolorystyka itp.) z Burmistrzem Miasta Władysławowa.
9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,
w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych
9.1. Teren położony w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały.
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10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
10.1. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie występują.
10.2. Powierzchnia nowo projektowanych działek: nie ustala się.
10.3. Minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek: nie ustala się.
10.4. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 90°.
10.5. Ustala się podział terenu wzdłuż linii rozgraniczających.
10.6. Dopuszcza się wydzielenia terenu pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.
11. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
11.1. Dostępność drogowa:
dla terenu 11. MW,U
z terenu drogi dojazdowej 28.KDD oraz drogi wewnętrznej 40.KDW,
dla terenu 12. MW,U
z terenu drogi dojazdowej 29.KDD oraz drogi wewnętrznej 40.KDW, dla działki 467 z terenu drogi dojazdowej 29.KDD
poprzez teren 50.KS.
11.2. Parkingi i miejsca postojowe: zgodnie z § 9.
11.3. Zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej.
11.4. Zaopatrzenie w gaz: poprzez gaz bezprzewodowy, docelowo gaz ziemny.
11.5. Zaopatrzenie w energię cieplną: z sieci ciepłowniczej; dopuszcza się indywidualne źródła ciepła z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych.
11.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej.
11.7. Odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej.
11.8. Odprowadzenie wód opadowych: do gruntu, docelowo do kanalizacji deszczowej.
11.9. Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na składowisko odpadów.
12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
Nie dotyczy.
13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji
Nie dotyczy.
14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu
14.1. Zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.
14.2. Dopuszcza się remont i modernizację istniejącej zabudowy.
14.3. Ustala się możliwość budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych.
15. Stawka procentowa
30%.

KARTA TERENU nr 3
do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WSR-2 położonego w miejscowości Władysławowo
1. Symbol

13. MNU
2. Powierzchnia
13. MNU - 1,13 ha
14. MNU
14. MNU - 0,80 ha
15. MNU
15. MNU - 0,81 ha
3. Przeznaczenie terenu
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami; dopuszcza się funkcję mieszkaniową, usługową lub mieszkaniowo-usługową.
4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
4.1. Wszelkie działania inwestycyjne należy realizować z poszanowaniem zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określonych w uchwale.
5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
5.1. Teren położony w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały.
5.2. W przypadku nowych nasadzeń dobór zieleni winien odbywać się z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża
gruntowego.
5.3. Drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granicy działki, aby nie zacieniały działek sąsiednich.
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
6.1. Część terenów 14. MNU i 15. MNU znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej - obowiązują ustalenia określone w § 7 niniejszej uchwały.
6.2. Na terenie 14. MNU znajduje się zabudowa objęta ochroną konserwatorską:
- budynek przy ul. Niepodległości 2 i 4, zakres ochrony – zakaz zmiany elewacji frontowych i formy dachów – wszelkie zmiany dotyczące
zagospodarowania terenu (w tym sytuowania nośników reklamowych) oraz przebudowy, rozbudowy lub remontów budynków należy uzgodnić z
właściwym terenowo konserwatorem zabytków.
6.3. Na terenie 15. MNU znajduje się zabudowa objęta ochroną konserwatorską:
- przy ul. Niepodległości 6 (przedszkole i budynek gospodarczy), zakres ochrony – bryła i elewacje bez zmian – wszelkie zmiany dotyczące
zagospodarowania terenu (w tym sytuowania nośników reklamowych) oraz przebudowy lub remontów budynków należy uzgodnić z właściwym
terenowo konserwatorem zabytków.
6.4. Część terenu 15. MNU znajduje się w zasięgu strefy ochrony archeologicznej - obowiązują ustalenia określone w § 7 niniejszej uchwały.
7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
7.1. Obiekty małej architektury: dopuszcza się.
7.2. Nośniki reklamowe: zakaz stosowania nośników reklamowych wielkoformatowych.
7.3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: nie dopuszcza się.
7.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych,
informatycznych nie kolidujących z przeznaczeniem podstawowym terenu; zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.
7.5. Zieleń: dopuszcza się.
8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów
8.1. Linie zabudowy dla nowoprojektowanej zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu.
8.2. Maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: 30% powierzchni działki.
8.3. Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 40%.
8.4. Intensywność zabudowy: określają ustalenia zawarte w pkt 8.2 i 8.6.
8.5. Szerokość elewacji: nie określa się.
8.6. Wysokość zabudowy: nie więcej niż 12m do kalenicy, gzyms (okap) do 7,0 m nad poziomem terenu.
8.7. Formy zabudowy: wolnostojąca, na terenie 14. MNU – wolnostojąca i bliźniacza.
8.8. Rodzaj i pokrycie dachu: dachy dwuspadowe lub wielospadowe, pokrycie dachu: dachówka.
8.9. Kąt nachylenia połaci dachowej 30o – 45o.
8.10 Inne warunki:
- wyraz architektoniczny inspirowany zabudową historyczną, którego przykład na terenie centrum Władysławowa prezentują obiekty przedszkola przy ul.
Niepodległości 6 i dworca kolejowego,
- na terenach zabudowy bliźniaczej dopuszcza się sytuowanie zabudowy na granicy działki.
9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,
w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych
9.1. Teren położony w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia § 6 niniejszej uchwały.
9.2. Część terenów 14. MNU i 15. MNU znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej - obowiązują ustalenia § 7 niniejszej uchwały.
9.3. Część terenu 15. MNU znajduje się w strefie ochrony archeologicznej - obowiązują ustalenia § 7 niniejszej uchwały.
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10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
10.1. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie występują.
10.2. Minimalna powierzchnia nowo projektowanych działek – 800 m2, dla zabudowy bliźniaczej – 500 m2.
10.3. Minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek: dla zabudowy wolnostojącej - 20,0 m, dla zabudowy bliźniaczej - 15,0 m.
10.4. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 90°.
10.5. Ustala się podział terenu wzdłuż linii rozgraniczających.
10.6. Dopuszcza się wydzielenia terenu pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; dopuszcza się łączenie działek i podziały wewnętrzne.
11. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
11.1. Dostępność drogowa:
dla terenu 13. MNU
z terenu dróg dojazdowych 30.KDD, 32.KDD oraz przedłużenia ul. Abrahama poza granicą planu,
dla terenu 14. MNU
z terenu drogi dojazdowej 32.KDD, ciągu pieszojezdnego 36.KDX oraz ulic Szyprów i Niepodległości poza granicą planu,
dla terenu 15. MNU
z terenu drogi dojazdowej 32.KDD, ciągu pieszojezdnego 36.KDX.
11.2. Parkingi i miejsca postojowe: zgodnie z § 9.
11.3. Zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej.
11.4. Zaopatrzenie w gaz: poprzez gaz bezprzewodowy, docelowo gaz ziemny.
11.5. Zaopatrzenie w energię cieplną: z sieci ciepłowniczej; dopuszcza się indywidualne źródła ciepła z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych.
11.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej.
11.7. Odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej.
11.8. Odprowadzenie wód opadowych: do gruntu, docelowo do kanalizacji deszczowej.
11.9. Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na składowisko odpadów.
12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
Nie dotyczy.
13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji
Nie dotyczy.
14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu
14.1. Zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.
14.2. Dopuszcza się remont i modernizację istniejącej zabudowy.
14.3. Ustala się możliwość budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych.
15. Stawka procentowa
30%.

