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UCHWAŁA Nr XLIX/29/2010
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 2 czerwca 2010 r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przysługujących Gminie Pruszcz Gdański i jednostkom
podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc
publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm)
Rada Gminy uchwala, co następuje:

j) rozporządzeniu Komisji – rozumie się przez to Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia
2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do
pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 379 z dnia 28 grudnia
2006 r.).

§1

Należność może zostać umorzona z urzędu w całości,
jeżeli:
1) dłużnik - osoba fizyczna – zmarł, nie pozostawiając
żadnego majątku albo pozostawił majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów,
albo pozostawił przedmioty codziennego użytku
domowego, których łączna wartość nie przekracza
kwoty 6.000 zł,
2) dłużnik - osoba prawna – został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym
braku majątku, z którego można by egzekwować
należność, a odpowiedzialność z tytułu należności
nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej uległa likwidacji,
4) nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu,
5) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od
kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności
lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
6) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

1. Ustala się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania,
odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przysługujących Gminie Pruszcz Gdański oraz jednostkom
podległym, od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości
prawnej oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie
pomoc publiczną.
2. Do należności cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych Gminie Pruszcz Gdański
ustawami stosuje się przepisy art. 59 ust. 4 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
§2
a)

b)

c)
d)

e)

f)

g)

h)

i)

Ilekroć w uchwale jest mowa o:
należności – rozumie się przez to cywilnoprawną
należność pieniężną (należność główna)z należnymi
odsetkami i kosztami dochodzenia należności (należności uboczne) według stanu w chwili podejmowania
rozstrzygnięcia, a jeżeli należność główna została zapłacona i pozostały do zapłaty odsetki i koszty – sumę
tych należności ubocznych,
dłużniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę
prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą
osobowości prawnej od których Gminie Pruszcz Gdański przypadają należności,
uldze – rozumie się przez to umorzenie, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty spłaty należności,
organie uprawnionym – rozumie się przez to Wójta Gminy lub kierownika jednostki podległej Gminie Pruszcz
Gdański,
rozstrzygnięciu – rozumie się przez to jednostronne
oświadczenie woli organu uprawnionego lub umowę
zawartą pomiędzy dłużnikiem, a organem uprawnionym w sprawie udzielenia ulgi,
jednostkach podległych Gminie Pruszcz Gdański – rozumie się przez to nie posiadające osobowości prawnej
jednostki budżetowe Gminy,
Traktacie – rozumie się przez to Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C 115 z 9 maja
2008 r.),
przedsiębiorcy – rozumie się przez to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę
organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania,
działalności gospodarczej – rozumie się przez to działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie reguły określone w Rozdziale 1 Tytułu VII Księgi Trzeciej
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

§3

§4
Organ uprawniony w przypadkach uzasadnionych
względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem Gminy Pruszcz Gdański, może na wniosek
dłużnika:
1) umorzyć należność w całości lub części, lub
2) odroczyć terminy spłaty całości lub części należności,
lub
3) rozłożyć na raty płatność całości lub części należności.
§5
1. Umorzenie całości lub części należności może nastąpić
wówczas, gdy zastosowanie pozostałych ulg przewidzianych w § 4 nie zapewnia spłaty tej należności.
2. W przypadku umorzenia części należności wyznacza
się termin zapłaty pozostałej części należności. Niedotrzymanie terminu zapłaty skutkuje odstąpieniem od
umorzenia i postawieniem w stan wymagalności całej
należności wraz z odsetkami za zwłokę naliczanymi
od pierwotnego terminu wymagalności oraz kosztami
dochodzenia należności.
3. Okres odroczenia terminu płatności nie może być
dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od pierwotnego terminu
wymagalności.
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4. Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być
dłuższy niż 24 miesiące, licząc od pierwotnego terminu
wymagalności.
5. Od należności, której termin płatności odroczono lub
która rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za
zwłokę za okres od złożenia wniosku do upływu terminu
zapłaty.
6. Niedotrzymanie terminu zapłaty należności odroczonej
lub którejkolwiek raty należności rozłożonej na raty
skutkuje postawieniem w stan wymagalności niespłaconej części należności wraz z odsetkami za zwlokę
naliczanymi od pierwotnego terminu wymagalności
oraz kosztami dochodzenia należności.
7. Wpłacone przez dłużnika środki pieniężne zalicza się w
pierwszej kolejności na poczet należności ubocznych,
a w dalszej kolejności na poczet należności głównej.

3.

4.

§6
Udzielenie ulgi w przypadku wystąpienia wielości dłużników może nastąpić wtedy, gdy przesłanki określone w
§ 3 i § 4 zachodzą wobec wszystkich dłużników.

5.

§7
W celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki umożliwiające
udzielenie ulg, o których mowa w § 3 i § 4, organ uprawniony przeprowadza postępowanie wyjaśniające.
§8
1. Wniosek, o którym mowa w § 4, powinien zawierać:
1) podstawowe dane wnioskodawcy,
2) sprecyzowane żądanie wraz z uzasadnieniem,
3) określenie terminu spłaty, w przypadku odroczenia
terminu płatności,
4) określenie ilości rat oraz terminu ich spłaty, w przypadku rozłożenia na raty,
2. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające
zasadność udzielenia wnioskowanej ulgi, w szczególności:
1) w przypadkach osób fizycznych nie prowadzących
działalności gospodarczej, w zależności od uzasadnienia wniosku: zaświadczenie o dochodach wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, zaświadczenie o bezrobociu, zaświadczenie
lekarskie, a także inne dowody, które według dłużnika
uzasadniają zastosowanie ulgi,
2) w przypadku pozostałych dłużników, w zależności
od uzasadnienia: informacja o ilości zatrudnionych
osób, oświadczenia kredytowe, udokumentowane
wydatki finansowe poniesione na unowocześnienie przedsiębiorstwa, dokumenty potwierdzające
pogarszający się stan finansowy przedsiębiorcy na
przestrzeni ostatnich 2 lat oraz w roku bieżącym,
zaświadczenie o wykreśleniu z właściwego rejestru,
a także inne dowody, które według dłużnika uzasadniają zastosowanie ulgi.
3. Dłużnik zobowiązany jest poinformować niezwłocznie
organ uprawniony o wszelkich zmianach mających
wpływy na zasadność udzielenia ulgi, które wystąpiły
po terminie złożenia wniosku.
4. Organ uprawniony może zażądać od dłużnika uzupełnienia przedstawionej dokumentacji.
§9
1. W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami,
organ uprawniony może udzielać ulg, o których mowa
w § 4, które stanowią pomoc de minimis w rozumieniu
rozporządzenia Komisji.
2. Przedsiębiorca może uzyskać pomoc, o której mowa w

6.

ust. 1, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez tego
przedsiębiorcę w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych, nie
przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200.000
euro.
Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w
sektorze transportu drogowego może uzyskać pomoc, o
której mowa w ust. 1, jeżeli wartość tej pomocy brutto
łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez tego przedsiębiorcę w okresie bieżącego
roku kalendarzowego i dwóch poprzedzających go lat
kalendarzowych, nie przekracza kwoty stanowiącej
równowartość 100.000 euro.
Przedsiębiorca nie może uzyskać pomocy, o której
mowa w ust. 1, jeżeli otrzymał pomoc publiczną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się
do objęcia pomocą, a łączna wartość pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności
pomocy.
Pomoc, o której mowa w ust. 1 nie będzie udzielana
w przypadkach określonych w art. 1 rozporządzenia
Komisji.
Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc, o której mowa
w ust. 1 załącza do wniosku o którym mowa w § 4
oprócz dokumentów wymienionych w § 8, następujące
dokumenty:
1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej,
2) zaświadczenie o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku kalendarzowym, w którym
ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających
go lat kalendarzowych albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy – na formularzu stanowiącym
załącznik nr 1 do uchwały,
3) informację o pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących
się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być
przeznaczona pomoc de minimis – na formularzu
stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały,
4) oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa, w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (WE)
Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym
rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)
– Dz.Urz. UE L 214 z 09.08.2008 r. – na formularzu
stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały,
5) oświadczenie, iż nie jest przedsiębiorcą w trudnej
sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa
w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych
przedsiębiorstw (Dz.Urz.UE C 244 z 01.10.2004 r.)
– na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do
uchwały,
6) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie sprawozdań finansowych za 3 ostatnie lata obrachunkowe,
7) inne uzupełniające informacje i dokumenty, na żądanie organu uprawnionego.
§ 10

1. Do udzielania ulg uprawnieni są:
1) kierownicy jednostek podległych Gminie Pruszcz
Gdański – w odniesieniu do należności związanych
z realizacją przez te jednostki zadań Gminy, jeżeli
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wartość należności głównej nie przekracza kwoty
2.000 zł, z zastrzeżeniem ust. 2,
2) Wójt Gminy – w odniesieniu do pozostałych należności związanych z realizacją zadań Gminy.
2. Udzielenie ulgi przedsiębiorcom wymaga zgody Wójta
Gminy.
3. Osoby uprawnione do udzielania ulg w zakresie spłat
należności głównej, są również uprawnione do udzielania ulg w zakresie spłat odsetek od tych należności
bez względu na ich wysokość oraz do udzielania ulg
w zakresie innych należności ubocznych na zasadach
określonych w niniejszej uchwale.
§ 11
Organ uprawniony może uchylić rozstrzygnięcie dotyczące przyznanej ulgi, jeżeli:
1) dowody, na podstawie których dokonano rozstrzygnięcia okazały się fałszywe,
2) rozstrzygnięcie nastąpiło w wyniku przestępstwa,
3) dłużnik wprowadził organ uprawniony w błąd co do
okoliczności, które stanowiły podstawę rozstrzygnięcia.
§ 12
Udzielenie ulgi następuje w formie pisemnego:
1) jednostronnego oświadczenia woli organu uprawnionego w przypadku, gdy ulga udzielana jest z
urzędu,
2) umowy zawartej pomiędzy dłużnikiem, a organem
uprawnionym w przypadku, gdy ulga udzielana jest
na wniosek dłużnika.
§ 13

sprawozdanie dotyczące udzielonych ulg, w terminie do
10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu
sprawozdawczego.
2. Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy sprawozdanie
zbiorcze dotyczące zakresu udzielonych ulg według
stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia każdego roku
kalendarzowego dołączając do informacji półrocznej
oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu wg.
wzoru jak w załączniku Nr 5 do uchwały.
§ 14
Wnioski i umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty
spłat należności mających charakter cywilnoprawny, nie
rozpatrzone do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały,
rozpatrywane są według przepisów niniejszej uchwały.
§ 15
Traci moc uchwała nr L/64/2006 Rady Gminy Pruszcz
Gdański z dnia 26 września 2006 r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności
jednostek organizacyjnych Gminy Pruszcz Gdański z
tytułu należności pieniężnych oraz udzielania innych ulg
w spłacaniu tych należności, a także organów do tego
uprawnionych.
§ 16
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 17
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Witek

1. Kierownicy jednostek podległych Gminie Pruszcz
Gdański przedstawią Wójtowi Gminy półroczne i roczne

Zaáącznik nr 1 do uchwaáy
Rady Gminy Pruszcz GdaĔski
Nr XLIX/29/2010 z dnia 02.06.2010 r.

…………………………………………
(MiejscowoĞü, data)

OĝWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS
OĞwiadczam, Īe ……………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(imiĊ i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firma, siedziba i adres podmiotu ubiegającego siĊ o pomoc)

Nie otrzymaá/a pomocy de minimis w okresie bieĪącego roku kalendarzowego oraz dwóch
poprzedzających lat kalendarzowych.

….………………………………………………
(podpis i pieczątka osoby upowaĪnionej do skáadania
OĞwiadczenia w imieniu Wnioskodawcy)

DzieĔ
udzielenia
pomocy
publicznej

Podmiot
udzielający
pomocy
publicznej
Podstawa prawna
otrzymanej pomocy
publicznej

*Niepotrzebne skreĞliü

(ImiĊ i nazwisko)

………………………………
(Data i podpis)

……………………………..

Dane osoby upowaĪnionej do podpisania oĞwiadczenia:

Lp.

Informacja o otrzymanej/nieotrzymanej* pomocy publicznej:
Numer
programu
pomocowego,
decyzji, albo
umowy
Forma
pomocy
publicznej

PRZEZNACZONA POMOC DE MINIMIS

zá

euro

zá

euro

WartoĞü otrzymanej pomocy
publicznej
brutto
netto

Przeznaczenie
pomocy
publicznej

TYCH SAMYCH KOSZTÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĉ DO OBJĉCIA POMOCĄ, NA POKRYCIE KTÓRYCH MA BYû

OĝWIADCZENIE O WIELKOĝCI I PRZEZNACZENIU POMOCY PUBLICZNEJ OTRZYMANEJ W ODNIESIENIU DO

Zaáącznik nr 2 do uchwaáy
Rady Gminy Pruszcz GdaĔski
Nr XLIX/29/2010 z dnia 02.06.2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 114
— 12886 —
Poz. 2211

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 114

Poz. 2211

— 12887 —

Zaáącznik nr 3 do uchwaáy
Rady Gminy Pruszcz GdaĔski
Nr XLIX/29/2010 z dnia 02.06.2010 r.

………………………………………………
(MiejscowoĞü, data)

OĝWIADCZENIE
dotyczące wielkoĞci przedsiĊbiorstwa
Nazwa Wnioskodawcy:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

I.

WielkoĞü przedsiĊbiorstwa

OĞwiadczam, Īe zgodnie z definicją mikro-, maáego i Ğredniego przedsiĊbiorstwa zgodnie z
art.1-6 zaáącznika nr I do rozporządzenia (KE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art.87 i 88 Traktatu
(ogólne rozporządzenie w sprawie wyáączeĔ blokowych) ww. przedsiĊbiorstwo jest:

o

MikroprzedsiĊbiorstwem,

o Maáym przedsiĊbiorstwem,
o ĝrednim przedsiĊbiorstwem,
o DuĪym przedsiĊbiorstwem

………………………………………………
(podpis i pieczątka osoby upowaĪnionej do skáadania
OĞwiadczenia w imieniu Wnioskodawcy)

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 114

Poz. 2211

— 12888 —

Zaáącznik nr 4 do uchwaáy
Rady Gminy Pruszcz GdaĔski
Nr XLIX/29/2010 z dnia 02.06.2010 r.

………………………………………………
(MiejscowoĞü, data)

OĝWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O SYTUACJI EKONOMICZNEJ
PRZEDSIĉBIORCY
OĞwiadczam, Īe …………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
(imiĊ i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firma, siedziba i adres podmiotu ubiegającego siĊ o pomoc)

nie jest przedsiĊbiorcą w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt.9-11 Wytycznych
wspólnotowych dotyczących pomocy paĔstwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagroĪonych
przedsiĊbiorstw (Dz.Urz. UE C 244 z 01.10.2004 r.)