KARTA TERENU nr 4
do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WSR-2 położonego w miejscowości Władysławowo
1. Symbol

16. MU
2. Powierzchnia
16. MU - 1,08 ha
17. MU
17. MU - 0,51 ha
3. Przeznaczenie terenu
Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej z usługami; dopuszcza się funkcję mieszkaniową, usługową lub mieszkaniowo-usługową.
4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
4.1. Wszelkie działania inwestycyjne należy realizować z poszanowaniem zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określonych w niniejszej
uchwale.
5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
5.1. Teren położony w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały.
5.2. W przypadku nowych nasadzeń dobór zieleni winien odbywać się z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża
gruntowego.
5.3. Drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granicy działki, aby nie zacieniały działek sąsiednich.
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Nie dotyczy.
7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
7.1. Obiekty małej architektury: dopuszcza się.
7.2. Nośniki reklamowe: zakaz stosowania nośników reklamowych wielkoformatowych.
7.3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: nie dopuszcza się.
7.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych,
informatycznych nie kolidujących z przeznaczeniem podstawowym terenu; zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.
7.5. Zieleń: dopuszcza się.
8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów
8.1. Linie zabudowy dla nowoprojektowanej zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu.
8.2. Maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 40% powierzchni działki.
8.3. Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki.
8.4. Intensywność zabudowy: określają ustalenia zawarte w pkt 8.2 i 8.6.
8.5. Szerokość elewacji: nie określa się.
8.6. Wysokość zabudowy: nie więcej niż 14,0 m, do czterech kondygnacji nadziemnych (w tym czwarta kondygnacja do 60% pow. zabudowy).
8.7. Formy zabudowy: wolnostojąca, zwarta.
8.8. Rodzaj i pokrycie dachu: dachy płaskie, tarasowe.
8.9. Kąt nachylenia połaci dachowej: nie ustala się – wymagane dachy płaskie.
8.10 Inne warunki:
- poziom posadowienia parteru – max. 1,0 m ponad poziom chodnika,
- zasady kształtowania zabudowy:
▪ wymagane duże przeszklenia, balkony i daszki, detale w postaci metalowych balustrad,
▪ na terenie 17.MU, w miejscu wskazanym na rysunku planu, na wysokości od 1-go piętra wymagany akcent architektoniczny w postaci wykusza lub
wieżyczki,
- wyraz architektoniczny zabudowy inspirowany modernizmem gdyńskim,
- na terenie 16.MU w miejscu wskazanym na rysunku planu wymagany akcent architektoniczny w postaci elementu małej architektury – np. rzeźba
plenerowa, fontanna,
- na terenach zabudowy zwartej dopuszcza się sytuowanie zabudowy na granicy działki.
9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,
w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych
9.1. Teren położony w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały.
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10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
10.1. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie występują.
10.2. Powierzchnia nowo projektowanych działek: min. 650 m², max. nie ustala się.
10.3. Minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek: 12,0 m.
10.4. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: zbliżony do 90°.
10.5. Ustala się podział terenu wzdłuż linii rozgraniczających.
10.6. Dopuszcza się wydzielenia terenu pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; dopuszcza się łączenie działek i podziały wewnętrzne.
11. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
11.1. Dostępność drogowa:
dla terenu 16. MU
z terenu dróg dojazdowych 25.KDD, 29.KDD, 31.KDD,
dla terenu 17. MU
z terenu dróg dojazdowych 29.KDD, 31.KDD.
11.2. Parkingi i miejsca postojowe: zgodnie z § 9.
11.3. Zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej.
11.4. Zaopatrzenie w gaz: poprzez gaz bezprzewodowy, docelowo gaz ziemny.
11.5. Zaopatrzenie w energię cieplną: z sieci ciepłowniczej; dopuszcza się indywidualne źródła ciepła z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych.
11.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej.
11.7. Odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej.
11.8. Odprowadzenie wód opadowych: do gruntu, docelowo do kanalizacji deszczowej.
11.9. Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na składowisko odpadów.
12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
Nie dotyczy.
13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji
Nie dotyczy.
14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu
14.1. Zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.
14.2. Dopuszcza się remont i modernizację istniejącej zabudowy.
14.3. Ustala się możliwość budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych.
15. Stawka procentowa
30%.

KARTA TERENU nr 5
do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WSR-2 położonego w miejscowości Władysławowo
1. Symbol
18. U
2. Powierzchnia
18. U - 1,23 ha
3. Przeznaczenie terenu
Tereny zabudowy usługowej – usługi oświaty.
4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
4.1. Wszelkie działania inwestycyjne należy realizować z poszanowaniem zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określonych w niniejszej
uchwale.
5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
5.1. Teren położony w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały.
5.2. W przypadku nowych nasadzeń dobór zieleni winien odbywać się z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża
gruntowego.
5.3. Drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granicy działki, aby nie zacieniały działek sąsiednich.
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
6.1. Część terenu 18.U znajduje się w zasięgu stref ochrony archeologicznej - obowiązują ustalenia określone w § 7 niniejszej uchwały.
7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
7.1. Obiekty małej architektury: dopuszcza się.
7.2. Nośniki reklamowe: zakaz stosowania nośników reklamowych wielkoformatowych.
7.3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: nie dopuszcza się.
7.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych,
informatycznych nie kolidujących z przeznaczeniem podstawowym terenu; zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.
7.5. Zieleń: dopuszcza się.
8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów
8.1. Linie zabudowy: nieprzekraczalne – zgodnie z rysunkiem planu.
8.2. Maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: 25% powierzchni terenu.
8.3. Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni terenu.
8.4. Intensywność zabudowy: określają ustalenia zawarte w pkt 8.2 i 8.6.
8.5. Szerokość elewacji: nie określa się.
8.6. Wysokość zabudowy: do 12,0 m.
8.7. Formy zabudowy: nie określa się.
8.8. Rodzaj i pokrycie dachu: dachy płaskie, tarasowe.
8.9. Kąt nachylenia połaci dachowej: nie określa się – dachy płaskie.
8.10. Inne warunki: nie ustala się.
9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,
w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych
9.1. Teren położony w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały.
9.2. Część terenu 18. U znajduje się w zasięgu stref ochrony archeologicznej - obowiązują ustalenia określone w § 7 niniejszej uchwały.
10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
10.1. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie występują.
10.2. Minimalna powierzchnia nowo projektowanych działek: nie określa się.
10.3. Minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek: nie określa się.
10.4. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie określa się.
10.5. Ustala się podział terenu wzdłuż linii rozgraniczających.
10.6. Dopuszcza się wydzielenia terenu pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; dopuszcza się łączenie działek.
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11. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
11.1. Dostępność drogowa: z terenu dróg dojazdowych 25.KDD i 30.KDD.
11.2. Parkingi i miejsca postojowe: zgodnie z § 9.
11.3. Zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej.
11.4. Zaopatrzenie w gaz: poprzez gaz bezprzewodowy, docelowo gaz ziemny.
11.5. Zaopatrzenie w energię cieplną: z sieci ciepłowniczej; dopuszcza się indywidualne źródła ciepła z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych.
11.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej.
11.7. Odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej.
11.8. Odprowadzenie wód opadowych: do gruntu, docelowo do kanalizacji deszczowej.
11.9. Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na składowisko odpadów.
12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
Nie dotyczy.
13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji
Nie dotyczy.
14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu
14.1. Zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.
14.2. Dopuszcza się zachowanie istniejących obiektów infrastruktury vtechnicznej.
14.3. Dopuszcza się remont i modernizację istniejącej zabudowy.
14.4. Ustala się możliwość budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych.
15. Stawka procentowa
Nie dotyczy.