………………………………………………
(podpis i pieczątka osoby upowaĪnionej do skáadania
OĞwiadczenia w imieniu Wnioskodawcy)

RozáoĪenie na raty (**)

bez rozáoĪenia
na raty
z rozáoĪeniem
na raty

3

Nazwa,
symbol
dáuĪnika
(*)
4

Liczba
dáuĪników

5b

Odsetki i
naleĪnoĞci
uboczne
6a

NaleĪnoĞü
gáówna

6b

Odsetki i
naleĪnoĞci
uboczne

(Data)

…………………………………………

5a

NaleĪnoĞü
gáówna

Kwota umorzenia,
odroczenia,
rozáoĪenia na raty
(w záotych)

** Wypeánia siĊ w sytuacji, kiedy nie nastĊpuje odroczenie, o którym mowa w rubryce Lp.2

7

Termin
odroczenia,
rozáoĪenia
na raty
(ostatnia
rata
miesiąc/rok)

*Wstawiü odpowiednio: A – osoba fizyczna, B - osoba prawna, C – jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowoĞci prawnej

(Gáówny ksiĊgowy)

…………………………………………

3.

2.

Odroczenie

Umorzenie

2

1

1.

TreĞü

Lp.

Kwota naleĪnoĞci
(w záotych)

Podstawa
prawna
powstaáej
wierzytelnoĞci
8b

9

Organ
udzielający
ulgĊ

(Dyrektor jednostki)

………………………………...

8a

Rozdziaá
klasyfikacji
budĪetowej

Tytuá powstaáej
naleĪnoĞci

SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEē, ODROCZEē I ROZàOĩENIA NA RATY SPàAT NALEĩNOĝCI
ZA OKRES OD DNIA ………………. DO ………………………..DNIA

(Nazwa jednostki)

…………………………………………………….

Zaáącznik nr 5 do uchwaáy
Rady Gminy Pruszcz GdaĔski
Nr XLIX/29/2010 z dnia 02.06.2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 114
— 12889 —
Poz. 2211

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 114

Poz. 2212, 2213

— 12890 —
2212
UCHWAŁA Nr XLIX/31/2010
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 2 czerwca 2010 r.
w sprawie utworzenia sołectwa Borzęcin.

Na podstawie art. 5 ust 1,2, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
w Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz
§ 8 Statutu Gminy Pruszcz Gdański uchwalonego uchwałą Nr VIII/66/2003 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia
27 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Pruszcz Gdański (Dz. Urz. Woj. Pom. nr 103, poz. 1838)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1
Z inicjatywy mieszkańców Borzęcina, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, tworzy się sołectwo
Borzęcin obejmujące obszar wsi Borzęcin.

§2
Zebranie wiejskie, jako organ uchwałodawczy powoła
zgodnie z Ordynacją wyborczą do wyboru sołtysa i rady
sołeckiej - Sołtysa oraz Radę Sołecką. Nadzór nad wyborem powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Witek

2213
UCHWAŁA Nr XLIX/32/2010
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 2 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia Statutu sołectwa Borzęcin.
Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz art. 40, ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
Rada Gminy uchwala, co następuje:

ców wsi posiada odpowiednie uprawnienia do występowania jako samodzielny podmiot w postępowaniu
cywilnym (jako strona lub uczestnik postępowania).
4. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej.

§1

§2

Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami zatwierdza się Statut sołectwa Borzęcin, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.

Możliwe jest powołanie jednostki niższego rzędu niż
sołectwo (osiedle, przysiółek, kolonia, zaścianek) – w trybie
właściwym dla powołania sołectwa.

§2

§3

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

1. Sołectwo tworzy Rada Gminy, po przeprowadzeniu
konsultacji z zainteresowanymi mieszkańcami. Z inicjatywą może wystąpić zarówno Rada Gminy jak i 50%
mieszkańców sołectwa. Wynik konsultacji w przypadku
zamiaru utworzenia nowego sołectwa z inicjatywy Rady
nie ma charakteru wiążącego.
2. Zebranie wiejskie uchwala Statut Sołectwa, w którym
określa się organizację i zakres działania jednostki pomocniczej (sołectwa).
3. Statut wymaga zatwierdzania przez Radę Gminy w
głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej połowy składu organu.

Przewodniczący Rady
Józef Witek
Załącznik
do Uchwały nr XLIX/32/2010
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 2 czerwca 2010 r.
STATUT SOŁECTWA BORZĘCIN

§4

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Terenem działania Sołectwa jest wieś Borzęcin. Sołectwo Borzęcin jest sołectwem o charakterze rolniczym.

§1

Rozdział 2
ZASADY ŁĄCZENIA, PODZIAŁU
I ZNOSZENIA SOŁECTWA

1. Sołectwo jest podstawową jednostką pomocniczą w
Gminie. Nadzór nad sołectwem sprawuje Rada Gminy.
2. Mieszkańcy sołectwa tworzą wspólnotę samorządową
osób zamieszkujących na jego terenie.
3. Sołectwo ma zdolność sądową w sprawach należących
do jego właściwości, co oznacza, iż samorząd mieszkań-

§5
1. Z inicjatywy Rady Gminy lub zainteresowanych mieszkańców możliwe jest dokonanie zmian terytorialnych
w obszarze sołectwa. Zmian powyższych dokonuje się

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 114

Poz. 2213

— 12891 —

po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
2. Konsultacje przeprowadza się na zebraniach wiejskich,
zgodnie z trybem zwoływania i obradowania tych zebrań.
3. § 14 ust. 7 niniejszego Statutu stosuje się odpowiednio.
§6
Zmiany mające na celu łączenie, podział i zniesienie
Sołectw dokonuje Rada Gminy w trybie uchwały.
Rozdział 3
SPOŁECZNO – SAMORZĄDOWE I PUBLICZNE
ZADANIA SOŁECTWA
§7
Do sołeckiej wspólnoty samorządowej przynależą
wszystkie osoby fizyczne zamieszkałe na terenie sołectwa.
Osoby te z mocy prawa uczestniczą w sołeckiej wspólnocie
samorządowej.
§8
1. Pełnoprawnym uczestnikiem wspólnoty sołeckiej jest
pełnoletnia osoba fizyczna, mająca stałe zameldowanie na jej terenie lub posiadająca tam swoje centrum
życiowe.
2. Niepełnoprawnymi uczestnikami wspólnoty sołeckiej
są osoby niepełnoletnie, mające stałe zameldowanie
na terenie sołectwa i osoby zamieszkujące na terenie
sołectwa na podstawie zameldowania czasowego.
3. Pełnoprawni uczestnicy wspólnoty mają czynne i bierne
prawo wyborcze do organów sołectwa, uczestniczą we
wszystkich jego pracach, mają głos decydujący w zebraniu wiejskim, uczestniczą w kształtowaniu i planowaniu
rozwoju sołectwa, korzystają z pełni praw mieszkańca
wspólnoty samorządowej.
4. Osoby niepełnoletnie są reprezentowane w sołectwie
przez swoich rodziców, opiekunów prawnych, wychowawców i nauczycieli.
5. Osoby zamieszkujące w Sołectwie na podstawie zameldowania czasowego uczestniczą we wspólnocie
w sprawach bezpośrednio ich dotyczących, mogą
wydawać opinie w sprawach o charakterze społeczno
– gospodarczym sołectwa lecz nie mają głosu decydującego ani prawa do głosowania w zebraniu wiejskim.
6. W zebraniu wiejskim z głosem doradczym mogą uczestniczyć przedstawiciele, pełnomocnicy i reprezentanci
zakładów pracy, organizacji społeczno – gospodarczych
i politycznych oraz osób prawnych, mających swoje
siedziby na terenie sołectwa.
§9
W ramach samorządu gminy Sołectwo posiada ogólne zadania o charakterze stanowiącym, opiniodawczym,
kontrolnym.
§ 10
1. W ramach kompetencji stanowiących Sołectwo:
1) rozpatruje sprawy socjalno – bytowe, kulturalne,
opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku,
2) organizuje samopomoc mieszkańców,
3) organizuje wspólne prace na rzecz miejsca zamieszkania,
4) utrzymuje porządek na swoim obszarze,
5) decyduje o budowie, utrzymaniu, konserwacji i remontach wiejskich obiektów socjalnych, kulturalno
– oświatowych, obiektów komunalnych i infrastruktury technicznej.

6) Posiada inicjatywę uchwałodawczą dotyczącą planów zagospodarowania wsi, budowy i konserwacji
dróg wiejskich, placów i mostów oraz własności
użytkowania lub innych praw rzeczowych i majątkowych mienia komunalnego, wchodzącego w skład
Sołectwa.
7) Prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu
gminy.
8) Wykonuje uprawnienia oraz zadania wynikające
z posiadanej przez samorząd mieszkańców wsi
zdolności sądowej w sprawach należących do jego
właściwości z mocy Statutu Sołectwa. Zdolność
sądowa Sołectwa to zdolność do występowania w
postępowaniu cywilnym – przed sądem jako strona
lub uczestnik postępowania w sprawach ze sfer
socjalno – bytowych, kulturalnych lub zdrowotnych
potrzeb mieszkańców, funkcjonowania sieci handlowej i usługowej, utrzymania porządku, czystości
itp.
§ 11
1. W ramach kompetencji opiniodawczych Sołectwo:
1) wyraża opinię we wszystkich istotnych dla interesów
mieszkańców sprawach, a w szczególności:
a) projektów rozstrzygnięć organów gminy (w części
dotyczącej sołectwa) co do planów zagospodarowania przestrzennego i jego realizacji,
b) planów zagospodarowania wsi,
c) dostosowania organizacji i godzin pracy placówek
handlowych, usługowych, opieki zdrowotnej,
kulturalnych, opiekuńczo – wychowawczych do
potrzeb mieszkańców wsi,
2) występuje do organów gminy o rozpatrzenie spraw,
których załatwienie przekracza jego własne możliwości,
3) czynności Sołectwa wymieniane w punkcie 1, 2
niniejszego paragrafu stanowią obligatoryjne, opiniodawcze funkcje Sołectwa,
4) do fakultatywnych kompetencji opiniodawczych
Sołectwa należy prawo do opiniowania w sprawach
innych Sołectw należących do Gminy Pruszcz Gdański lub w sprawach spoza właściwości gminy.
§ 12
W ramach kompetencji kontrolnych Sołectwo poprzez
swoje organy może stosować następujące formy kontroli
społecznej:formę negatywną – poprzez wyrażanie braku
aprobaty dla określonych postaw i działalności, niezadowolenia społecznego czy sprzeciwu społecznego,formę
pozytywną – poprzez wyrażenie szacunku dla określonych
postaw, pochwał społecznych i uznania oraz poprzez podejmowanie działalności na rzecz budowania pożądanych
społecznie autorytetów.
Rozdział 4
ORGANY SOŁECTWA
§ 13
1. Organami Sołectwa są:
a) Zebranie Wwiejskie – jako organ uchwałodawczy,
b) Sołtys – jako organ wykonawczy,
c) Rada sołecka – jako organ wspomagający działalność
sołtysa.
2. Rada Gminy może utworzyć jednostki niższego rzędu
w Sołectwie jak: osiedla, osady, kolonie, przysiółki,
zaścianki.
3. W sołeckich jednostkach niższego rzędu mogą być
tworzone odpowiednie organy samorządowe, powo-
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łane do praktycznej realizacji społecznych zadań tych
jednostek.
Rozdział 5
ZEBRANIE WIEJSKIE
§ 14
1. Uchwałodawczym organem Sołectwa jest Zebranie
Wiejskie, będące wyrazem demokracji bezpośredniej
społeczeństwa lokalnego.
2. Zebranie Wiejskie tworzą obywatele zamieszkali na
terenie sołectwa. § 8 niniejszego Statutu stosuje się
odpowiednio.
3. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przynajmniej dwa
razy w roku, lub częściej w razie potrzeby. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości
publicznej w sposób przyjęty w Sołectwie.
4. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy,
3) na uzasadniony wniosek osoby (osób), której interes
faktyczny lub prawny wymaga zwołania zebrania w
terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.
5. Zebranie Wiejskie zwołuje Wójt Gminy na wniosek
osoby zainteresowanej w ciągu 14 dni od daty złożenia
wniosku, jeżeli jej uzasadniony wniosek nie został przez
Sołtysa uwzględniony w trybie § 14 ust. 4 pkt 3.
6. Zebranie Wiejskie, mające na celu wybór Sołtysa w
związku z upływem kadencji zwołuje Sołtys poprzedniej
kadencji.
7. Zebranie Wiejskie zwołane w celu wyboru Sołtysa na
miejsce Sołtysa odwołanego przez Zebranie Wiejskie
zarządza Wójt Gminy.
§ 15
1. Zebranie Wiejskie jest ważne i może podejmować
uchwały, gdy w sposób zwyczajowo przyjęty zostali o
nim zawiadomieni mieszkańcy sołectwa. Jednocześnie
dla ważności zebrania niezbędny jest udział w nim co
najmniej 20% osób uprawnionych.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności
wymaganej liczby mieszkańców, zwołuje się Zebranie
Wiejskie w II terminie, który może zostać wyznaczony
na ten sam dzień. Zebranie wiejskie odbyte w II terminie
jest ważne i może podejmować uchwały bez względu
na liczbę obecnych mieszkańców uprawnionych do
głosowania.
§ 16
1. Uchwały na Zebraniu Wiejskim zapadają zwykłą większością głosów.
2. Głosowanie jest jawne, za wyjątkiem wyborów do
organów sołectwa.
3. Na wniosek 1/4 osób uczestniczących w zebraniu przeprowadza się głosowanie tajne w innych sprawach
omawianych na zebraniu.
§ 17
1. Z każdego zebrania sporządza się protokół, protokołowaniem zajmuje się wyznaczony członek Rady Sołeckiej.
2. Protokół powinien zawierać:
1) datę zebrania,
2) listę obecności,
3) stwierdzenie ważności zebrania (quorum),
4) przedmiot zebrania i przebieg dyskusji,
5) treść podejmowanych uchwał i wniosków oraz wynik
głosowania,

6) podpisy Sołtysa i protokolanta,
3. Kopię protokołu Sołtys przesyła do Urzędu Gminy.
§ 18
Szczególne warunki prawne zwoływania wyborczego
Zebrania Wiejskiego w tym: zasad i trybu wyboru Sołtysa i
Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie (ordynacja wyborcza do
organów sołectwa) określa załącznik Nr 1 do niniejszego
Statutu.
§ 19
1. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:
1)1) wybieranie i odwoływanie organów sołectwa,
2) programowanie i planowanie rozwoju sołectwa,
3) decydowanie o realizacji praw własności w granicach mienia gminnego i w zakresie mienia
komunalnego użytkowanego na zasadach mienia
powierzonego,
4) opiniowanie i kontrolowanie dla Rady Gminy,
5) wnioskowanie do Rady Gminy w sprawach dotyczących sołectwa i gminy,
6) działalność gospodarczo – finansowa na rzecz sołectwa,
7) decydowanie o czynach społecznych,
8) inicjonwanie działań ogólnopublicznych,
9) omawianie i rozpatrywanie spraw ważnych dla
mieszkańców sołectwa,
10) podział środków pieniężnych przyznanych przez
Radę Gminy.
Rozdział 6
SOŁTYS
§ 20
1. Sołtys jest ustawowym organem wykonawczym sołectwa.
2. Sołtys posiada kompetencje:
1) reprezentanta sołectwa,
2) organizatorską,
3) administratorską.
§ 21
1. Realizując swoje ustawowe i statutowe kompetencje i
obowiązki sołtys:
1) reprezentuje sołectwo na zewnątrz, w tym: wobec
władz, instytucji, organizacji, osób fizycznych i
prawnych oraz wobec gminy,
2) zwołuje i organizuje zebrania wiejskie,
3) kieruje realizacją uchwał organów gminy w odniesieniu do sołectwa i uchwał zebrania wiejskiego,
4) przewodniczy Radzie Sołeckiej,
5) prowadzi zarząd, administrację i gospodarkę
składnikami mienia komunalnego, będącego w
dyspozycji sołectwa,
6) opiniuje (wspólnie z Radą Sołecką) wnioski mieszkańców sołectwa w sprawie przyznania im zasiłków
i innej pomocy jak również wniosków o ulgi z zakresu podatków, opłat i innych należności,
7) organizuje czyny społeczne mieszkańców sołectwa,
8) występuje w imieniu sołectwa w realizacji zadań
wynikających ze zdolności sądowej sołectwa,
9) uczestniczy w Sesjach Rady Gminy bez prawa do
głosowania, może uczestniczyć w innych pracach
Rady – z głosem doradczym,
10) otrzymuje zawiadomienia i materiały na sesję dotyczące sołectwa, na warunkach przysługujących
radnym gminy,
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11) ma prawo zgłaszać zapytania i wnioski na sesjach,
12) składa sprawozdania z działalności w imieniu własnym i Rady Sołeckiej przed Zebraniem Wiejskim,
13) ma prawo do poboru podatków i innych należności
pieniężnych należnych Gminie od członków wspólnoty sołeckiej.
§ 22
Z tytułu wykonywania funkcji inkasenta podatkowego
sołtys otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z uchwałą Rady
Gminy.
§ 23
1.1.Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej
funkcjonariuszom publicznym.
2.1.Sołtys używa pieczęci o treści:
1) Sołectwo Borzęcin Sołtys wsi Borzęcin Gmina
Pruszcz Gdański,
2) RADA SOŁECKA Gmina Pruszcz Gdański.
§ 24
Materiały przeznaczone do wykonywania funkcji zabezpiecza sołtysowi Urząd Gminy.
Rozdział 7
RADA SOŁECKA
§ 25
1. W skład Rady Sołeckiej wchodzi sołtys, jako jej przewodniczący oraz 4 członków, powołanych przez Zebranie
Wiejskie na wniosek Sołtysa.
2. Rada Sołecka jest organem wspomagającym sołtysa
w działalności na rzecz sołectwa, ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3. Współdziała z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu
spraw sołectwa.
4. Podejmuje inicjatywy dotyczące przeznaczenia środków
finansowych na cele rozwoju gospodarczego sołectwa.
5. Inicjuje działania społecznie użyteczne dla sołectwa i
jego mieszkańców.
6. Pracuje pod przewodnictwem sołtysa.
7. Wespół z sołtysem składa wobec zebrania wiejskiego
sprawozdanie.
8. Wspomaga sołtysa przy organizowaniu czynów społecznych.
9. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się przynajmniej
2 razy w roku.
Rozdział 8
ZARZĄD MIENIEM GMINNYM
§ 26
1. Sołectwo dysponuje mieniem znajdującym się w
jego zarządzie w chwili wejścia w życie ustawy z dnia
08 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym.
2. Mienie to stanowi własność gminy (mienie komunalne).
Zarządzanie mieniem komunalnym wymaga zachowania szczególnej staranności oraz ochrony.
§ 27
1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego
oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie
zwykłego zarządu.
2. Decyzje w zakresie zwykłego zarządu mieniem komunalnym przekazanym sołectwu należy do wyłącznej
właściwości zebrania wiejskiego.

3. Zwykły zarząd mieniem komunalnym polega na załatwieniu bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy i utrzymaniem jej w stanie niepogorszonym
w ramach aktualnego jej przeznaczenia. Są to czynności,
mające na celu zachowanie mienia, osiągnięcie z niego
normalnych korzyści oraz pobieranie z niego dochodów.
4. Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w
tym: zbywanie lub obciążanie nieruchomości, zaciąganie pożyczek i zobowiązań wekslowych, czynienie
darowizn, przyjmowanie lub zrzekanie się spadków,
należą do Rady Gminy.
5. Rada Gminy może w drodze odrębnych upoważnień
umocować sołectwo do oddawania w najem lub
dzierżawę lokali, obiektów i terenów (w tym działek
budowlanych i gruntowego mienia wsi) będących w
gestii sołectwa.
§ 28
1. Rada Gminy upoważnia organy sołectwa do:
1) Organizowania na terenie sołectwa imprez, koncertów i konkursów w ramach ogólnie obowiązujących
przepisów.
2) Dysponowania przychodami własnymi sołectwa
pochodzącymi z wpływów z działalności, o której
mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu oraz dotacji budżetu gminy, przeznaczonych na potrzeby
sołectwa.
Rozdział 9
ORGANIZACYJNO – PRAWNE ZASADY GMINNYCH
CZYNÓW SPOŁECZNYCH W SOŁECTWIE
§ 29
1. Czyny społeczne są organizowane na terenie sołectwa
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591), art. 148 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261
poz. 2603 z późniejszymi zmianami).
2.1.Gminne inwestycje mogą być wnioskowane przez:
1) zebranie wiejskie,
2) co najmniej połowę mieszkańców sołectwa,
3) Radę Gminy
3. Warunkiem realizacji gminnej inwestycji czynowej
jest zadeklarowany udział świadczeń społecznych w
formie:
1) robocizny,
2) materiałów lub sprzętu,
3) środków finansowych zgromadzonych przez mieszkańców,
4) środków przekazywanych przez zakłady pracy (z wyjątkiem finansowanych z budżetu gminy) lub innych
sponsorów,
5) środków lokalnych organizacji społecznych, stowarzyszeń, fundacji itp.,
6) środków pochodzących z mienia, stanowiącego
własność mieszkańców wsi (sołectwa).
4. Wysokość zadeklarowanego udziału świadczeń społecznych w ogólnej wartości kosztorysowej inwestycji
gminnej (czynowej) powinna wynosić nie mniej niż 10%.
Rada Gminy może postanowić inaczej w odniesieniu do
pojedynczego zadania inwestycyjnego, uwzględniając
jego specyfikę. W pozostałej części gminna inwestycja
czynowa finansowana jest z budżetu gminy.
5. O podjęciu czynu społecznego decyzję podejmuje zebranie wiejskie, określając jego cel, przedmiot i zasady
organizacyjne przedsięwzięcia.
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Rozdział 10
FINANSE SOŁECTWA
§ 30
1. Gospodarka finansowa sołectwa powinna być prowadzona w ramach budżetu gminnego.Dochody sołectwa
tworzą:
1) udział w budżecie gminy,
2) przychody własne sołectwa pochodzące z najmu
i dzierżawy realizowanych w trybie upoważnienia
przez Radę Gminy,
3) dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych.

§ 36
Komisja Rewizyjna wykonuje zadania z zakresu kontroli
działalności organów sołectwa wyznaczone przez Radę
Gminy.
§ 37
Rada Gminy i Wójt mają prawo bezpośredniego wglądu
w działalność organów sołectwa, w toku poszczególnych
spraw załatwianych przez organy sołectwa, wglądu do
wszelkich dokumentów związanych z działalnością organów sołectwa oraz żądania od sołtysa udzielania ustnych
i pisemnych wyjaśnień.”

§ 31
1.1.Sołectwo samodzielnie prowadzi własną gospodarkę
finansową na podstawie rocznego planu finansoworzeczowego.
2. Księgowość wydatków sołectwa prowadzi Urząd Gminy, w ramach przyznanych środków w budżecie.
3. Na podstawie ustawy o finansach publicznych, uchwała
budżetowa gminy może określić – w formie załącznika,
wydatki sołectwa (na określane cele własne i ogólnogminne).
§ 32
1. Środki finansowe sołectwa przeznaczone są na:
1) wyposażenie, remonty i utrzymanie dróg gminnych,
2) utrzymanie i konserwacja mienia komunalnego
przekazanego w zarząd sołectwa,
3) wydatki związane z utrzymaniem lokali, działalnością
organów sołectwa,
4) obsługę techniczno – kancelaryjną oraz finansową
sołectwa,
5) dofinansowanie czynów społecznych,
6) dofinansowanie organizacji społecznych działających
na terenie sołectwa,
7) dofinansowanie szkół, przedszkoli i świetlic wiejskich,
8) inne cele określone przez zebranie wiejskie.
Rozdział 11
ZAKRES I FORMY KONTROLI ORAZ NADZORU
ORGANÓW GMINY NAD DZIAŁALNOŚCIĄ ORGANÓW
SOŁECTWA
§ 33
1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje
Rada Gminy, a w zakresie spraw finansowych Wójt
Gminy na podstawie kryterium zgodności z prawem.
2. Rada Gminy oraz Wójt Gminy mają prawo żądania
informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania sołectwa, niezbędnych do dokonywania
przysługujących im uprawnień nadzorczych.
§ 34
1. Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana
jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Kontrola działalności organów sołectwa ma na celu
ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności
organów poddanych kontroli, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej działalności
według kryteriów określonych w ust. 1.
§ 35
Rada Gminy realizuje działania poprzez Komisję Rewizyjną.

Rozdział 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 38
1. Statut Sołectwa uchwalony zostaje na zebraniu wiejskim, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów uprawnionych uczestników zebrania.
2. Statut Sołectwa wymaga zatwierdzenia przez Radę
Gminy, w drodze uchwały.
3. Zmiany w Statucie Sołectwa uchwala się w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
§ 39
W przypadkach spornych postanowienie Statutu interpretuje wiążąco Wójt Gminy.
§ 40
Sposób postępowania w zakresie administrowania
środkami finansowymi z zadań administracji publicznej
powierzonej przez Radę Gminy Sołtysowi interpretuje
Skarbnik Gminy.
Załącznik
do Uchwały nr XLIX/32/2010
Rady Gminy Pruszcz Gdański
z dnia 2 czerwca 2010 r.
Ordynacja wyborcza do wyborów Sołtysa
i Rady Sołeckiej Sołectwa Borzęcin
Podstawowe zasady wyborcze sołtysa i członków rady
sołeckiej określają przepisy art. 36 ustawy z dnia 8 marca
1990r. – o samorządzie gminnym (t. jednolity z 2001r.
Dz. U. Nr 141, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Statut
Gminy Pruszcz Gdański i niniejsza Ordynacja wyborcza.
§1
1. Kadencja organu samorządu mieszkańców (sołtysa i
rady sołeckiej) trwa 4 lata i kończy się z momentem
wyboru nowego sołtysa i rady sołeckiej.
2. Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje się na zebraniu
wiejskim.
3. Zebranie wiejskie celem dokonania wyboru sołtysa i
rady sołeckiej zwołuje sołtys poprzedniej kadencji nie
później niż w ciągu 6 miesięcy po wyborach do Rady
Gminy, a w przypadku odwołania sołtysa zebranie
wiejskie zwołuje Wójt Gminy.
4. Dla ważności zwołania zebrania wiejskiego niezbędne
jest, aby byli o nim zawiadomieni, w sposób zwyczajowo przyjęty mieszkańcy sołectwa.
5. W zawiadomieniu o zwołaniu wyborczego zebrania
wiejskiego określa się dzień, miejsce i godzinę zebrania
na co najmniej 7 dni przed terminem.
6. W Zarządzeniu wyborczym należy konkretnie wymienić:
kto będzie wybieranym: sołtys (ewentualnie podsołtys),
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lub że będzie dokonywany wybór takiej to, a takiej liczby
członków rady sołeckiej, ewentualnie członków Komisji
Rewizyjnej Sołectwa.
§2
1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej
na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność 25%
uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.
Wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów osób
uprawnionych obecnych na zebraniu.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności
wymaganej liczby mieszkańców, zwołuje się zebranie
wiejskie w II terminie, który może zostać wyznaczony na
ten sam dzień. Wybory sołtysa i rady sołeckiej odbyte
w II terminie mogą być przeprowadzone bez względu
na liczbę obecnych mieszkańców uprawnionych do
głosowania”.
§3
1. Wybory są powszechne. Czynne i bierne prawo wyborcze na sołtysa i do rady sołeckiej ma każdy pełnoprawny
mieszkaniec Sołectwa, uprawniony do głosowania. Kto
jest pełnoprawnym mieszkańcem sołectwa określa § 8
Statutu Sołectwa.
2. Prawo wybierania przysługuje również tym osobom,
których obywatelstwo nie zostało stwierdzone i nie są
oni obywatelami innego państwa (bezpaństwowcy),
jeżeli na terenie sołectwa mieszkają od lat dwóch.
§4
1. Nie mają prawa wybierania osoby:
1) ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo prawomocnym orzeczeniem Sądu.
2) pozbawione praw publicznych lub praw wyborczych
prawomocnym orzeczeniem Sądu lub Trybunału
Stanu.
§5
Wybranym na sołtysa lub członka rady sołeckiej może
być każdy, komu przysługuje prawo wybierania.
§6
Wybory są równe – co oznacza, iż każdemu przysługują
równe prawa. Każdy posiada w wyborach jeden głos.
§7
1. Wybory są bezpośrednie. Wyborcy wybierają sołtysa
czy członka rady sołeckiej bezpośrednio (osobiście) spośród kandydatów zgłoszonych na zebraniu wiejskim.
2. Nikt nie ma prawa głosować w imieniu osoby uprawnionej i za nią oddawać jej głosu. Ewentualne pisemne
upoważnienia do głosowania w czyimś imieniu – są
prawnie bezskuteczne.
§8
1. Wybory do organów sołectwa odbywają się w głosowaniu tajnym. Organizatorzy winni zapewnić warunki
umożliwiające tajność głosowania.
2.1.Karty do głosowania przygotowane przez Komisję
Wyborczą czy organizatorów zebrania wrzuca się do
urny wyborczej.
§9
1. Przewodniczącego wyborczego zebrania wiejskiego
wyznacza Wójt Gminy spośród pracowników Urzędu
Gminy albo spośród radnych.
2. Przewodniczący zebrania wiejskiego dokonuje otwarcia
zebrania, stwierdza jego prawomocność tj. fakt zawia-

domienia mieszkańców sołectwa o zebraniu w sposób
zwyczajowo przyjęty, oraz udział w nim niezbędnej ilości
uprawnionych osób.
3. Do obowiązków przewodniczącego zebrania należy
przedstawienie uczestnikom zebrania projektu porządku obrad, prowadzenie zebrania zgodnie z ustalonym
projektem oraz czuwanie nad zgodnym z prawem i
demokratycznym jego przebiegiem.
4. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie w głosowaniu
jawnym – zwykłą większością głosów.
§ 10
1. Na wniosek przewodniczącego obrad, zebranie wiejskie
wyłania ze swego grona Komisję wyborczo – skrutacyjną w składzie 3 osób. W pracach Komisji nie może brać
udziału osoba kandydująca w wyborach.
2.1.Do kompetencji Komisji wyborczo – skrutacyjnej
należy:
1) przedstawienie zebraniu wiejskiemu propozycji w
sprawie sposobu przeprowadzenia wyborów (czy
wybory przeprowadza się razem czy oddzielnie do
każdego organu sołectwa lub każdego kandydata,
wyjaśnienie zasad wypełniania kart do głosowania
i warunków ich ważności),
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
3) przeprowadzenie głosowania,
4) ustalenie wyników głosowania,
5) ogłoszenie wyników głosowania,
6) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.
3. Protokół wyników wyborów podpisują członkowie
Komisji oraz Przewodniczący zebrania.
§ 11
Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali
największą liczbę głosów.
§ 12
1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie
kandydatów zgłaszanych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
2. Po wpisaniu wszystkich zgłoszonych kandydatów przewodniczący winien zadać pytanie „czy jest jeszcze jakaś
kandydatura do wyborów na sołtysa/do rady sołeckiej”
– a gdy żadna kandydatura nie padnie, winien zamknąć
listę kandydatów i wybory winny się rozpocząć.
3. Kandydować do organów sołectwa nie mogą osoby
skazane w przeszłości za przestępstwa z chęci zysku
czy z innych niskich pobudek.
§ 13
1. W wyborach tajnych do organów sołectwa każdy
uprawniony mieszkaniec sołectwa otrzymuje kartkę
(kartki) z umieszczonymi na niej nazwiskami kandydatów. Skreśla pozostałe kandydatury, pozostawiając jako
nie skreślone tylko te osoby, które chce, aby zostały
wybrane.
2. Jeżeli w konkretnym, głosowaniu bardziej dogodne
i racjonalne jest przeprowadzenie wyborów w inny
sposób stosuje się zasady zawarte w § 10 ust. 2 pkt 1)
niniejszej ordynacji wyborczej.
§ 14
1. Protokół z przeprowadzonych wyborów powinien zawierać:
1) ilość osób uprawnionych do głosowania,
2) ilość osób biorących udział w głosowaniu,
3) ilość głosów ważnych,
4) ilość głosów nieważnych,
5) ilość głosów oddanych na każdą osobę.
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§ 15

§ 17

1. Zebranie wiejskie może odwołać Sołtysa zwykłą większością głosów przy udziale 25% uprawnionych do
głosowania mieszkańców sołectwa. Wniosek w sprawie
odwołania winien posiadać pisemne uzasadnienie.
2. Zebranie wiejskie może odwołać sołtysa na skutek
niewywiązywania się z obowiązków, naruszania postanowień Statutu sołectwa i nierespektowania uchwał
zebrania wiejskiego, oraz dopuszczenia się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.
3. Zebranie wiejskie ma obowiązek wysłuchania racji
przedstawionych przez sołtysa.
4. Jeżeli wniosek o odwołanie sołtysa nie uzyskał większości głosów, kolejny wniosek o odwołanie może być
zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od
poprzedniego głosowania.
5. Odwołanie sołtysa jest równoznaczne z odwołaniem
pozostałych członków rady sołeckiej. Do czasu wyboru
nowej rady sołeckiej obowiązki pełni dotychczasowa
rada.