KARTA TERENU nr 6
do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WSR-2 położonego w miejscowości Władysławowo
1. Symbol

19. U
2. Powierzchnia
19. U - 0,24 ha
20. U
20. U - 0,98 ha
21. U
21. U - 0,43 ha
3. Przeznaczenie terenu
Tereny zabudowy usługowej; w granicach terenu 20.U dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
4.1. Wszelkie działania inwestycyjne należy realizować z poszanowaniem zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określonych w niniejszej
uchwale.
5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
5.1. Teren położony w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego – obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały.
5.2. W przypadku nowych nasadzeń dobór zieleni winien odbywać się z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża
gruntowego.
5.3. Drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granicy działki, aby nie zacieniały działek sąsiednich.
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
6.1. Na terenie 20. U znajduje się budynek pod ochroną konserwatorską:
- budynek przy ul. Niepodległości 16 (obiekt dawnego kina, przykład modernizmu gdyńskiego), zakres ochrony – zakaz zmiany bryły, balustrad i
okien w zaokrąglonej części budynku; wszelkie zmiany dotyczące zagospodarowania terenu (w tym sytuowania nośników reklamowych) oraz
przebudowy i remontów budynku należy uzgodnić z właściwym terenowo konserwatorem zabytków.
6.1. Teren 19.U znajduje się w zasięgu strefy ochrony archeologicznej - obowiązują ustalenia określone w § 7 niniejszej uchwały.
7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
7.1. Obiekty małej architektury: dopuszcza się.
7.2. Nośniki reklamowe: zakaz stosowania nośników reklamowych wielkoformatowych.
7.3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: nie dopuszcza się.
7.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych,
informatycznych nie kolidujących z przeznaczeniem podstawowym terenu; zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.
7.5. Zieleń: dopuszcza się.
8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów
8.1. Linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu.
8.2. Maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: 40% powierzchni działki; dla terenu 20.U - dla rozbudowy budynku
usług medycznych na terenie działek 360/1 i 361/1 dopuszcza się 43% powierzchni terenu inwestycji.
8.3. Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 20%, dla terenu 19.U – 30%.
8.4. Intensywność zabudowy: określają ustalenia zawarte w pkt 8.2 i 8.6.
8.5. Szerokość elewacji: nie określa się.
8.6. Wysokość zabudowy: do 10,0 m dla nowej zabudowy i rozbudowy istniejących budynków.
8.7. Formy zabudowy: nie określa się.
8.8. Rodzaj i pokrycie dachu: dachy płaskie, tarasowe.
8.9. Kąt nachylenia połaci dachowej: nie ustala się - dachy płaskie.
9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,
w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych
9.1. Teren położony w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego – obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały.
9.2. Teren 19.U znajduje się w zasięgu strefy ochrony archeologicznej - obowiązują ustalenia określone w § 7 niniejszej uchwały.
10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
10.1. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie występują.
10.2. Minimalna powierzchnia nowo projektowanych działek: nie określa się.
10.3. Minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek: nie określa się.
10.4. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie okresla się.
10.5. Ustala się podział terenu wzdłuż linii rozgraniczających.
10.6. Dopuszcza się wydzielenia terenu pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; dopuszcza się łączenie działek i podziały wewnętrzne.
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11. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
11.1. Dostępność drogowa:
dla terenu 19. U
z terenu drogi dojazdowej 25.KDD,
dla terenu 20. U
z terenu dróg dojazdowych 25.KDD, 31.KDD oraz od ul. Niepodległości poza granicami planu poprzez teren 24.ZP,
dla terenu 21. U
z terenu drogi dojazdowej 29.KDD.
11.2. Parkingi i miejsca postojowe: zgodnie z § 9.
11.3. Zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej.
11.4. Zaopatrzenie w gaz: poprzez gaz bezprzewodowy, docelowo gaz ziemny.
11.5. Zaopatrzenie w energię cieplną: z sieci ciepłowniczej; dopuszcza się indywidualne źródła ciepła z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych.
11.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej.
11.7. Odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej.
11.8. Odprowadzenie wód opadowych: do gruntu, docelowo do kanalizacji deszczowej.
11.9. Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na składowisko odpadów.
12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
Nie dotyczy.
13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji
Nie dotyczy.
14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu
14.1. Zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.
14.2. Dopuszcza się remont i modernizację istniejącej zabudowy.
14.3. Dopuszcza się wydzielenie terenu pod tereny komunikacji i tereny zieleni urządzonej.
14.4. Ustala się możliwość budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych.
15. Stawka procentowa
30%.

KARTA TERENU nr 7
do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WSR-2 położonego w miejscowości Władysławowo
1. Symbol
22. U
2. Powierzchnia
22. U - 0,35 ha.
3. Przeznaczenie terenu
Tereny zabudowy usługowej – zespół pawilonów handlowo - usługowych. W granicach terenu, w sąsiedztwie ciągu pieszego 42.KX przewidzieć lokalizację
szaletu publicznego.
4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
4.1. Wszelkie działania inwestycyjne należy realizować z poszanowaniem zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określonych w niniejszej
uchwale.
5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
5.1. Teren położony w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego – obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały.
5.2. W przypadku nowych nasadzeń dobór zieleni winien odbywać się z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża
gruntowego.
5.3. Drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granicy działki, aby nie zacieniały działek sąsiednich.
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
6.1. Nie dotyczy.
7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
7.1. Obiekty małej architektury: dopuszcza się.
7.2. Nośniki reklamowe: zakaz stosowania nośników reklamowych wielkoformatowych.
7.3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: nie dopuszcza się.
7.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych,
informatycznych nie kolidujących z przeznaczeniem podstawowym terenu; zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.
7.5. Zieleń: dopuszcza się.
8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów
8.1. Linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu.
8.2. Maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: 30%.
8.3. Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: nie ustala się.
8.4. Intensywność zabudowy: określają ustalenia zawarte w pkt 8.2 i 8.6.
8.5. Szerokość elewacji: nie określa się.
8.6. Wysokość zabudowy: do 8,0 m.
8.7. Formy zabudowy: zabudowa zwarta.
8.8. Rodzaj i pokrycie dachu: dachy dwuspadowe obustronnie symetryczne kryte dachówką.
8.9. Kąt nachylenia połaci dachowej: 300- 450.
8.10. Inne warunki:
- zaplecze parkingowe przewidzieć wzdłuż wschodniej granicy terenu.
9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,
w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych
9.1. Teren położony w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego – obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały
10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
10.1. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie występują.
10.2. Minimalna powierzchnia nowo projektowanych działek: nie określa się.
10.3. Minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek: nie określa się.
10.4. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie określa się.
10.5. Ustala się podział terenu wzdłuż linii rozgraniczających.
10.6. Dopuszcza się wydzielenie terenu pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; dopuszcza się łączenie działek i podziały wewnętrzne.
11. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
11.1. Dostępność drogowa: od terenu ciągu pieszo jezdnego 33.KDX.
11.2. Parkingi i miejsca postojowe: wymagane min. 1 miejsce postojowe na 1 obiekt usługowy w granicach terenu.
11.3. Zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej.
11.4. Zaopatrzenie w gaz: poprzez gaz bezprzewodowy, docelowo gaz ziemny.
11.5. Zaopatrzenie w energię cieplną: z sieci ciepłowniczej; dopuszcza się indywidualne źródła ciepła z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych.
11.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej.
11.7. Odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej.
11.8. Odprowadzenie wód opadowych: do gruntu, docelowo do kanalizacji deszczowej.
11.9. Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na składowisko odpadów.
12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
Nie dotyczy.
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13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji
Nie dotyczy.
14. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu
14.1. Zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej.
14.2. Ustala się możliwość budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych.
15. Stawka procentowa
30%.

KARTA TERENU nr 8
do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WSR-2 położonego w miejscowości Władysławowo
1. Symbol

23. ZP
2. Powierzchnia
23. ZP - 0,05 ha
24. ZP
24. ZP - 0,92 ha
3. Przeznaczenie terenu
Tereny zieleni urządzonej.
4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
4.1. Wszelkie działania inwestycyjne należy realizować z poszanowaniem zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określonych w niniejszej
uchwale.
5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
5.1. Teren położony w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały.
5.2. Dobór zieleni winien odbywać się z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych oraz cech podłoża gruntowego.
5.3. Należy zapewnić ochronę rzeźby terenu i zieleni wysokiej.
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Nie dotyczy.
7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
7.1. Obiekty małej architektury: dopuszcza się.
7.2. Nośniki reklamowe: nie dopuszcza się.
7.3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: nie dopuszcza się.
7.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się.
7.5. Zieleń: dopuszcza się.
8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów
Nie dotyczy.
9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,
w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych
9.1. Teren położony w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały.
10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
10.1. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie występują.
10.2. Minimalna powierzchnia nowo projektowanych działek: nie określa się.
10.3. Minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek: nie określa się.
10.4. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie określa się.
10.5. Ustala się podział terenu wzdłuż linii rozgraniczających.
10.6. Dopuszcza się łączenie działek.
10.7 Dla terenu 24.ZP dopuszcza się wydzielenie miejsc postojowych, jak w pkt 11.2.
11. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
11.1. Dostępność drogowa:
dla terenu 23. ZP z terenu drogi dojazdowej 29. KDD oraz ulicy Towarowej poza granicami planu,
dla terenu 24. ZP z terenu ulic Towarowej i Niepodległości poza granicami planu.
11.2. Parkingi i miejsca postojowe: zakaz lokalizacji z wyjątkiem jednego rzędu miejsc postojowych, który dopuszcza się wzdłuż ul. Dworcowej na odcinku
do 70m od ulicy 29.KDD.
11.3. Zaopatrzenie w wodę: nie dotyczy.
11.4. Zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy.
11.5. Zaopatrzenie w energię cieplną: nie dotyczy.
11.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej.
11.7. Odprowadzenie ścieków: nie dotyczy.
11.8. Odprowadzenie wód opadowych: do gruntu.
11.9. Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na składowisko odpadów.
12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
Nie dotyczy.
13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji
Nie dotyczy.
14.Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu
14.1. Dopuszcza się zachowanie istniejących dojazdów do terenów 48.KP i 20. U.
14.2. W granicach terenu 24.ZP przewidzieć ścieżkę rowerową.
14.3. Ustala się możliwość budowy i modernizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych.
14.4 Na terenie 24.ZP przewidzieć lokalizację awaryjnego ujęcia wody pitnej w formie zdroju.
15. Stawka procentowa
Nie dotyczy.

KARTA TERENU nr 9
do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WSR-2 położonego w miejscowości Władysławowo
1. Symbol

25. KDD
29. KDD
Powierzchnia
25. KDD - 0,68 ha
29. KDD - 0,34 ha
26. KDD
30. KDD
26. KDD - 0,01 ha
30. KDD - 0,29 ha
27. KDD
31. KDD
27. KDD - 0,03 ha
31. KDD - 0,33 ha
28. KDD
32. KDD
28. KDD - 0,18 ha
32. KDD - 0,24 ha
2. Klasa i nazwa ulicy
Tereny dróg dojazdowych. Tereny 26.KDD, 27.KDD – fragmenty pasa drogowego ul. Hallera.
3. Parametry i wyposażenie
3.1. Szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu; ustala się możliwość wydzielenia pasa drogowego zgodnie z rysunkiem planu.
3.2. Przekrój: nie określa się.
3.3. Wyposażenie: w granicach ulicy 32.KDD na odcinku prostopadłym do ul. Szyperskiej i Abrahama przewidzieć ścieżkę rowerową.
3.4. Inne parametry: nie ustala się.
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4. Powiązania z układem zewnętrznym
Z przyległymi drogami lokalnymi i dojazdowymi oraz zbiorczą – ul. Niepodległości.
5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
5.1. Tereny położone w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały.
5.2. Odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej z podczyszczeniem w separatorach substancji ropopochodnych przed odprowadzeniem do
odbiornika.
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
6.1. Na części terenów 25. KDD, 30. KDD i 32. KDD ustanowiona jest strefa ochrony archeologicznej - obowiązują ustalenia określone w § 7 niniejszej
uchwały.
7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
7.1. Obiekty małej architektury: dopuszcza się.
7.2. Nośniki reklamowe: w uzgodnieniu z zarządcą drogi.
7.3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: dopuszcza się.
7.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się modernizację, budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.
7.5. Zieleń: dopuszcza się.
8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów
8.1. Teren położony w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego – obowiązują ustalenia określone w § 6 uchwały.
8.2. Na części terenów 25. KDD, 30. KDD i 32. KDD ustanowiona jest strefa ochrony archeologicznej - obowiązują ustalenia określone w § 7 niniejszej
uchwały.
9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
9.1. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie występują.
9.2. Minimalna powierzchnia nowo projektowanych działek: nie dotyczy.
9.3. Minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek: nie dotyczy.
9.4. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy.
9.5. Ustala się podział terenu wzdłuż linii rozgraniczających.
9.6. Dopuszcza się łączenie działek.
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu
Nie określa się.
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej
Ustala się możliwość modernizacji, rozbudowy i budowy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych.
12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
Nie określa się.
13. Stawka procentowa
Nie dotyczy.