Nieudzielenie sołtysowi i radzie sołeckiej absolutorium
jest równoznaczne z ich odwołaniem.

§ 16
1. W przypadku złożenia rezygnacji przez sołtysa lub pozostałych członków rady sołeckiej – zebranie wiejskie
podejmie uchwałę o przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu
z pełnienia obowiązków sołtysa lub członka rady sołeckiej, zwykłą większością głosów, nie później niż w
ciągu 1 miesiąca od daty złożenia rezygnacji. Wobec
rezygnacji sołtysa § 15 ust. 5 stosuje się odpowiednio,
do członków rady sołeckiej.
2. Niepodjęcie przez zebranie wiejskie uchwały w terminie
wskazanym w ust. 1 jest równoznaczne z przyjęciem
rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w
którym powinna być podjęta uchwała.

§ 18
Dla wyborów członków Komisji Rewizyjnej niniejszą
ordynację wyborczą stosuje się odpowiednio.
§ 19
1. Podstawą unieważnienia wyborów sołtysa (czy członków rady sołeckiej) są:
1) niezachowanie ustawowych warunków wyborczych
przewidzianych w przepisie art. 36 ust. 2 ustawy z
dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (np. naruszenie zasady tajności głosowania czy głosowania
bezpośredniego),
2) naruszenie przepisu Statutu Sołectwa (czy Gminy),
mające wpływ na ważność wyborów.
§ 20
1. O ile wybory na sołtysa nie doszły do skutku z powodu
ich bojkotu przez uprawnionych mieszkańców sołectwa,
dotychczas urzędujący sołtys sprawuje swój mandat tak
długo, aż zostanie wybrany nowy sołtys.
2. Celem wyprowadzenia z impasu społeczności sołeckiej
należy zwoływać zebrania wyborcze aż do skutku, konsultując jednocześnie przyczyny bojkotu z radą sołecką,
wpływowymi miejscowymi organizacjami oraz osobami fizycznymi, aby dzięki ich autorytetowi doprowadzić
do skutecznego rozwiązania impasu.
§ 21
Ordynacja wyborcza, będąca załącznikiem do Statutu
Sołectwa wchodzi w życie jednocześnie z uchwaleniem
przez zebranie wiejskie i zatwierdzeniem przez Radę Gminy
Statutu Sołectwa.

2214
UCHWAŁA Nr XLIV/729/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 70/6, 70/7
i 70/8 obręb Rębiechowo, gmina Żukowo.

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 z
późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Żukowie na wniosek Burmistrza Gminy
uchwala, co następuje:
§1
Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Żukowo, określonymi w Uchwale nr XLVI/828/2002
Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 09.10.2002 r. z późn. zmianami, uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 70/6, 70/7 i 70/8,
położonych w miejscowości Rębiechowo zatwierdzonego
uchwałą Rady Miejskiej w Żukowie Nr XXII/354/2000 z dnia
31 maja 2000 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego Nr 79 poz. 477 z dnia 11
sierpnia 2000 r.:

zapis w § 1 ust 1 pkt 1.3 pt. „zasady obsługi w zakresie
infrastruktury technicznej” w ppkt b, otrzymuje brzmienie: „odprowadzenie ścieków sanitarnych bytowych i
technologicznych – do czasu realizacji wiejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej dopuszcza się budowę szczelnych,
bezodpływowych zbiorników opróżnianych okresowo
przez specjalistyczne przedsiębiorstwo, zbiorniki te po
wybudowaniu sieci kanalizacji należy bezwzględnie zlikwidować, a budynki podłączyć do kanalizacji sanitarnej
zgodnie z obowiązującymi przepisami.”
§2
Integralną częścią uchwały są: załącznik nr 1 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz
załącznik nr 2 – rozstrzygnięciew sprawie rozpatrzenia
uwag wniesionych do wyłożonych do publicznego wglądu
projektów zmian miejscowych planów.
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§3
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo.
§4
1) Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
2) Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej
Gminy Żukowo.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Żukowie
Wojciech Kankowski
Załącznik
do Uchwały nr XLIV/729/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami
o finansach publicznych wynikających z rozwiązań projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obejmującego następujące obszary gminy
Żukowo ujęte w 3 Pakietach:
PAKIET 1:
1. działki od nr 318/5 i 318/6 we wsi Chwaszczyno;
2. działka nr 733/4, obręb Chwaszczyno;
3. działki 729/2, 729/3 i 779, obręb Chwaszczyno;
4. działka nr 733/8, obręb Chwaszczyno;
5. działki nr 753/2 i cz. dz. nr 749/3 we wsi Chwaszczyno;
6. działki nr 733/1 i 733/36, obręb Chwaszczyno;
7. działki nr 750/21 i 750/22, obręb Chwaszczyno;
8. działka nr 750/15, obręb Chwaszczyno;
9. działka nr 739/2, obręb Chwaszczyno;
10. działka nr 845, obręb Chwaszczyno;
11. działka nr 571/9 we wsi Chwaszczyno;
12. działki nr 274/1, 274/2 i 274/4, obręb Chwaszczyno;
13. działki nr 80/1, 80/2 i 80/3, obręb Chwaszczyno;
14. działka nr 1052 obręb Chwaszczyno;
15. działka nr 788/5, we wsi Chwaszczyno;
16. działka nr 787/1 we wsi Chwaszczyno;
17. działka nr 789/2, obręb Chwaszczyno;
18. działki nr 756/3 i 756/4 obręb Chwaszczyno;
19. działki nr 757/9, 757/10, 757/11 i 757/12 obręb Chwaszczyno;
20. działka nr 757/8 we wsi Chwaszczyno;
21. działki nr 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/24 i 34/29 we wsi
Banino;
22. działka nr 32/16 we wsi Banino;
23. działki nr od 379/1 do 379/10 we wsi Barniewice;
24. działki nr 117/5, 117/6, 113/3, 122/3, 123/3, 547, 548,
549, 550, 551 i 552 we wsi Borkowo;
25. działka nr 65 we wsi Borkowo;
PAKIET 2:
26. działka nr 1022/56 w miejscowości Żukowo;
27. działka nr 652/3 w miejscowości Żukowo;
28. działki nr 33/28 i 33/31 w miejscowości Żukowo;
29. Osiedle Elżbietowo w miejscowości Żukowo;
30. działka nr 73/42 w miejscowości Żukowo;
31. działka nr 816 w miejscowości Żukowo;
32. działka nr 267/5 w miejscowości Żukowo;

33. działki nr 231/5, 231/6, 231/7 w miejscowości Żukowo;
34. działki nr 27/21, 27/22 i cz. 27/25 w miejscowości Żukowo;
35. działki nr od 1669 do 1672 w miejscowości Żukowo;
36. działka nr 56 w miejscowości Żukowo;
37. działka nr 33/21 w miejscowości Żukowo;
38. działka nr 198/2 obręb Rębiechowo;
39. działki nr 70/6, 70/7 i 70/8, obręb Rębiechowo;
40. działka nr 321, obręb Rębiechowo;
41. działka 292/6 we wsi Przyjaźń;
42. działka nr 160/1 we wsi Przyjaźń;
43. działki nr 166/1, 166/3, cz. 166/2 i cz. 167 obręb Skrzeszewo;
44. działka nr 346/2 obręb Skrzeszewo;
45. działka nr 72/1 obręb Skrzeszewo;
46. działka nr 412/2 obręb Skrzeszewo;
47. działki nr 91/7 i 91/18, obręb Skrzeszewo;
48. fragment działki nr 14/2, obręb Skrzeszewo;
PAKIET 3:
49. działka 3/2 obręb Małkowo;
50. działki 146/22 i 146/37 obręb Glincz;
51. działki 75/2, 75/4 i 77/2 obręb Glincz;
52. działki nr 197/7 i 197/8 we wsi Leźno;
53. działka nr 157/20 i części działek nr 157/13, 157/18 i
157/19 we wsi Leźno;
54. fragment wsi Leźno, przy południowo-wschodniej granicy wsi nad rzeką Radunią, obszar graniczący z torami
kolejowymi i działką nr 41, stanowiącą drogę;
55. działki nr od 190/5 do 190/8 we wsi Leźno;
56. działka nr 40/10 we wsi Leźno;
57. działka nr 43/1 we wsi Leźno;
58. działki nr 71/4 i 71/5 we wsi Pępowo;
59. działki nr 263/11 i 263/12 we wsi Niestępowo;
60. cz. dz. nr 139 we wsi Niestępowo;
61. działka nr 251/70 we wsi Niestępowo;
62. działki nr 127/2 i 127/3 we wsi Miszewko;
63. działka nr 158/2 we wsi Czaple;
W myśl ustaleń art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zmianami)
stwierdza się co następuje:
Na wyżej wymienionych terenach objętych opracowaniem zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego przyjęte w planie rozwiązania nie przewidują konieczności realizacji inwestycji celu publicznego
z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań
własnych gminy.
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIV/729/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonych
do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego następujących
obszarów zawartych w:

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

PAKIET 1:
działki od nr 318/5 i 318/6 we wsi Chwaszczyno;
działka nr 733/4, obręb Chwaszczyno;
działki 729/2, 729/3 i 779, obręb Chwaszczyno;
działka nr 733/8, obręb Chwaszczyno;
działki nr 753/2 i cz. dz. nr 749/3 we wsi Chwaszczyno;
działki nr 733/1 i 733/36, obręb Chwaszczyno;
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7. działki nr 750/21 i 750/22, obręb Chwaszczyno;
8. działka nr 750/15, obręb Chwaszczyno;
9. działka nr 739/2, obręb Chwaszczyno;
10. działka nr 845, obręb Chwaszczyno;
11. działka nr 571/9 we wsi Chwaszczyno;
12. działki nr 274/1, 274/2 i 274/4, obręb Chwaszczyno;
13. działki nr 80/1, 80/2 i 80/3, obręb Chwaszczyno;
14. działka nr 1052 obręb Chwaszczyno;
15. działka nr 788/5, we wsi Chwaszczyno;
16. działka nr 787/1 we wsi Chwaszczyno;
17. działka nr 789/2, obręb Chwaszczyno;
18. działki nr 756/3 i 756/4 obręb Chwaszczyno;
19. działki nr 757/9, 757/10, 757/11 i 757/12 obręb Chwaszczyno;
20. działka nr 757/8 we wsi Chwaszczyno;
21. działki nr 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/24 i 34/29 we wsi
Banino;
22. działka nr 32/16 we wsi Banino;
23. działki nr od 379/1 do 379/10 we wsi Barniewice;
24. działki nr 117/5, 117/6, 113/3, 122/3, 123/3, 547, 548,
549, 550, 551 i 552 we wsi Borkowo;
25. działka nr 65 we wsi Borkowo;
PAKIET 2:
26. działka nr 1022/56 w miejscowości Żukowo;
27. działka nr 652/3 w miejscowości Żukowo;
28. działki nr 33/28 i 33/31 w miejscowości Żukowo;
29. Osiedle Elżbietowo w miejscowości Żukowo;
30. działka nr 73/42 w miejscowości Żukowo;
31. działka nr 816 w miejscowości Żukowo;
32. działka nr 267/5 w miejscowości Żukowo;
33. działki nr 231/5, 231/6, 231/7 w miejscowości Żukowo;
34. działki nr 27/21, 27/22 i cz. 27/25 w miejscowości Żukowo;
35. działki nr od 1669 do 1672 w miejscowości Żukowo;
36. działka nr 56 w miejscowości Żukowo;
37. działka nr 33/21 w miejscowości Żukowo;
38. działka nr 198/2 obręb Rębiechowo;
39. działki nr 70/6, 70/7 i 70/8, obręb Rębiechowo;
40. działka nr 321, obręb Rębiechowo;
41. działka 292/6 we wsi Przyjaźń;
42. działka nr 160/1 we wsi Przyjaźń;
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43. działki nr 166/1, 166/3, cz. 166/2 i cz. 167 obręb Skrzeszewo;
44. działka nr 346/2 obręb Skrzeszewo;
45. działka nr 72/1 obręb Skrzeszewo;
46. działka nr 412/2 obręb Skrzeszewo;
47. działki nr 91/7 i 91/18, obręb Skrzeszewo;
48. fragment działki nr 14/2, obręb Skrzeszewo;
PAKIET 3:
49. działka 3/2 obręb Małkowo;
50. działki 146/22 i 146/37 obręb Glincz;
51. działki 75/2, 75/4 i 77/2 obręb Glincz;
52. działki nr 197/7 i 197/8 we wsi Leźno;
53. działka nr 157/20 i części działek nr 157/13, 157/18 i
157/19 we wsi Leźno;
54. fragment wsi Leźno, przy południowo-wschodniej granicy wsi nad rzeką Radunią, obszar graniczący z torami
kolejowymi i działką nr 41, stanowiącą drogę;
55. działki nr od 190/5 do 190/8 we wsi Leźno;
56. działka nr 40/10 we wsi Leźno;
57. działka nr 43/1 we wsi Leźno;
58. działki nr 71/4 i 71/5 we wsi Pępowo;
59. działki nr 263/11 i 263/12 we wsi Niestępowo;
60. cz. dz. nr 139 we wsi Niestępowo;
61. działka nr 251/70 we wsi Niestępowo;
62. działki nr 127/2 i 127/3 we wsi Miszewko;
63. działka nr 158/2 we wsi Czaple;
W myśl postanowień zawartych w art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) projekty wyżej wymienionych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko były wyłożone do publicznego
wglądu od dnia 23.03.2010 r. do dnia 16.04.2010 r. i w
terminie ustalonym do składania wniosków, to jest do dnia
30.04.2010 r. wpłynęła 1 uwaga do wyłożonych projektów
planów, którą po przeanalizowaniu uwzględniono:
1. Tomasz i Maria Hinca, Żukowo
Wniosek: dopuszczenie możliwości realizacji własnego
ujęcia wody;
Rozstrzygnięcie: nie uwzględnionoze względu na niezgodność z dokumentami strategicznymi gminy, w tym
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Żukowo.