KARTA TERENU nr 10
do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WSR-2 położonego w miejscowości Władysławowo
1. Symbol

33. KDX
35. KDX
Powierzchnia
33. KDX - 0,04 ha
35. KDX - 0,08 ha
34. KDX
36. KDX
34. KDX - 0,08 ha
36. KDX - 0,11 ha
2. Klasa i nazwa ulicy
Tereny ciągów pieszo - jezdnych.
3. Parametry i wyposażenie
3.1. Szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu; ustala się możliwość wydzielenia pasa drogowego zgodnie z rysunkiem planu.
3.2. Przekrój: nie określa się.
3.3. Wyposażenie: nie określa się.
3.4. Inne parametry: nie ustala się.
4. Powiązania z układem zewnętrznym
Z przyległymi drogami lokalnymi i dojazdowymi.
5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
5.1. Tereny położone w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały.
5.2. Odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej z podczyszczeniem w separatorach substancji ropopochodnych przed odprowadzeniem
do odbiornika.
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
6.1. Na terenie 34. KDX, 35. KDX i 36. KDX ustanowiona jest strefa ochrony archeologicznej - obowiązują ustalenia określone w § 7 niniejszej uchwały.
7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
7.1. Obiekty małej architektury: dopuszcza się.
7.2. Nośniki reklamowe: w uzgodnieniu z zarządcą drogi.
7.3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz.
7.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się przebudowę, rozbudowę oraz budowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.
7.5. Zieleń: dopuszcza się.
8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów
8.1. Teren położony w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego – obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały.
8.2. Na części terenów 34. KDX, 35. KDX i 36. KDX ustanowiona jest strefa ochrony archeologicznej - obowiązują ustalenia określone w § 7 niniejszej
uchwały.
9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
9.1. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie występują.
9.2. Minimalna powierzchnia nowo projektowanych działek: nie dotyczy.
9.3. Minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek: nie dotyczy.
9.4. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy.
9.5. Ustala się podział terenu wzdłuż linii rozgraniczających.
9.6. Dopuszcza się łączenie działek.
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu
Dla terenów 34. KDX, 35. KDX – nawierzchnia ozdobna, bez krawężników; wyposażenie w elementy małej architektury; projekt nawierzchni terenu musi
uwzględnić ustawienie elementów małej architektury spowalniające ruch samochodowy.
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej
Ustala się możliwość modernizacji, rozbudowy i budowy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych.
12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
Nie określa się.
13. Stawka procentowa
Nie dotyczy.
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KARTA TERENU nr 11
do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WSR-2 położonego w miejscowości Władysławowo
1. Symbol

37. KDW
Powierzchnia
37. KDW - 0,05 ha
38. KDW
38. KDW - 0,04 ha
39. KDW
39. KDW - 0,04 ha
40. KDW
40. KDW - 0,05 ha
2. Klasa i nazwa ulicy
Tereny dróg wewnętrznych.
3. Parametry i wyposażenie
3.1. Szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu; ustala się możliwość wydzielenia pasa drogowego zgodnie z rysunkiem planu.
3.2. Przekrój: nie określa się.
3.3. Wyposażenie: nie określa się.
3.4. Inne parametry: nie ustala się.
4. Powiązania z układem zewnętrznym
Z przyległymi drogami lokalnymi i dojazdowymi.
5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
5.1. Tereny położone w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały.
5.2. Odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej z podczyszczeniem w separatorach substancji ropopochodnych przed odprowadzeniem
do odbiornika.
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
6.1. Na terenie 38. KDW i 39. KDW ustanowiona jest strefa ochrony archeologicznej - obowiązują ustalenia określone w § 7 niniejszej uchwały.
7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
7.1. Obiekty małej architektury: dopuszcza się.
7.2. Nośniki reklamowe: w uzgodnieniu z zarządcą drogi.
7.3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz.
7.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się przebudowę, rozbudowę oraz budowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.
7.5. Zieleń: dopuszcza się.
8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów
8.1. Teren położony w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego – obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały.
8.2. Na terenach 38. KDW i 39. KDW ustanowiona jest strefa ochrony archeologicznej - obowiązują ustalenia określone w § 7 niniejszej uchwały.
9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
9.1. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie występują.
9.2. Minimalna powierzchnia nowo projektowanych działek: nie dotyczy.
9.3. Minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek: nie dotyczy.
9.4. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy.
9.5. Ustala się podział terenu wzdłuż linii rozgraniczających.
9.6. Dopuszcza się łączenie działek.
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu
Nawierzchnia ozdobna, bez krawężników;
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej
Ustala się możliwość modernizacji, rozbudowy i budowy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych.
12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
Nie określa się.
13. Stawka procentowa
Nie dotyczy.

KARTA TERENU nr 12
do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WSR-2 położonego w miejscowości Władysławowo
1. Symbol

41. KX
44. KX
Powierzchnia
41. KX - 0,25 ha
44. KX - 0,31 ha
42. KX
45. KX
42. KX - 0,20 ha
45. KX - 0,02 ha
43. KX
46. KX
43. KX - 0,15 ha
46. KX - 0,07 ha
2. Klasa i nazwa ulicy
Tereny ciągów pieszych i placów; dla terenu 41.KX ustala się funkcję placu publicznego; dla terenu 45.KX - dopuszcza się funkcję ciągu pieszo - jezdnego.
3. Parametry i wyposażenie
3.1. Szerokość w liniach rozgraniczających: na rysunku planu; ustala się możliwość wydzielenia pasa drogowego zgodnie z rysunkiem planu.
3.2. Przekrój: jednoprzestrzenny.
3.3. Wyposażenie: w granicach terenu 46.KX przewidzieć ścieżkę rowerową.
3.4. Inne parametry: nie ustala się.
4. Powiązania z układem zewnętrznym
Z przyległymi drogami lokalnymi i dojazdowymi.
5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
5.1. Tereny położone w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały.
5.2. Odprowadzenie wód opadowych – do gruntu, docelowo do kanalizacji deszczowej.
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
6.1. Na terenach 44. KX i 46. KX ustanowiona jest strefa ochrony archeologicznej - obowiązują ustalenia określone w § 7 niniejszej uchwały.
7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
7.1. Obiekty małej architektury: dopuszcza się.
7.2. Nośniki reklamowe: w uzgodnieniu z zarządcą drogi.
7.3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: nie dopuszcza się.
7.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się przebudowę, rozbudowę oraz budowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.
7.5. Zieleń: dopuszcza się.
8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów
8.1. Teren położony w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego – obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały.
8.2. Na terenach 44. KX i 46. KX ustanowiona jest strefa ochrony archeologicznej - obowiązują ustalenia określone w § 7 niniejszej uchwały.
9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
9.1. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie występują.
9.2. Minimalna powierzchnia nowo projektowanych działek: nie dotyczy.
9.3. Minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek: nie dotyczy.
9.4. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy.
9.5. Ustala się podział terenu wzdłuż linii rozgraniczających.
9.6. Dopuszcza się łączenie działek.
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10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu
10.1 Nawierzchnia ozdobna; wyposażenie w elementy małej architektury;
10.2 Dla terenu 41. KX - przewidzieć lokalizację:
- akcentu architektonicznego w formie pomnika, fontanny, rzeźby oraz
- awaryjnego ujęcia wody pitnej w formie zdroju,
10.3 Dla terenu 42. KX w sąsiedztwie wieży ciśnień - przewidzieć zieleń urządzoną w formie skweru
10.4 Dla terenów 41. KX, 42. KX, 43. KX, 44. KX - dopuszcza się lokalizację ogródków gastronomicznych.
10.5 Dla terenów 42. KX, 43. KX, 44. KX – ustala się obowiązek sporządzenia wspólnej koncepcji projektu nawierzchni.
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej
Ustala się możliwość modernizacji, rozbudowy i budowy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, sieci teletechnicznych, informatycznych.
12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
Nie dotyczy.
13. Stawka procentowa
Nie dotyczy.