2215
UCHWAŁA Nr XLIV/730/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 321
obręb Rębiechowo, gmina Żukowo.

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 z
późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Żukowie na wniosek Burmistrza Gminy
uchwala, co następuje:
§1
Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Żukowo, określonymi w Uchwale nr XLVI/828/2002

Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 09.10.2002 r. z późn.
zmianami, uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 321, położonej
w miejscowości Rębiechowo zatwierdzonego uchwałą
Rady Miejskiej w Żukowie Nr XII/264/2003 z dnia 30
września 2003 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego Nr 3 poz. 14 z dnia 9 stycznia
2004 r.:
zapis w załączniku nr 2 do w/w uchwały – karcie terenu
5/314-03-02/8 w pkt 5 „Zasady obsługi infrastruktury” w
ppkt „Ścieki”, otrzymuje brzmienie: „odprowadzenie ścieków sanitarnych bytowych i technologicznych – do czasu
realizacji wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się
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budowę szczelnych, bezodpływowych zbiorników opróżnianych okresowo przez specjalistyczne przedsiębiorstwo,
zbiorniki te po wybudowaniu sieci kanalizacji należy bezwzględnie zlikwidować, a budynki podłączyć do kanalizacji
sanitarnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.”
§2
Integralną częścią uchwały są: załącznik nr 1 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz
załącznik nr 2 – rozstrzygnięciew sprawie rozpatrzenia
uwag wniesionych do wyłożonych do publicznego wglądu
projektów zmian miejscowych planów.
§3
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo.
§4
1) Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
2) Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej
Gminy Żukowo.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Żukowie
Wojciech Kankowski
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIV/730/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami
o finansach publicznych wynikających z rozwiązań projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obejmującego następujące obszary gminy
Żukowo ujęte w 3 Pakietach:
PAKIET 1:
1. działki od nr 318/5 i 318/6 we wsi Chwaszczyno;
2. działka nr 733/4, obręb Chwaszczyno;
3. działki 729/2, 729/3 i 779, obręb Chwaszczyno;
4. działka nr 733/8, obręb Chwaszczyno;
5. działki nr 753/2 i cz. dz. nr 749/3 we wsi Chwaszczyno;
6. działki nr 733/1 i 733/36, obręb Chwaszczyno;
7. działki nr 750/21 i 750/22, obręb Chwaszczyno;
8. działka nr 750/15, obręb Chwaszczyno;
9. działka nr 739/2, obręb Chwaszczyno;
10. działka nr 845, obręb Chwaszczyno;
11. działka nr 571/9 we wsi Chwaszczyno;
12. działki nr 274/1, 274/2 i 274/4, obręb Chwaszczyno;
13. działki nr 80/1, 80/2 i 80/3, obręb Chwaszczyno;
14. działka nr 1052 obręb Chwaszczyno;
15. działka nr 788/5, we wsi Chwaszczyno;
16. działka nr 787/1 we wsi Chwaszczyno;
17. działka nr 789/2, obręb Chwaszczyno;
18. działki nr 756/3 i 756/4 obręb Chwaszczyno;
19. działki nr 757/9, 757/10, 757/11 i 757/12 obręb Chwaszczyno;
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20. działka nr 757/8 we wsi Chwaszczyno;
21. działki nr 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/24 i 34/29 we wsi
Banino;
22. działka nr 32/16 we wsi Banino;
23. działki nr od 379/1 do 379/10 we wsi Barniewice;
24. działki nr 117/5, 117/6, 113/3, 122/3, 123/3, 547, 548,
549, 550, 551 i 552 we wsi Borkowo;
25. działka nr 65 we wsi Borkowo;
PAKIET 2:
26. działka nr 1022/56 w miejscowości Żukowo;
27. działka nr 652/3 w miejscowości Żukowo;
28. działki nr 33/28 i 33/31 w miejscowości Żukowo;
29. Osiedle Elżbietowo w miejscowości Żukowo;
30. działka nr 73/42 w miejscowości Żukowo;
31. działka nr 816 w miejscowości Żukowo;
32. działka nr 267/5 w miejscowości Żukowo;
33. działki nr 231/5, 231/6, 231/7 w miejscowości Żukowo;
34. działki nr 27/21, 27/22 i cz. 27/25 w miejscowości Żukowo;
35. działki nr od 1669 do 1672 w miejscowości Żukowo;
36. działka nr 56 w miejscowości Żukowo;
37. działka nr 33/21 w miejscowości Żukowo;
38. działka nr 198/2 obręb Rębiechowo;
39. działki nr 70/6, 70/7 i 70/8, obręb Rębiechowo;
40. działka nr 321, obręb Rębiechowo;
41. działka 292/6 we wsi Przyjaźń;
42. działka nr 160/1 we wsi Przyjaźń;
43. działki nr 166/1, 166/3, cz. 166/2 i cz. 167 obręb Skrzeszewo;
44. działka nr 346/2 obręb Skrzeszewo;
45. działka nr 72/1 obręb Skrzeszewo;
46. działka nr 412/2 obręb Skrzeszewo;
47. działki nr 91/7 i 91/18, obręb Skrzeszewo;
48. fragment działki nr 14/2, obręb Skrzeszewo;
PAKIET 3:
49. działka 3/2 obręb Małkowo;
50. działki 146/22 i 146/37 obręb Glincz;
51. działki 75/2, 75/4 i 77/2 obręb Glincz;
52. działki nr 197/7 i 197/8 we wsi Leźno;
53. działka nr 157/20 i części działek nr 157/13, 157/18 i
157/19 we wsi Leźno;
54. fragment wsi Leźno, przy południowo-wschodniej granicy wsi nad rzeką Radunią, obszar graniczący z torami
kolejowymi i działką nr 41, stanowiącą drogę;
55. działki nr od 190/5 do 190/8 we wsi Leźno;
56. działka nr 40/10 we wsi Leźno;
57. działka nr 43/1 we wsi Leźno;
58. działki nr 71/4 i 71/5 we wsi Pępowo;
59. działki nr 263/11 i 263/12 we wsi Niestępowo;
60. cz. dz. nr 139 we wsi Niestępowo;
61. działka nr 251/70 we wsi Niestępowo;
62. działki nr 127/2 i 127/3 we wsi Miszewko;
63. działka nr 158/2 we wsi Czaple;
W myśl ustaleń art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zmianami)
stwierdza się co następuje:
Na wyżej wymienionych terenach objętych opracowaniem zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego przyjęte w planie rozwiązania nie przewidują konieczności realizacji inwestycji celu publicznego
z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań
własnych gminy.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIV/730/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonych
do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego następujących
obszarów zawartych w:
PAKIET 1:
1. działki od nr 318/5 i 318/6 we wsi Chwaszczyno;
2. działka nr 733/4, obręb Chwaszczyno;
3. działki 729/2, 729/3 i 779, obręb Chwaszczyno;
4. działka nr 733/8, obręb Chwaszczyno;
5. działki nr 753/2 i cz. dz. nr 749/3 we wsi Chwaszczyno;
6. działki nr 733/1 i 733/36, obręb Chwaszczyno;
7. działki nr 750/21 i 750/22, obręb Chwaszczyno;
8. działka nr 750/15, obręb Chwaszczyno;
9. działka nr 739/2, obręb Chwaszczyno;
10. działka nr 845, obręb Chwaszczyno;
11. działka nr 571/9 we wsi Chwaszczyno;
12. działki nr 274/1, 274/2 i 274/4, obręb Chwaszczyno;
13. działki nr 80/1, 80/2 i 80/3, obręb Chwaszczyno;
14. działka nr 1052 obręb Chwaszczyno;
15. działka nr 788/5, we wsi Chwaszczyno;
16. działka nr 787/1 we wsi Chwaszczyno;
17. działka nr 789/2, obręb Chwaszczyno;
18. działki nr 756/3 i 756/4 obręb Chwaszczyno;
19. działki nr 757/9, 757/10, 757/11 i 757/12 obręb Chwaszczyno;
20. działka nr 757/8 we wsi Chwaszczyno;
21. działki nr 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/24 i 34/29 we wsi
Banino;
22. działka nr 32/16 we wsi Banino;
23. działki nr od 379/1 do 379/10 we wsi Barniewice;
24. działki nr 117/5, 117/6, 113/3, 122/3, 123/3, 547, 548,
549, 550, 551 i 552 we wsi Borkowo;
25. działka nr 65 we wsi Borkowo;
PAKIET 2:
26. działka nr 1022/56 w miejscowości Żukowo;
27. działka nr 652/3 w miejscowości Żukowo;
28. działki nr 33/28 i 33/31 w miejscowości Żukowo;
29. Osiedle Elżbietowo w miejscowości Żukowo;
30. działka nr 73/42 w miejscowości Żukowo;
31. działka nr 816 w miejscowości Żukowo;
32. działka nr 267/5 w miejscowości Żukowo;
33. działki nr 231/5, 231/6, 231/7 w miejscowości Żukowo;
34. działki nr 27/21, 27/22 i cz. 27/25 w miejscowości Żukowo;
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

działki nr od 1669 do 1672 w miejscowości Żukowo;
działka nr 56 w miejscowości Żukowo;
działka nr 33/21 w miejscowości Żukowo;
działka nr 198/2 obręb Rębiechowo;
działki nr 70/6, 70/7 i 70/8, obręb Rębiechowo;
działka nr 321, obręb Rębiechowo;
działka 292/6 we wsi Przyjaźń;
działka nr 160/1 we wsi Przyjaźń;
działki nr 166/1, 166/3, cz. 166/2 i cz. 167 obręb Skrzeszewo;
44. działka nr 346/2 obręb Skrzeszewo;
45. działka nr 72/1 obręb Skrzeszewo;
46. działka nr 412/2 obręb Skrzeszewo;
47. działki nr 91/7 i 91/18, obręb Skrzeszewo;
48. fragment działki nr 14/2, obręb Skrzeszewo;
PAKIET 3:
49. działka 3/2 obręb Małkowo;
50. działki 146/22 i 146/37 obręb Glincz;
51. działki 75/2, 75/4 i 77/2 obręb Glincz;
52. działki nr 197/7 i 197/8 we wsi Leźno;
53. działka nr 157/20 i części działek nr 157/13, 157/18 i
157/19 we wsi Leźno;
54. fragment wsi Leźno, przy południowo-wschodniej granicy wsi nad rzeką Radunią, obszar graniczący z torami
kolejowymi i działką nr 41, stanowiącą drogę;
55. działki nr od 190/5 do 190/8 we wsi Leźno;
56. działka nr 40/10 we wsi Leźno;
57. działka nr 43/1 we wsi Leźno;
58. działki nr 71/4 i 71/5 we wsi Pępowo;
59. działki nr 263/11 i 263/12 we wsi Niestępowo;
60. cz. dz. nr 139 we wsi Niestępowo;
61. działka nr 251/70 we wsi Niestępowo;
62. działki nr 127/2 i 127/3 we wsi Miszewko;
63. działka nr 158/2 we wsi Czaple;
W myśl postanowień zawartych w art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) projekty wyżej wymienionych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko były wyłożone do publicznego
wglądu od dnia 23.03.2010 r. do dnia 16.04.2010 r. i w
terminie ustalonym do składania wniosków, to jest do dnia
30.04.2010 r. wpłynęła 1 uwaga do wyłożonych projektów
planów, którą po przeanalizowaniu uwzględniono:
1. Tomasz i Maria Hinca, Żukowo
Wniosek: dopuszczenie możliwości realizacji własnego ujęcia wody;
Rozstrzygnięcie: nie uwzględnionoze względu na niezgodność z dokumentami strategicznymi gminy, w tym
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Żukowo.

2216
UCHWAŁA Nr XLIV/737/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 33/21
położonej w miejscowości Żukowo, gmina Żukowo.
Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 z
późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Żukowie na wniosek Burmistrza Gminy
uchwala, co następuje:
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§1
Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Żukowo, określonymi w Uchwale nr XLVI/828/2002
Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 09.10.2002 r. z późn. zmianami, uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 33/21 położonej
w miejscowości Żukowo zatwierdzonego uchwałą Rady
Miejskiej w Żukowie Nr XII/268/2003 z dnia 30 września
2003 r. r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 8 poz. 117 z dnia 21 stycznia
2004 r.:
zapis w załączniku nr 2 do w/w uchwały – karcie terenu
5/314-03-02/11 w pkt 5 „Zasady obsługi infrastruktury” w
ppkt „Ścieki”, otrzymuje brzmienie: „do czasu realizacji
wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się budowę
szczelnych, bezodpływowych zbiorników opróżnianych
okresowo przez specjalistyczne przedsiębiorstwo, zbiorniki
te po wybudowaniu sieci kanalizacji należy bezwzględnie
zlikwidować, a budynki podłączyć do kanalizacji sanitarnej
zgodnie z obowiązującymi przepisami.”
§2
Integralną częścią uchwały są: załącznik nr 1 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz
załącznik nr 2 – rozstrzygnięciew sprawie rozpatrzenia
uwag wniesionych do wyłożonych do publicznego wglądu
projektów zmian miejscowych planów.
§3
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo.
§4
1) Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
2) Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej
Gminy Żukowo.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Żukowie
Wojciech Kankowski
Załącznik
do Uchwały nr XLIV/737/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami
o finansach publicznych wynikających z rozwiązań projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obejmującego następujące obszary gminy
Żukowo ujęte w 3 Pakietach:

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

PAKIET 1:
działki od nr 318/5 i 318/6 we wsi Chwaszczyno;
działka nr 733/4, obręb Chwaszczyno;
działki 729/2, 729/3 i 779, obręb Chwaszczyno;
działka nr 733/8, obręb Chwaszczyno;
działki nr 753/2 i cz. dz. nr 749/3 we wsi Chwaszczyno;
działki nr 733/1 i 733/36, obręb Chwaszczyno;
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7. działki nr 750/21 i 750/22, obręb Chwaszczyno;
8. działka nr 750/15, obręb Chwaszczyno;
9. działka nr 739/2, obręb Chwaszczyno;
10. działka nr 845, obręb Chwaszczyno;
11. działka nr 571/9 we wsi Chwaszczyno;
12. działki nr 274/1, 274/2 i 274/4, obręb Chwaszczyno;
13. działki nr 80/1, 80/2 i 80/3, obręb Chwaszczyno;
14. działka nr 1052 obręb Chwaszczyno;
15. działka nr 788/5, we wsi Chwaszczyno;
16. działka nr 787/1 we wsi Chwaszczyno;
17. działka nr 789/2, obręb Chwaszczyno;
18. działki nr 756/3 i 756/4 obręb Chwaszczyno;
19. działki nr 757/9, 757/10, 757/11 i 757/12 obręb Chwaszczyno;
20. działka nr 757/8 we wsi Chwaszczyno;
21. działki nr 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/24 i 34/29 we wsi
Banino;
22. działka nr 32/16 we wsi Banino;
23. działki nr od 379/1 do 379/10 we wsi Barniewice;
24. działki nr 117/5, 117/6, 113/3, 122/3, 123/3, 547, 548,
549, 550, 551 i 552 we wsi Borkowo;
25. działka nr 65 we wsi Borkowo;
PAKIET 2:
26. działka nr 1022/56 w miejscowości Żukowo;
27. działka nr 652/3 w miejscowości Żukowo;
28. działki nr 33/28 i 33/31 w miejscowości Żukowo;
29. Osiedle Elżbietowo w miejscowości Żukowo;
30. działka nr 73/42 w miejscowości Żukowo;
31. działka nr 816 w miejscowości Żukowo;
32. działka nr 267/5 w miejscowości Żukowo;
33. działki nr 231/5, 231/6, 231/7 w miejscowości Żukowo;
34. działki nr 27/21, 27/22 i cz. 27/25 w miejscowości Żukowo;
35. działki nr od 1669 do 1672 w miejscowości Żukowo;
36. działka nr 56 w miejscowości Żukowo;
37. działka nr 33/21 w miejscowości Żukowo;
38. działka nr 198/2 obręb Rębiechowo;
39. działki nr 70/6, 70/7 i 70/8, obręb Rębiechowo;
40. działka nr 321, obręb Rębiechowo;
41. działka 292/6 we wsi Przyjaźń;
42. działka nr 160/1 we wsi Przyjaźń;
43. działki nr 166/1, 166/3, cz. 166/2 i cz. 167 obręb Skrzeszewo;
44. działka nr 346/2 obręb Skrzeszewo;
45. działka nr 72/1 obręb Skrzeszewo;
46. działka nr 412/2 obręb Skrzeszewo;
47. działki nr 91/7 i 91/18, obręb Skrzeszewo;
48. fragment działki nr 14/2, obręb Skrzeszewo;
PAKIET 3:
49. działka 3/2 obręb Małkowo;
50. działki 146/22 i 146/37 obręb Glincz;
51. działki 75/2, 75/4 i 77/2 obręb Glincz;
52. działki nr 197/7 i 197/8 we wsi Leźno;
53. działka nr 157/20 i części działek nr 157/13, 157/18 i
157/19 we wsi Leźno;
54. fragment wsi Leźno, przy południowo-wschodniej granicy wsi nad rzeką Radunią, obszar graniczący z torami
kolejowymi i działką nr 41, stanowiącą drogę;
55. działki nr od 190/5 do 190/8 we wsi Leźno;
56. działka nr 40/10 we wsi Leźno;
57. działka nr 43/1 we wsi Leźno;
58. działki nr 71/4 i 71/5 we wsi Pępowo;
59. działki nr 263/11 i 263/12 we wsi Niestępowo;
60. cz. dz. nr 139 we wsi Niestępowo;
61. działka nr 251/70 we wsi Niestępowo;
62. działki nr 127/2 i 127/3 we wsi Miszewko;
63. działka nr 158/2 we wsi Czaple;
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W myśl ustaleń art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zmianami)
stwierdza się co następuje:
Na wyżej wymienionych terenach objętych opracowaniem zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego przyjęte w planie rozwiązania nie przewidują konieczności realizacji inwestycji celu publicznego
z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań
własnych gminy.
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIV/737/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonych
do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego następujących
obszarów zawartych w:
PAKIET 1:
1. działki od nr 318/5 i 318/6 we wsi Chwaszczyno;
2. działka nr 733/4, obręb Chwaszczyno;
3. działki 729/2, 729/3 i 779, obręb Chwaszczyno;
4. działka nr 733/8, obręb Chwaszczyno;
5. działki nr 753/2 i cz. dz. nr 749/3 we wsi Chwaszczyno;
6. działki nr 733/1 i 733/36, obręb Chwaszczyno;
7. działki nr 750/21 i 750/22, obręb Chwaszczyno;
8. działka nr 750/15, obręb Chwaszczyno;
9. działka nr 739/2, obręb Chwaszczyno;
10. działka nr 845, obręb Chwaszczyno;
11. działka nr 571/9 we wsi Chwaszczyno;
12. działki nr 274/1, 274/2 i 274/4, obręb Chwaszczyno;
13. działki nr 80/1, 80/2 i 80/3, obręb Chwaszczyno;
14. działka nr 1052 obręb Chwaszczyno;
15. działka nr 788/5, we wsi Chwaszczyno;
16. działka nr 787/1 we wsi Chwaszczyno;
17. działka nr 789/2, obręb Chwaszczyno;
18. działki nr 756/3 i 756/4 obręb Chwaszczyno;
19. działki nr 757/9, 757/10, 757/11 i 757/12 obręb Chwaszczyno;
20. działka nr 757/8 we wsi Chwaszczyno;
21. działki nr 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/24 i 34/29 we wsi
Banino;
22. działka nr 32/16 we wsi Banino;
23. działki nr od 379/1 do 379/10 we wsi Barniewice;
24. działki nr 117/5, 117/6, 113/3, 122/3, 123/3, 547, 548,
549, 550, 551 i 552 we wsi Borkowo;
25. działka nr 65 we wsi Borkowo;
PAKIET 2:
26. działka nr 1022/56 w miejscowości Żukowo;
27. działka nr 652/3 w miejscowości Żukowo;
28. działki nr 33/28 i 33/31 w miejscowości Żukowo;
29. Osiedle Elżbietowo w miejscowości Żukowo;
30. działka nr 73/42 w miejscowości Żukowo;
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31. działka nr 816 w miejscowości Żukowo;
32. działka nr 267/5 w miejscowości Żukowo;
33. działki nr 231/5, 231/6, 231/7 w miejscowości Żukowo;
34. działki nr 27/21, 27/22 i cz. 27/25 w miejscowości Żukowo;
35. działki nr od 1669 do 1672 w miejscowości Żukowo;
36. działka nr 56 w miejscowości Żukowo;
37. działka nr 33/21 w miejscowości Żukowo;
38. działka nr 198/2 obręb Rębiechowo;
39. działki nr 70/6, 70/7 i 70/8, obręb Rębiechowo;
40. działka nr 321, obręb Rębiechowo;
41. działka 292/6 we wsi Przyjaźń;
42. działka nr 160/1 we wsi Przyjaźń;
43. działki nr 166/1, 166/3, cz. 166/2 i cz. 167 obręb Skrzeszewo;
44. działka nr 346/2 obręb Skrzeszewo;
45. działka nr 72/1 obręb Skrzeszewo;
46. działka nr 412/2 obręb Skrzeszewo;
47. działki nr 91/7 i 91/18, obręb Skrzeszewo;
48. fragment działki nr 14/2, obręb Skrzeszewo;
PAKIET 3:
49. działka 3/2 obręb Małkowo;
50. działki 146/22 i 146/37 obręb Glincz;
51. działki 75/2, 75/4 i 77/2 obręb Glincz;
52. działki nr 197/7 i 197/8 we wsi Leźno;
53. działka nr 157/20 i części działek nr 157/13, 157/18 i
157/19 we wsi Leźno;
54. fragment wsi Leźno, przy południowo-wschodniej granicy wsi nad rzeką Radunią, obszar graniczący z torami
kolejowymi i działką nr 41, stanowiącą drogę;
55. działki nr od 190/5 do 190/8 we wsi Leźno;
56. działka nr 40/10 we wsi Leźno;
57. działka nr 43/1 we wsi Leźno;
58. działki nr 71/4 i 71/5 we wsi Pępowo;
59. działki nr 263/11 i 263/12 we wsi Niestępowo;
60. cz. dz. nr 139 we wsi Niestępowo;
61. działka nr 251/70 we wsi Niestępowo;
62. działki nr 127/2 i 127/3 we wsi Miszewko;
63. działka nr 158/2 we wsi Czaple;
W myśl postanowień zawartych w art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) projekty wyżej wymienionych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko były wyłożone do publicznego
wglądu od dnia 23.03.2010 r. do dnia 16.04.2010 r. i w
terminie ustalonym do składania wniosków, to jest do dnia
30.04.2010 r. wpłynęła 1 uwaga do wyłożonych projektów
planów, którą po przeanalizowaniu uwzględniono:
1. Tomasz i Maria Hinca, Żukowo
Wniosek: dopuszczenie możliwości realizacji własnego
ujęcia wody;
Rozstrzygnięcie: nie uwzględnionoze względu na niezgodność z dokumentami strategicznymi gminy, w tym
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Żukowo.
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UCHWAŁA Nr XLIV/738/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 198/2
położonej we wsi Rębiechowo, gmina Żukowo.

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 z
późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Żukowie na wniosek Burmistrza Gminy
uchwala co następuje
§1
Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Żukowo, określonymi w Uchwale nr XLVI/828/2002
Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 09.10.2002 r. z późn.
zmianami, uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 198/2,
położonej w miejscowości Rębiechowo zatwierdzonego
uchwałą Rady Miejskiej w Żukowie Nr XII/263/2003 z dnia
30 września 2003 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 3 poz. 13 z dnia 9
stycznia 2004 r.:
w załączniku nr 2 do w/w uchwały – karcie terenu 5/31403-02/7 w pkt 5 „Zasady obsługi infrastruktury” w ppkt
„Ścieki”, który otrzymuje brzmienie: „odprowadzenie ścieków sanitarnych bytowych i technologicznych – do czasu
realizacji wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się
budowę szczelnych, bezodpływowych zbiorników opróżnianych okresowo przez specjalistyczne przedsiębiorstwo,
zbiorniki te po wybudowaniu sieci kanalizacji należy bezwzględnie zlikwidować, a budynki podłączyć do kanalizacji
sanitarnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.”
§2
Integralną częścią uchwały są: załącznik nr 1 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz
załącznik nr 2 – rozstrzygnięciew sprawie rozpatrzenia
uwag wniesionych do wyłożonych do publicznego wglądu
projektów zmian miejscowych planów.
§3
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo.
§4
1) Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
2) Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej
Gminy Żukowo.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Żukowie
Wojciech Kankowski

Załącznik
do Uchwały nr XLIV/738/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami
o finansach publicznych wynikających z rozwiązań projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obejmującego następujące obszary gminy
Żukowo ujęte w 3 Pakietach:
PAKIET 1:
1. działki od nr 318/5 i 318/6 we wsi Chwaszczyno;
2. działka nr 733/4, obręb Chwaszczyno;
3. działki 729/2, 729/3 i 779, obręb Chwaszczyno;
4. działka nr 733/8, obręb Chwaszczyno;
5. działki nr 753/2 i cz. dz. nr 749/3 we wsi Chwaszczyno;
6. działki nr 733/1 i 733/36, obręb Chwaszczyno;
7. działki nr 750/21 i 750/22, obręb Chwaszczyno;
8. działka nr 750/15, obręb Chwaszczyno;
9. działka nr 739/2, obręb Chwaszczyno;
10. działka nr 845, obręb Chwaszczyno;
11. działka nr 571/9 we wsi Chwaszczyno;
12. działki nr 274/1, 274/2 i 274/4, obręb Chwaszczyno;
13. działki nr 80/1, 80/2 i 80/3, obręb Chwaszczyno;
14. działka nr 1052 obręb Chwaszczyno;
15. działka nr 788/5, we wsi Chwaszczyno;
16. działka nr 787/1 we wsi Chwaszczyno;
17. działka nr 789/2, obręb Chwaszczyno;
18. działki nr 756/3 i 756/4 obręb Chwaszczyno;
19. działki nr 757/9, 757/10, 757/11 i 757/12 obręb Chwaszczyno;
20. działka nr 757/8 we wsi Chwaszczyno;
21. działki nr 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/24 i 34/29 we wsi
Banino;
22. działka nr 32/16 we wsi Banino;
23. działki nr od 379/1 do 379/10 we wsi Barniewice;
24. działki nr 117/5, 117/6, 113/3, 122/3, 123/3, 547, 548,
549, 550, 551 i 552 we wsi Borkowo;
25. działka nr 65 we wsi Borkowo;
PAKIET 2:
26. działka nr 1022/56 w miejscowości Żukowo;
27. działka nr 652/3 w miejscowości Żukowo;
28. działki nr 33/28 i 33/31 w miejscowości Żukowo;
29. Osiedle Elżbietowo w miejscowości Żukowo;
30. działka nr 73/42 w miejscowości Żukowo;
31. działka nr 816 w miejscowości Żukowo;
32. działka nr 267/5 w miejscowości Żukowo;
33. działki nr 231/5, 231/6, 231/7 w miejscowości Żukowo;
34. działki nr 27/21, 27/22 i cz. 27/25 w miejscowości Żukowo;
35. działki nr od 1669 do 1672 w miejscowości Żukowo;
36. działka nr 56 w miejscowości Żukowo;
37. działka nr 33/21 w miejscowości Żukowo;
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38.
39.
40.
41.
42.
43.

działka nr 198/2 obręb Rębiechowo;
działki nr 70/6, 70/7 i 70/8, obręb Rębiechowo;
działka nr 321, obręb Rębiechowo;
działka 292/6 we wsi Przyjaźń;
działka nr 160/1 we wsi Przyjaźń;
działki nr 166/1, 166/3, cz. 166/2 i cz. 167 obręb Skrzeszewo;
44. działka nr 346/2 obręb Skrzeszewo;
45. działka nr 72/1 obręb Skrzeszewo;
46. działka nr 412/2 obręb Skrzeszewo;
47. działki nr 91/7 i 91/18, obręb Skrzeszewo;
48. fragment działki nr 14/2, obręb Skrzeszewo;
PAKIET 3:
49. działka 3/2 obręb Małkowo;
50. działki 146/22 i 146/37 obręb Glincz;
51. działki 75/2, 75/4 i 77/2 obręb Glincz;
52. działki nr 197/7 i 197/8 we wsi Leźno;
53. działka nr 157/20 i części działek nr 157/13, 157/18 i
157/19 we wsi Leźno;
54. fragment wsi Leźno, przy południowo-wschodniej granicy wsi nad rzeką Radunią, obszar graniczący z torami
kolejowymi i działką nr 41, stanowiącą drogę;
55. działki nr od 190/5 do 190/8 we wsi Leźno;
56. działka nr 40/10 we wsi Leźno;
57. działka nr 43/1 we wsi Leźno;
58. działki nr 71/4 i 71/5 we wsi Pępowo;
59. działki nr 263/11 i 263/12 we wsi Niestępowo;
60. cz. dz. nr 139 we wsi Niestępowo;
61. działka nr 251/70 we wsi Niestępowo;
62. działki nr 127/2 i 127/3 we wsi Miszewko;
63. działka nr 158/2 we wsi Czaple;
W myśl ustaleń art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zmianami)
stwierdza się co następuje:
Na wyżej wymienionych terenach objętych opracowaniem zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego przyjęte w planie rozwiązania nie przewidują konieczności realizacji inwestycji celu publicznego
z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań
własnych gminy.
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIV/738/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonych
do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego następujących
obszarów zawartych w:
PAKIET 1:
1. działki od nr 318/5 i 318/6 we wsi Chwaszczyno;
2. działka nr 733/4, obręb Chwaszczyno;
3. działki 729/2, 729/3 i 779, obręb Chwaszczyno;
4. działka nr 733/8, obręb Chwaszczyno;
5. działki nr 753/2 i cz. dz. nr 749/3 we wsi Chwaszczyno;
6. działki nr 733/1 i 733/36, obręb Chwaszczyno;
7. działki nr 750/21 i 750/22, obręb Chwaszczyno;
8. działka nr 750/15, obręb Chwaszczyno;
9. działka nr 739/2, obręb Chwaszczyno;
10. działka nr 845, obręb Chwaszczyno;
11. działka nr 571/9 we wsi Chwaszczyno;
12. działki nr 274/1, 274/2 i 274/4, obręb Chwaszczyno;
13. działki nr 80/1, 80/2 i 80/3, obręb Chwaszczyno;