KARTA TERENU nr 13
do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WSR-2 położonego w miejscowości Władysławowo
1. Symbol

47. KP
2. Powierzchnia
47. KP - 0,31 ha
48. KP
48. KP - 0,16 ha
49. KP
49. KP - 0,10 ha
3. Przeznaczenie terenu
Tereny parkingów publicznych.
4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
4.1. Wszelkie działania inwestycyjne należy realizować z poszanowaniem zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określonych w niniejszej
uchwale.
5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
5.1. Teren położony w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego – obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały.
5.2. Odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji deszczowej z podczyszczeniem w separatorach substancji ropopochodnych przed odprowadzeniem do
odbiornika.
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
6.2. Na terenie 47. KP ustanowiona jest strefa ochrony archeologicznej - obowiązują ustalenia określone w § 7 niniejszej uchwały.
7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
7.1. Obiekty małej architektury: dopuszcza się.
7.2. Nośniki reklamowe: zakaz.
7.3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz.
7.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się przebudowę, rozbudowę oraz budowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.
7.5. Zieleń: dopuszcza się.
8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów
Nie dotyczy.
9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,
w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych
9.1. Teren położony w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego – obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały.
9.2. Na terenie 47. KP ustanowiona jest strefa ochrony archeologicznej - obowiązują ustalenia określone w § 7 niniejszej uchwały.
10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
10.1. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie występują.
10.2. Minimalna powierzchnia nowo projektowanych działek: nie dotyczy.
10.3. Minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek: nie dotyczy.
10.4. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy.
10.5. Ustala się podział terenu wzdłuż linii rozgraniczających.
10.6. Dopuszcza się łączenie działek.
11. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
11.1. Dostępność drogowa:
dla terenu 47. KP
z terenu drogi dojazdowej 25. KDD,
dla terenu 48. KP
z terenu drogi dojazdowej 31. KDD i z ulicy Towarowej poprzez teren 24. ZP,
dla terenu 49. KP
z terenu drogi dojazdowej 28. KDD.
11.2 Parkingi i miejsca postojowe:
dla terenu 47. KP
do 110 miejsc postojowych,
dla terenu 48. KP
do 50 miejsc postojowych,
dla terenu 49. KP
do 40 miejsc postojowych.
11.3. Zaopatrzenie w wodę: nie dotyczy.
11.4. Zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy.
11.5. Zaopatrzenie w energię cieplną: nie dotyczy.
11.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej.
11.7 Odprowadzenie ścieków: nie dotyczy.
11.8 Odprowadzenie wód opadowych: po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych – do kanalizacji deszczowej.
11.9 Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na składowisko odpadów.
12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
Nie dotyczy.
13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji
Nie dotyczy.
14.Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu
Nie dotyczy.
15. Stawka procentowa
Nie dotyczy.
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KARTA TERENU nr 14
do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WSR-2 położonego w miejscowości Władysławowo
1. Symbol
50. KS
2. Powierzchnia
50. KS - 0,19 ha
3. Przeznaczenie terenu
Teren dworca autobusowego.
4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
4.1. Wszelkie działania inwestycyjne należy realizować z poszanowaniem zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określonych w niniejszej
uchwale.
5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
5.1. Teren położony w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego – obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały.
5.2. Odprowadzenie wód opadowych – po podczyszczeniu w separatorach ropopochodnych do kanalizacji deszczowej.
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Nie dotyczy.
7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
7.1. Obiekty małej architektury: dopuszcza się.
7.2. Nośniki reklamowe: w uzgodnieniu z zarządcą terenu.
7.3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: nie dopuszcza się.
7.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się przebudowę, rozbudowę oraz budowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.
7.5. Zieleń: dopuszcza się.
8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów
8.1. Linie zabudowy: nie ustala się.
8.2. Maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: nie ustala się; powierzchnia zabudowy – do 100 m².
8.3. Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: nie ustala się.
8.4. Intensywność zabudowy: nie ustala się.
8.5. Szerokość elewacji: do 14,0 m dla elewacji frontowej budynku usługowego.
8.6. Wysokość zabudowy: do 6 m (1 kondygnacja nadziemna).
8.7. Forma zabudowy: wolnostojąca.
8.8. Rodzaj i pokrycie dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy.
8.9. Kąt nachylenia połaci dachowej: 300 ÷ 400.
8.10. Inne warunki: nie ustala się.
9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,
w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych
9.1. Teren położony w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego – obowiązują ustalenia określone w § 6 uchwały.
10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
10.1. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie występują.
10.2. Minimalna powierzchnia działki: nie dotyczy.
10.3. Minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek: nie dotyczy.
10.4. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy.
10.5. Ustala się podział terenu wzdłuż linii rozgraniczających.
10.6. Dopuszcza się łączenie działek.
11. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
11.1. Dostępność drogowa: z terenu drogi dojazdowej 29. KDD i ulicy Towarowej poza granicami planu
11.2 Parkingi i miejsca postojowe: nie ustala się
11.3. Zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej.
11.4. Zaopatrzenie w gaz: poprzez gaz bezprzewodowy, docelowo gaz ziemny.
11.5. Zaopatrzenie w energię cieplną: z sieci ciepłowniczej; dopuszcza się indywidualne źródła ciepła z zastosowaniem paliw niskoemisyjnych.
11.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej.
11.7 Odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej.
11.8 Odprowadzenie wód opadowych: do kanalizacji deszczowej z podczyszczeniem w separatorach substancji ropopochodnych przed odprowadzeniem do
odbiornika.
11.9 Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na składowisko odpadów.
12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
Nie dotyczy.
13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji
Nie dotyczy.
14.Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu
Zapewnić dojazd do działki 467 w granicach terenu 12. MW,U.
15. Stawka procentowa
Nie dotyczy.

KARTA TERENU nr 15
do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WSR-2 położonego w miejscowości Władysławowo
1. Symbol

51. E
53. E
2. Powierzchnia
51. E - ok. 0,01 ha
53. E - ok. 0,01 ha
52. E
54. E
52. E - ok. 0,01 ha
54. E - ok. 0,01 ha
3. Przeznaczenie terenu
Tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka – trafostacja.
4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
4.1. Wszelkie działania inwestycyjne należy realizować z poszanowaniem zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określonych w niniejszej
uchwale.
5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
5.1. Teren położony w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego – obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały.
5.2. Odprowadzenie wód opadowych – do gruntu.
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Nie dotyczy.
7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
Nie dotyczy.
8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów
Nie dotyczy.
9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,
w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych
9.1. Teren położony w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego – obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały.

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 22

— 1571 —

Poz. 483

10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
10.1. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie występują.
10.2. Minimalna powierzchnia działki: jak w stanie istniejącym.
10.3. Minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek: nie dotyczy.
10.4. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy.
11. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
11.1. Dostępność drogowa:
dla terenu 51. E
z terenu dróg dojazdowych 30. KDD i 32.KDD,
dla terenu 52. E
z terenu drogi dojazdowej 31. KDD,
dla terenu 53. E
z terenu drogi dojazdowej 29. KDD poprzez teren 21.U,
dla terenu 54. E
z terenu drogi dojazdowej 25. KDD.
11.2 Parkingi i miejsca postojowe: nie dotyczy
11.3. Zaopatrzenie w wodę: nie dotyczy.
11.4. Zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy.
11.5. Zaopatrzenie w energię cieplną: nie dotyczy.
11.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną: nie dotyczy.
11.7 Odprowadzenie ścieków: nie dotyczy.
11.8 Odprowadzenie wód opadowych: nie dotyczy.
11.9 Gospodarka odpadami: nie dotyczy.
12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
Nie dotyczy.
13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji
Nie dotyczy.
14.Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu
Nie dotyczy.
15. Stawka procentowa
Nie dotyczy.