14.
15.
16.
17.
18.
19.
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działka nr 1052 obręb Chwaszczyno;
działka nr 788/5, we wsi Chwaszczyno;
działka nr 787/1 we wsi Chwaszczyno;
działka nr 789/2, obręb Chwaszczyno;
działki nr 756/3 i 756/4 obręb Chwaszczyno;
działki nr 757/9, 757/10, 757/11 i 757/12 obręb Chwaszczyno;
20. działka nr 757/8 we wsi Chwaszczyno;
21. działki nr 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/24 i 34/29 we wsi
Banino;
22. działka nr 32/16 we wsi Banino;
23. działki nr od 379/1 do 379/10 we wsi Barniewice;
24. działki nr 117/5, 117/6, 113/3, 122/3, 123/3, 547, 548,
549, 550, 551 i 552 we wsi Borkowo;
25. działka nr 65 we wsi Borkowo;
PAKIET 2:
26. działka nr 1022/56 w miejscowości Żukowo;
27. działka nr 652/3 w miejscowości Żukowo;
28. działki nr 33/28 i 33/31 w miejscowości Żukowo;
29. Osiedle Elżbietowo w miejscowości Żukowo;
30. działka nr 73/42 w miejscowości Żukowo;
31. działka nr 816 w miejscowości Żukowo;
32. działka nr 267/5 w miejscowości Żukowo;
33. działki nr 231/5, 231/6, 231/7 w miejscowości Żukowo;
34. działki nr 27/21, 27/22 i cz. 27/25 w miejscowości Żukowo;
35. działki nr od 1669 do 1672 w miejscowości Żukowo;
36. działka nr 56 w miejscowości Żukowo;
37. działka nr 33/21 w miejscowości Żukowo;
38. działka nr 198/2 obręb Rębiechowo;
39. działki nr 70/6, 70/7 i 70/8, obręb Rębiechowo;
40. działka nr 321, obręb Rębiechowo;
41. działka 292/6 we wsi Przyjaźń;
42. działka nr 160/1 we wsi Przyjaźń;
43. działki nr 166/1, 166/3, cz. 166/2 i cz. 167 obręb Skrzeszewo;
44. działka nr 346/2 obręb Skrzeszewo;
45. działka nr 72/1 obręb Skrzeszewo;
46. działka nr 412/2 obręb Skrzeszewo;
47. działki nr 91/7 i 91/18, obręb Skrzeszewo;
48. fragment działki nr 14/2, obręb Skrzeszewo;
PAKIET 3:
49. działka 3/2 obręb Małkowo;
50. działki 146/22 i 146/37 obręb Glincz;
51. działki 75/2, 75/4 i 77/2 obręb Glincz;
52. działki nr 197/7 i 197/8 we wsi Leźno;
53. działka nr 157/20 i części działek nr 157/13, 157/18 i
157/19 we wsi Leźno;
54. fragment wsi Leźno, przy południowo-wschodniej granicy wsi nad rzeką Radunią, obszar graniczący z torami
kolejowymi i działką nr 41, stanowiącą drogę;
55. działki nr od 190/5 do 190/8 we wsi Leźno;
56. działka nr 40/10 we wsi Leźno;
57. działka nr 43/1 we wsi Leźno;
58. działki nr 71/4 i 71/5 we wsi Pępowo;
59. działki nr 263/11 i 263/12 we wsi Niestępowo;
60. cz. dz. nr 139 we wsi Niestępowo;
61. działka nr 251/70 we wsi Niestępowo;
62. działki nr 127/2 i 127/3 we wsi Miszewko;
63. działka nr 158/2 we wsi Czaple;
W myśl postanowień zawartych w art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) projekty wyżej wymienionych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko były wyłożone do publicznego
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wglądu od dnia 23.03.2010 r. do dnia 16.04.2010 r. i w
terminie ustalonym do składania wniosków, to jest do dnia
30.04.2010 r. wpłynęła 1 uwaga do wyłożonych projektów
planów, którą po przeanalizowaniu uwzględniono:
1. Tomasz i Maria Hinca, Żukowo

Wniosek: dopuszczenie możliwości realizacji własnego
ujęcia wody;
Rozstrzygnięcie: nie uwzględnionoze względu na niezgodność z dokumentami strategicznymi gminy, w tym
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Żukowo.

2218
UCHWAŁA Nr XLIV/739/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 71/4 i 71/5
we wsi Pępowo, gmina Żukowo.

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 z
późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Żukowie na wniosek Burmistrza Gminy
uchwala, co następuje:
§1
Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Żukowo, określonymi w Uchwale nr XLVI/828/2002
Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 09.10.2002 r. z późn.
zmianami, uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 71/4 i 71/5,
położonych w miejscowości Pępowo, gmina Żukowo.
zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Żukowie Nr
V/102/2003 z dnia 28 stycznia 2003 r., opublikowaną w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 48
poz. 715 z dnia 4 kwietnia 2003 r.:
zapis w § 3 „Ustalenia szczegółowe” ust 3 pt. „zasady
obsługi infrastruktury technicznej ” w pkt b, otrzymuje
brzmienie: „odprowadzenie ścieków sanitarnych – do
czasu realizacji wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się budowę szczelnych, bezodpływowych zbiorników
opróżnianych okresowo przez specjalistyczne przedsiębiorstwo, zbiorniki te po wybudowaniu sieci kanalizacji
należy bezwzględnie zlikwidować, a budynki podłączyć
do kanalizacji sanitarnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.”
§2
Integralną częścią uchwały są: załącznik nr 1 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz
załącznik nr 2 – rozstrzygnięciew sprawie rozpatrzenia
uwag wniesionych do wyłożonych do publicznego wglądu
projektów zmian miejscowych planów.
§3
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo.
§4
1. Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

2. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej
Gminy Żukowo.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Żukowie
Wojciech Kankowski
Załącznik
do Uchwały nr XLIV/739/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami
o finansach publicznych wynikających z rozwiązań projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obejmującego następujące obszary gminy
Żukowo ujęte w 3 Pakietach:
PAKIET 1:
1. działki od nr 318/5 i 318/6 we wsi Chwaszczyno;
2. działka nr 733/4, obręb Chwaszczyno;
3. działki 729/2, 729/3 i 779, obręb Chwaszczyno;
4. działka nr 733/8, obręb Chwaszczyno;
5. działki nr 753/2 i cz. dz. nr 749/3 we wsi Chwaszczyno;
6. działki nr 733/1 i 733/36, obręb Chwaszczyno;
7. działki nr 750/21 i 750/22, obręb Chwaszczyno;
8. działka nr 750/15, obręb Chwaszczyno;
9. działka nr 739/2, obręb Chwaszczyno;
10. działka nr 845, obręb Chwaszczyno;
11. działka nr 571/9 we wsi Chwaszczyno;
12. działki nr 274/1, 274/2 i 274/4, obręb Chwaszczyno;
13. działki nr 80/1, 80/2 i 80/3, obręb Chwaszczyno;
14. działka nr 1052 obręb Chwaszczyno;
15. działka nr 788/5, we wsi Chwaszczyno;
16. działka nr 787/1 we wsi Chwaszczyno;
17. działka nr 789/2, obręb Chwaszczyno;
18. działki nr 756/3 i 756/4 obręb Chwaszczyno;
19. działki nr 757/9, 757/10, 757/11 i 757/12 obręb Chwaszczyno;
20. działka nr 757/8 we wsi Chwaszczyno;
21. działki nr 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/24 i 34/29 we wsi
Banino;
22. działka nr 32/16 we wsi Banino;
23. działki nr od 379/1 do 379/10 we wsi Barniewice;
24. działki nr 117/5, 117/6, 113/3, 122/3, 123/3, 547, 548,
549, 550, 551 i 552 we wsi Borkowo;
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25. działka nr 65 we wsi Borkowo;
PAKIET 2:
26. działka nr 1022/56 w miejscowości Żukowo;
27. działka nr 652/3 w miejscowości Żukowo;
28. działki nr 33/28 i 33/31 w miejscowości Żukowo;
29. Osiedle Elżbietowo w miejscowości Żukowo;
30. działka nr 73/42 w miejscowości Żukowo;
31. działka nr 816 w miejscowości Żukowo;
32. działka nr 267/5 w miejscowości Żukowo;
33. działki nr 231/5, 231/6, 231/7 w miejscowości Żukowo;
34. działki nr 27/21, 27/22 i cz. 27/25 w miejscowości Żukowo;
35. działki nr od 1669 do 1672 w miejscowości Żukowo;
36. działka nr 56 w miejscowości Żukowo;
37. działka nr 33/21 w miejscowości Żukowo;
38. działka nr 198/2 obręb Rębiechowo;
39. działki nr 70/6, 70/7 i 70/8, obręb Rębiechowo;
40. działka nr 321, obręb Rębiechowo;
41. działka 292/6 we wsi Przyjaźń;
42. działka nr 160/1 we wsi Przyjaźń;
43. działki nr 166/1, 166/3, cz. 166/2 i cz. 167 obręb Skrzeszewo;
44. działka nr 346/2 obręb Skrzeszewo;
45. działka nr 72/1 obręb Skrzeszewo;
46. działka nr 412/2 obręb Skrzeszewo;
47. działki nr 91/7 i 91/18, obręb Skrzeszewo;
48. fragment działki nr 14/2, obręb Skrzeszewo;
PAKIET 3:
49. działka 3/2 obręb Małkowo;
50. działki 146/22 i 146/37 obręb Glincz;
51. działki 75/2, 75/4 i 77/2 obręb Glincz;
52. działki nr 197/7 i 197/8 we wsi Leźno;
53. działka nr 157/20 i części działek nr 157/13, 157/18 i
157/19 we wsi Leźno;
54. fragment wsi Leźno, przy południowo-wschodniej granicy wsi nad rzeką Radunią, obszar graniczący z torami
kolejowymi i działką nr 41, stanowiącą drogę;
55. działki nr od 190/5 do 190/8 we wsi Leźno;
56. działka nr 40/10 we wsi Leźno;
57. działka nr 43/1 we wsi Leźno;
58. działki nr 71/4 i 71/5 we wsi Pępowo;
59. działki nr 263/11 i 263/12 we wsi Niestępowo;
60. cz. dz. nr 139 we wsi Niestępowo;
61. działka nr 251/70 we wsi Niestępowo;
62. działki nr 127/2 i 127/3 we wsi Miszewko;
63. działka nr 158/2 we wsi Czaple;
W myśl ustaleń art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zmianami)
stwierdza się co następuje:
Na wyżej wymienionych terenach objętych opracowaniem zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego przyjęte w planie rozwiązania nie przewidują konieczności realizacji inwestycji celu publicznego
z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań
własnych gminy.
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIV/739/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonych
do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych

Poz. 2218

planów zagospodarowania przestrzennego następujących
obszarów zawartych w:
PAKIET 1:
1. działki od nr 318/5 i 318/6 we wsi Chwaszczyno;
2. działka nr 733/4, obręb Chwaszczyno;
3. działki 729/2, 729/3 i 779, obręb Chwaszczyno;
4. działka nr 733/8, obręb Chwaszczyno;
5. działki nr 753/2 i cz. dz. nr 749/3 we wsi Chwaszczyno;
6. działki nr 733/1 i 733/36, obręb Chwaszczyno;
7. działki nr 750/21 i 750/22, obręb Chwaszczyno;
8. działka nr 750/15, obręb Chwaszczyno;
9. działka nr 739/2, obręb Chwaszczyno;
10. działka nr 845, obręb Chwaszczyno;
11. działka nr 571/9 we wsi Chwaszczyno;
12. działki nr 274/1, 274/2 i 274/4, obręb Chwaszczyno;
13. działki nr 80/1, 80/2 i 80/3, obręb Chwaszczyno;
14. działka nr 1052 obręb Chwaszczyno;
15. działka nr 788/5, we wsi Chwaszczyno;
16. działka nr 787/1 we wsi Chwaszczyno;
17. działka nr 789/2, obręb Chwaszczyno;
18. działki nr 756/3 i 756/4 obręb Chwaszczyno;
19. działki nr 757/9, 757/10, 757/11 i 757/12 obręb Chwaszczyno;
20. działka nr 757/8 we wsi Chwaszczyno;
21. działki nr 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/24 i 34/29 we wsi
Banino;
22. działka nr 32/16 we wsi Banino;
23. działki nr od 379/1 do 379/10 we wsi Barniewice;
24. działki nr 117/5, 117/6, 113/3, 122/3, 123/3, 547, 548,
549, 550, 551 i 552 we wsi Borkowo;
25. działka nr 65 we wsi Borkowo;
PAKIET 2:
26. działka nr 1022/56 w miejscowości Żukowo;
27. działka nr 652/3 w miejscowości Żukowo;
28. działki nr 33/28 i 33/31 w miejscowości Żukowo;
29. Osiedle Elżbietowo w miejscowości Żukowo;
30. działka nr 73/42 w miejscowości Żukowo;
31. działka nr 816 w miejscowości Żukowo;
32. działka nr 267/5 w miejscowości Żukowo;
33. działki nr 231/5, 231/6, 231/7 w miejscowości Żukowo;
34. działki nr 27/21, 27/22 i cz. 27/25 w miejscowości Żukowo;
35. działki nr od 1669 do 1672 w miejscowości Żukowo;
36. działka nr 56 w miejscowości Żukowo;
37. działka nr 33/21 w miejscowości Żukowo;
38. działka nr 198/2 obręb Rębiechowo;
39. działki nr 70/6, 70/7 i 70/8, obręb Rębiechowo;
40. działka nr 321, obręb Rębiechowo;
41. działka 292/6 we wsi Przyjaźń;
42. działka nr 160/1 we wsi Przyjaźń;
43. działki nr 166/1, 166/3, cz. 166/2 i cz. 167 obręb Skrzeszewo;
44. działka nr 346/2 obręb Skrzeszewo;
45. działka nr 72/1 obręb Skrzeszewo;
46. działka nr 412/2 obręb Skrzeszewo;
47. działki nr 91/7 i 91/18, obręb Skrzeszewo;
48. fragment działki nr 14/2, obręb Skrzeszewo;
PAKIET 3:
49. działka 3/2 obręb Małkowo;
50. działki 146/22 i 146/37 obręb Glincz;
51. działki 75/2, 75/4 i 77/2 obręb Glincz;
52. działki nr 197/7 i 197/8 we wsi Leźno;
53. działka nr 157/20 i części działek nr 157/13, 157/18 i
157/19 we wsi Leźno;
54. fragment wsi Leźno, przy południowo-wschodniej gra-

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 114

Poz. 2218, 2219

— 12907 —

nicy wsi nad rzeką Radunią, obszar graniczący z torami
kolejowymi i działką nr 41, stanowiącą drogę;
55. działki nr od 190/5 do 190/8 we wsi Leźno;
56. działka nr 40/10 we wsi Leźno;
57. działka nr 43/1 we wsi Leźno;
58. działki nr 71/4 i 71/5 we wsi Pępowo;
59. działki nr 263/11 i 263/12 we wsi Niestępowo;
60. cz. dz. nr 139 we wsi Niestępowo;
61. działka nr 251/70 we wsi Niestępowo;
62. działki nr 127/2 i 127/3 we wsi Miszewko;
63. działka nr 158/2 we wsi Czaple;
W myśl postanowień zawartych w art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmia-

nami) projekty wyżej wymienionych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko były wyłożone do publicznego
wglądu od dnia 23.03.2010 r. do dnia 16.04.2010 r. i w
terminie ustalonym do składania wniosków, to jest do dnia
30.04.2010 r. wpłynęła 1 uwaga do wyłożonych projektów
planów, którą po przeanalizowaniu uwzględniono:
1. Tomasz i Maria Hinca, Żukowo
Wniosek: dopuszczenie możliwości realizacji własnego
ujęcia wody;
Rozstrzygnięcie: nie uwzględnionoze względu na niezgodność z dokumentami strategicznymi gminy, w tym
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Żukowo.