KARTA TERENU nr 16
do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WSR-2 położonego w miejscowości Władysławowo
1. Symbol
55. K
2. Powierzchnia
55. K - ok. 0,01 ha
3. Przeznaczenie terenu
Tereny infrastruktury technicznej - kanalizacja – przepompownia ścieków.
4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
4.1. Wszelkie działania inwestycyjne należy realizować z poszanowaniem zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określonych w niniejszej
uchwale.
5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
5.1. Teren położony w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego – obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały.
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
6.2. Teren 50 K położony jest w granicach pełnej ochrony konserwatorskiej - obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały.
7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
Nie dotyczy.
8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów
Nie dotyczy.
9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,
w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych
9.1. Teren położony w granicach otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego – obowiązują ustalenia określone w § 6 niniejszej uchwały.
9.2. Teren 50 K położony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej - obowiązują ustalenia określone w § 7 niniejszej uchwały.
10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
10.1. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości: nie występują.
10.2. Minimalna powierzchnia działki: nie dotyczy.
10.3. Minimalna szerokość frontów nowo projektowanych działek: nie dotyczy.
10.4. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie dotyczy.
11. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
11.1. Dostępność drogowa: z terenu ciągu pieszo jezdnego 36.KDX i ciągu pieszego 45. KX.
11.2 Parkingi i miejsca postojowe: nie dotyczy.
11.3. Zaopatrzenie w wodę: nie dotyczy.
11.4. Zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy.
11.5. Zaopatrzenie w energię cieplną: nie dotyczy.
11.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną: nie dotyczy.
11.7 Odprowadzenie ścieków: nie dotyczy.
11.8 Odprowadzenie wód opadowych: nie dotyczy.
11.9 Gospodarka odpadami: nie dotyczy.
12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
Nie dotyczy.
13. Obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszary wymagające przekształceń i rekultywacji
Nie dotyczy.
14.Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu
Nie dotyczy.
15. Stawka procentowa
Nie dotyczy.

Przepisy końcowe
§ 12
1. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Władysławowa do
przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny
jej zgodności z prawem.
2. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Władysławowa do

publikacji uchwały na stronie internetowej gminy.
3. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Władysławowa do
umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do
dokumentów przedstawiających plan i wydawania z tych
dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych
im wyrysów i wypisów na zasadach określonych w art. 30
ust. 2 wymienionej na wstępie ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.
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§ 13
Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia
jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z
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wyjątkiem § 12, ust. 1, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stefan Klein
Załącznik nr 1
Do uchwały nr XXVII/280/2008
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 26 listopada 2008 r.
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Załącznik nr 2
Do uchwały nr XXVII/280/2008
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 26 listopada 2008 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonego symbolem WSR-2 dla obszaru
położonego w centrum miejscowości Władysławowo ograniczonego ulicami: Gen. Hallera (od północy), Towarową (od
zachodu), Niepodległości (od południa) oraz przedłużeniem
istniejącego odcinka ul. Abrahama (od wschodu)
Rada Miejska we Władysławowie, po zapoznaniu się z
uwagami nieuwzględnionymi przez Burmistrza Miasta Władysławowa, postanawia odrzucić następujące uwagi jako
nieuzasadnione;
1. Uwaga z dnia 03.10.20086 r. złożona przez Towarzystwo
Kupieckie Władysławowo, dotyczy działek 502, 462, 463,
461/1, 461/2, 459/1, 459/2, 460/2
- rodzaj dachu – dopuścić blachodachówkę
- zmiana wskaźników parkingowych na zapis: 1 mp. na
100 m2 powierzchni użytkowej usług-handlu
- dopuścić dostępność drogową dla obszaru 22.U
poprzez 42.KX
2. Uwaga z dnia 20.10.2008 r. złożona przez Grabe
Henryka, dotyczy działek 427, 428, 508, 491, 405/2,
384/1
- projekt planu jest niezgodny ze „Studium” w odniesieniu do rodzaju i charakteru zabudowy oraz sposobu
zagospodarowania terenu
- projekt planu nie zawiera wszystkich elementów jakie
wnosi art 15, 16, 17 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
- projekt wykonany wbrew zasadą urbanistyki, architektury i ekonomiki; należy:
— zmniejszyć powierzchnię dróg o 50%
— zlikwidować drogi: 38.KDW, 39.KDW, 34.KDX
35.KDX
— dokonać zwężenia drogi 30.KDD
- brak zgody na proponowany podział i scalenie działek:
427, 428, 508
3. Uwaga z dnia 20.10.2008 r. złożona przez Gminną
Spółdzielnię Samopomoc Chłopska, dotyczy działek
416/1, 460/1
- linia rozgraniczająca teren 22.U i 26.KDD wraz z linią
zabudowy przecina istniejący budynek co jest nie do
przyjęcia wnioskuje się o jej przesunięcie na północ
- dz. nr 460/1, 416/1 powinny być objęte jedną funkcją:
zabudowy usługowej mieszkaniowej i mieszkaniowej
wielorodzinnej
- zmiany w karcie terenu nr 7:
— wykreślić zakaz stosowania nośników reklamowych
wielkoformatowych
— dopuścić obiekty tymczasowe usługowo – handlowe
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- zmiana pow. zabudowy zgodnie z zab. istniejącą
- usunąć z karty terenu nr 9 i 7 zapis: „ustala się podział
terenu wzdłuż linii rozgraniczających”
- w karcie terenu nr 7 dostępność drogową dopuścić
również z ul Hallera.
4. Uwaga z dnia 21.10.2008 r. złożona przez Golec
Małgorzatę pełnomocnika Pana Witolda Torlińskiego,
dotyczy działki 413
- zmiana przeznaczenia działki 413 z funkcji 41KX na
funkcję 06.MWU
5. Uwaga z dnia 22.10.2008 r. złożona przez Jacka
Rochowicz pełnomocnika Bożeny Kramp, Cecylii Pyziak,
Piotra Pyziak, dotyczy działek 407, 408, 488
- zmiana funkcji obszaru 13.MN.U: na tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej wraz z
usługami (handlem) na parterze
Załącznik nr 3
Do uchwały nr XXVII/280/2008
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 26 listopada 2008 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich
finansowania do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego WSR-2 dla obszaru położonego w centrum
miejscowości Władysławowo ograniczonego ulicami: Gen.
Hallera (od północy), Towarową (od zachodu), Niepodległości (od południa) oraz przedłużeniem istniejącego odcinka
ul. Abrahama (od wschodu)
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. nr 80 poz. 717 z 2003 r. z późn. zmian.) art. 7 ust.
1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r z późn. zmian.)
i art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych (Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z
późn. zmian.) Rada Miejska we Władysławowie rozstrzyga
co następuje;
1. Na obszarze objętym wyżej wymienionym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego przewiduje
się inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, w
tym również publicznych dróg, ciągów pieszych, placów
i parkingów, które należą do zadań własnych gminy;
2. Inwestycje wymienione w pkt 1 są zadaniem własnym
gminy i będą realizowane;
- z budżetu gminy,
- przy współ finansowaniu ze środków NFOŚiGW
i WFOŚiGW,
- przy współ finansowaniu z funduszy strukturalnych
UE,
- w ramach partnerstwa PUBICZNO-PRYWATNEGO,
- z innych źródeł.
3. Nie określa się harmonogramu realizacji wymienionych
inwestycji.
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PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
OGD-4210-2(6)/2009/301/VI/AP
DECYZJA
Na podstawie art. 155 i 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), zwanej dalej „Kpa”, w związku z
art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2, 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, z 2007 r.
Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130,
poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505
oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11), zwa-nej dalej „ustawą - Prawo
energetyczne”, w związku z § 27 ust. 1 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)
na wniosek
Zakładu Energetyki Cieplnej „STAR – PEC”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Starogardzie Gdańskim
zwanej w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”
postanawiam
zmienić decyzję z dnia 5 grudnia 2008 r. Nr OGD-421063(17)/2008/301/VI/AP zatwierdza-jącą szóstą taryfę dla
ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, poprzez zmianę
części IV pkt 4.1. Zmiana taryfy stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
W dniu 5 grudnia 2008 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej „Prezesem URE”, decyzją Nr OGD-421063(17)/2008/301/VI/AP zatwierdził szóstą taryfę dla ciepła
ustaloną przez Przedsiębiorstwo, z okresem jej obowiązywania do dnia 31 grudnia 2009 r.
Natomiast na podstawie art. 61 § 1 Kpa, na wniosek
Przedsiębiorstwa, posiadającego koncesje na:
- wytwarzanie ciepła z dnia 9 października 1998 r. Nr
WCC/250/301/U/OT-7/98/DL (zmienioną późniejszymi
decyzjami),
- przesyłanie i dystrybucję ciepła z dnia 9 października
1998 r. Nr PCC/263/301/U/OT-7/98/DL (zmienioną
późniejszymi decyzjami),
w dniu 13 stycznia 2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji z dnia
5 grudnia 2008 r. Nr OGD-4210-63(17)/2008/301/VI/AP
zatwierdzającej (szóstą) taryfę dla ciepła, polegającej na
zmianie cen i stawek opłat zawartych w tej taryfie, w związku
ze wzrostem cen paliwa (miału węgla kamiennego). W konsekwencji przedmiotem postępowania administracyjnego
była zmiana brzmienia części IV pkt 4.1 taryfy dla ciepła,

w części dotyczącej odbiorców zaopatrywanych w ciepło
wytwarzane w źródle ciepła KS101 opalanym miałem węgla
kamiennego (grupa G1A, G1B, G1C i G1D).
Prezes URE, pismem z dnia 19 stycznia 2009 r. wezwał
Przedsiębiorstwo do przesłania wyjaśnień i uwierzytelnionych dokumentów, co Przedsiębiorstwo uczyniło.
Zgodnie z art. 155 Kpa decyzja ostateczna, na mocy
której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za
zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał lub przez organ wyższego
stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się
uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym
interes społeczny lub słuszny interes strony. Ponadto stosownie do § 27 ust. 1 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) w
przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany warunków prowadzenia przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności
gospodarczej, jest możliwa zmiana taryfy wprowadzonej do
stosowania w trybie określonym w art. 47 ustawy – Prawo
energetyczne po dokonaniu analiz i oceny skutków ekonomicznych tych zmian.
Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o zmianę cen
i stawek opłat dla grup odbiorców zaopatrywanych w ciepło
z ww. źródła ciepła. Wzrost kosztów wytwarzania ciepła jest
wynikiem wyższej ceny zakupu paliwa stałego (miału węgla
kamiennego) określonej w Aneksie do „Umowy Wieloletniej
Kupna - Sprzedaży węgla energetycznego”, obowiązującym
od dnia 1 stycznia 2009 r. Ustalając ponownie ceny i stawki
opłat Przedsiębiorstwo skalkulowało je na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności związanej z
wytwarzaniem ciepła w źródle ciepła KS101. Zatem zachodzą przesłanki do zmiany wysokości cen i stawek opłat dla
odbiorców grupy G1, zawartych w części IV pkt 4.1 zatwierdzonej szóstej taryfie.
W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji.
POUCZENIE
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).
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.
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Jana Pawła II 20, 80-462 Gdańsk.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust.
3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, zmiana
taryfy dla ciepła w zakresie wnioskowanym przez
Przedsiębiorstwo zostanie skierowana do ogłoszenia 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

Zmiana
Taryfy dla ciepła
ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 6 lutego 2009 r.
Nr OGD-4210-2(6)/2009/301/VI/AP
W taryfie dla ciepła ustalonej przez Zakład Energetyki
Cieplnej „STAR-PEC” Spółka z o.o. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 grudnia 2008 r. Nr
OGD-4210-63(17)/2008/301/VI/AP wprowadza się następujące zmiany:
2) Część IV pkt 4.1.otrzymuje brzmienie:

4.1.
Ceny i stawki opłat.
- w ujęciu netto:

L.p.

grupa
odbiorców

cena za zamówioną
moc cieplną
rata
miesięczna
zł/MW
62 350,19
5 195,85
62 350,19
5 195,85
62 350,19
5 195,85
62 350,19
5 195,85

cena
ciepła

roczna

G.1.A.
1
G.1.B.
2
G.1.C.
3
G.1.D.
4
- w ujęciu brutto*:

L.p.

grupa
odbiorców

cena za zamówioną
moc cieplną
rata
miesięczna
zł/MW
76 067,23
6 338,94
76 067,23
6 338,94
76 067,23
6 338,94
76 067,23
6 338,94

zł/GJ
28,56
28,56
28,56
28,56

cena
ciepła

roczna

1
2
3
4

G.1.A.
G.1.B.
G.1.C.
G.1.D.

zł/GJ
34,84
34,84
34,84
34,84

cena
nośnika
ciepła
3

zł/m
14,85
14,85
14,85
14,85

cena
nośnika
ciepła
3

zł/m
18,12
18,12
18,12
18,12

stawka opłaty za usługi
przesyłowe
stała
zmienna
rata
roczna
miesięczna
zł/MW
zł/GJ
26 313,52
2 192,79
10,54
19 036,24
1 586,35
8,53
35 298,73
2 941,56
14,05
26 705,98
2 225,50
9,16
stawka opłaty za usługi
przesyłowe
stała
zmienna
rata
roczna
miesięczna
zł/MW
zł/GJ
32 102,49
2 675,21
12,86
23 224,21
1 935,35
10,41
43 064,45
3 588,70
17,14
32 581,30
2 715,11
11,18

w ujęciu netto

w ujęciu brutto*
stawka
opłaty
L.p.
miesięcznej za zamówioną
miesięcznej za zamówioną moc
za ciepło
moc cieplną
cieplną
G.4
1
4 657,83
58,91
5 682,55
G.5
2
12 332,84
38,95
15 046,06
*uwzględniono podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22 %.
grupa
odbiorców

za ciepło
71,87
47,52
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