2219
UCHWAŁA Nr XLIV/740/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 251/70
we wsi Niestępowo, gmina Żukowo.

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 z
późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Żukowie na wniosek Burmistrza Gminy
uchwala, co następuje:
§1
Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Żukowo, określonymi w Uchwale nr XLVI/828/2002
Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 09.10.2002 r. z późn.
zmianami, uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 251/70,
położonej w miejscowości Niestępowo, gmina Żukowo.
zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Żukowie Nr
XLV/790/2002 z dnia 30 sierpnia 2002 r., opublikowaną w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 16
poz. 168 z dnia 3 lutego 2003 r.:
zapis w § 3 „Ustalenia szczegółowe” ust 6 pt. „zasady
obsługi infrastruktury technicznej ” w pkt B, otrzymuje
brzmienie: „odprowadzenie ścieków sanitarnych – do
czasu realizacji wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się budowę szczelnych, bezodpływowych zbiorników
opróżnianych okresowo przez specjalistyczne przedsiębiorstwo, zbiorniki te po wybudowaniu sieci kanalizacji
należy bezwzględnie zlikwidować, a budynki podłączyć do
kanalizacji sanitarnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.” Dla działki nr 66/28 powstałej z podziału działki 66/23,
dopuszcza się budowę ekologicznej oczyszczalni ścieków
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§2
Integralną częścią uchwały są: załącznik nr 1 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz
załącznik nr 2 – rozstrzygnięciew sprawie rozpatrzenia
uwag wniesionych do wyłożonych do publicznego wglądu

projektów zmian miejscowych planów.
§3
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo.
§4
1. Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
2. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej
Gminy Żukowo.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Żukowie
Wojciech Kankowski
Załącznik
do Uchwały nr XLIV/740/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami
o finansach publicznych wynikających z rozwiązań projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obejmującego następujące obszary gminy
Żukowo ujęte w 3 Pakietach:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PAKIET 1:
działki od nr 318/5 i 318/6 we wsi Chwaszczyno;
działka nr 733/4, obręb Chwaszczyno;
działki 729/2, 729/3 i 779, obręb Chwaszczyno;
działka nr 733/8, obręb Chwaszczyno;
działki nr 753/2 i cz. dz. nr 749/3 we wsi Chwaszczyno;
działki nr 733/1 i 733/36, obręb Chwaszczyno;
działki nr 750/21 i 750/22, obręb Chwaszczyno;
działka nr 750/15, obręb Chwaszczyno;
działka nr 739/2, obręb Chwaszczyno;
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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działka nr 845, obręb Chwaszczyno;
działka nr 571/9 we wsi Chwaszczyno;
działki nr 274/1, 274/2 i 274/4, obręb Chwaszczyno;
działki nr 80/1, 80/2 i 80/3, obręb Chwaszczyno;
działka nr 1052 obręb Chwaszczyno;
działka nr 788/5, we wsi Chwaszczyno;
działka nr 787/1 we wsi Chwaszczyno;
działka nr 789/2, obręb Chwaszczyno;
działki nr 756/3 i 756/4 obręb Chwaszczyno;
działki nr 757/9, 757/10, 757/11 i 757/12 obręb Chwaszczyno;
20. działka nr 757/8 we wsi Chwaszczyno;
21. działki nr 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/24 i 34/29 we wsi
Banino;
22. działka nr 32/16 we wsi Banino;
23. działki nr od 379/1 do 379/10 we wsi Barniewice;
24. działki nr 117/5, 117/6, 113/3, 122/3, 123/3, 547, 548,
549, 550, 551 i 552 we wsi Borkowo;
25. działka nr 65 we wsi Borkowo;
PAKIET 2:
26. działka nr 1022/56 w miejscowości Żukowo;
27. działka nr 652/3 w miejscowości Żukowo;
28. działki nr 33/28 i 33/31 w miejscowości Żukowo;
29. Osiedle Elżbietowo w miejscowości Żukowo;
30. działka nr 73/42 w miejscowości Żukowo;
31. działka nr 816 w miejscowości Żukowo;
32. działka nr 267/5 w miejscowości Żukowo;
33. działki nr 231/5, 231/6, 231/7 w miejscowości Żukowo;
34. działki nr 27/21, 27/22 i cz. 27/25 w miejscowości Żukowo;
35. działki nr od 1669 do 1672 w miejscowości Żukowo;
36. działka nr 56 w miejscowości Żukowo;
37. działka nr 33/21 w miejscowości Żukowo;
38. działka nr 198/2 obręb Rębiechowo;
39. działki nr 70/6, 70/7 i 70/8, obręb Rębiechowo;
40. działka nr 321, obręb Rębiechowo;
41. działka 292/6 we wsi Przyjaźń;
42. działka nr 160/1 we wsi Przyjaźń;
43. działki nr 166/1, 166/3, cz. 166/2 i cz. 167 obręb Skrzeszewo;
44. działka nr 346/2 obręb Skrzeszewo;
45. działka nr 72/1 obręb Skrzeszewo;
46. działka nr 412/2 obręb Skrzeszewo;
47. działki nr 91/7 i 91/18, obręb Skrzeszewo;
48. fragment działki nr 14/2, obręb Skrzeszewo;
PAKIET 3:
49. działka 3/2 obręb Małkowo;
50. działki 146/22 i 146/37 obręb Glincz;
51. działki 75/2, 75/4 i 77/2 obręb Glincz;
52. działki nr 197/7 i 197/8 we wsi Leźno;
53. działka nr 157/20 i części działek nr 157/13, 157/18 i
157/19 we wsi Leźno;
54. fragment wsi Leźno, przy południowo-wschodniej granicy wsi nad rzeką Radunią, obszar graniczący z torami
kolejowymi i działką nr 41, stanowiącą drogę;
55. działki nr od 190/5 do 190/8 we wsi Leźno;
56. działka nr 40/10 we wsi Leźno;
57. działka nr 43/1 we wsi Leźno;
58. działki nr 71/4 i 71/5 we wsi Pępowo;
59. działki nr 263/11 i 263/12 we wsi Niestępowo;
60. cz. dz. nr 139 we wsi Niestępowo;
61. działka nr 251/70 we wsi Niestępowo;
62. działki nr 127/2 i 127/3 we wsi Miszewko;
63. działka nr 158/2 we wsi Czaple;
W myśl ustaleń art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zmianami)

stwierdza się co następuje:
Na wyżej wymienionych terenach objętych opracowaniem zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego przyjęte w planie rozwiązania nie przewidują konieczności realizacji inwestycji celu publicznego
z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań
własnych gminy.
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIV/740/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonych
do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego następujących
obszarów zawartych w:
PAKIET 1:
1. działki od nr 318/5 i 318/6 we wsi Chwaszczyno;
2. działka nr 733/4, obręb Chwaszczyno;
3. działki 729/2, 729/3 i 779, obręb Chwaszczyno;
4. działka nr 733/8, obręb Chwaszczyno;
5. działki nr 753/2 i cz. dz. nr 749/3 we wsi Chwaszczyno;
6. działki nr 733/1 i 733/36, obręb Chwaszczyno;
7. działki nr 750/21 i 750/22, obręb Chwaszczyno;
8. działka nr 750/15, obręb Chwaszczyno;
9. działka nr 739/2, obręb Chwaszczyno;
10. działka nr 845, obręb Chwaszczyno;
11. działka nr 571/9 we wsi Chwaszczyno;
12. działki nr 274/1, 274/2 i 274/4, obręb Chwaszczyno;
13. działki nr 80/1, 80/2 i 80/3, obręb Chwaszczyno;
14. działka nr 1052 obręb Chwaszczyno;
15. działka nr 788/5, we wsi Chwaszczyno;
16. działka nr 787/1 we wsi Chwaszczyno;
17. działka nr 789/2, obręb Chwaszczyno;
18. działki nr 756/3 i 756/4 obręb Chwaszczyno;
19. działki nr 757/9, 757/10, 757/11 i 757/12 obręb Chwaszczyno;
20. działka nr 757/8 we wsi Chwaszczyno;
21. działki nr 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/24 i 34/29 we wsi
Banino;
22. działka nr 32/16 we wsi Banino;
23. działki nr od 379/1 do 379/10 we wsi Barniewice;
24. działki nr 117/5, 117/6, 113/3, 122/3, 123/3, 547, 548,
549, 550, 551 i 552 we wsi Borkowo;
25. działka nr 65 we wsi Borkowo;
PAKIET 2:
26. działka nr 1022/56 w miejscowości Żukowo;
27. działka nr 652/3 w miejscowości Żukowo;
28. działki nr 33/28 i 33/31 w miejscowości Żukowo;
29. Osiedle Elżbietowo w miejscowości Żukowo;
30. działka nr 73/42 w miejscowości Żukowo;
31. działka nr 816 w miejscowości Żukowo;
32. działka nr 267/5 w miejscowości Żukowo;
33. działki nr 231/5, 231/6, 231/7 w miejscowości Żukowo;
34. działki nr 27/21, 27/22 i cz. 27/25 w miejscowości Żukowo;
35. działki nr od 1669 do 1672 w miejscowości Żukowo;
36. działka nr 56 w miejscowości Żukowo;
37. działka nr 33/21 w miejscowości Żukowo;
38. działka nr 198/2 obręb Rębiechowo;
39. działki nr 70/6, 70/7 i 70/8, obręb Rębiechowo;
40. działka nr 321, obręb Rębiechowo;
41. działka 292/6 we wsi Przyjaźń;
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42. działka nr 160/1 we wsi Przyjaźń;
43. działki nr 166/1, 166/3, cz. 166/2 i cz. 167 obręb Skrzeszewo;
44. działka nr 346/2 obręb Skrzeszewo;
45. działka nr 72/1 obręb Skrzeszewo;
46. działka nr 412/2 obręb Skrzeszewo;
47. działki nr 91/7 i 91/18, obręb Skrzeszewo;
48. fragment działki nr 14/2, obręb Skrzeszewo;
PAKIET 3:
49. działka 3/2 obręb Małkowo;
50. działki 146/22 i 146/37 obręb Glincz;
51. działki 75/2, 75/4 i 77/2 obręb Glincz;
52. działki nr 197/7 i 197/8 we wsi Leźno;
53. działka nr 157/20 i części działek nr 157/13, 157/18 i
157/19 we wsi Leźno;
54. fragment wsi Leźno, przy południowo-wschodniej granicy wsi nad rzeką Radunią, obszar graniczący z torami
kolejowymi i działką nr 41, stanowiącą drogę;
55. działki nr od 190/5 do 190/8 we wsi Leźno;
56. działka nr 40/10 we wsi Leźno;
57. działka nr 43/1 we wsi Leźno;
58. działki nr 71/4 i 71/5 we wsi Pępowo;

59. działki nr 263/11 i 263/12 we wsi Niestępowo;
60. cz. dz. nr 139 we wsi Niestępowo;
61. działka nr 251/70 we wsi Niestępowo;
62. działki nr 127/2 i 127/3 we wsi Miszewko;
63. działka nr 158/2 we wsi Czaple;
W myśl postanowień zawartych w art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) projekty wyżej wymienionych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko były wyłożone do publicznego
wglądu od dnia 23.03.2010 r. do dnia 16.04.2010 r. i w
terminie ustalonym do składania wniosków, to jest do dnia
30.04.2010 r. wpłynęła 1 uwaga do wyłożonych projektów
planów, którą po przeanalizowaniu uwzględniono:
1. Tomasz i Maria Hinca, Żukowo
Wniosek: dopuszczenie możliwości realizacji własnego
ujęcia wody;
Rozstrzygnięcie: nie uwzględnionoze względu na niezgodność z dokumentami strategicznymi gminy, w tym
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Żukowo.

2220
UCHWAŁA Nr XLIV/741/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki nr 139
we wsi Niestępowo, gmina Żukowo.

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 z
późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Żukowie na wniosek Burmistrza Gminy
uchwala, co następuje:
§1
Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Żukowo, określonymi w Uchwale nr XLVI/828/2002
Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 09.10.2002 r. z późn.
zmianami, uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działki nr
139, położonej w miejscowości Niestępowo, gmina Żukowo. zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Żukowie
Nr X/143/1999 z dnia 27 kwietnia 1999 r., opublikowaną
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr
133 poz. 1140 z dnia 14 grudnia 1999 r.:
zapis w § 1 ust 1 pkt 1.3 pt. „zasady obsługi w zakresie
infrastruktury technicznej” w ppkt b, otrzymuje brzmienie:
„odprowadzenie ścieków sanitarnych – do czasu realizacji
wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się budowę
szczelnych, bezodpływowych zbiorników opróżnianych
okresowo przez specjalistyczne przedsiębiorstwo, zbiorniki
te po wybudowaniu sieci kanalizacji należy bezwzględnie
zlikwidować, a budynki podłączyć do kanalizacji sanitarnej
zgodnie z obowiązującymi przepisami.” Dla działki nr 66/28
powstałej z podziału działki 66/23, dopuszcza się budowę
ekologicznej oczyszczalni ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§2
Integralną częścią uchwały są: załącznik nr 1 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz
załącznik nr 2 – rozstrzygnięciew sprawie rozpatrzenia
uwag wniesionych do wyłożonych do publicznego wglądu
projektów zmian miejscowych planów.
§3
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo.
§4
1. Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
2. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej
Gminy Żukowo.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Żukowie
Wojciech Kankowski
Załącznik
do Uchwały nr XLIV/741/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami
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o finansach publicznych wynikających z rozwiązań projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obejmującego następujące obszary gminy
Żukowo ujęte w 3 Pakietach:
PAKIET 1:
1. działki od nr 318/5 i 318/6 we wsi Chwaszczyno;
2. działka nr 733/4, obręb Chwaszczyno;
3. działki 729/2, 729/3 i 779, obręb Chwaszczyno;
4. działka nr 733/8, obręb Chwaszczyno;
5. działki nr 753/2 i cz. dz. nr 749/3 we wsi Chwaszczyno;
6. działki nr 733/1 i 733/36, obręb Chwaszczyno;
7. działki nr 750/21 i 750/22, obręb Chwaszczyno;
8. działka nr 750/15, obręb Chwaszczyno;
9. działka nr 739/2, obręb Chwaszczyno;
10. działka nr 845, obręb Chwaszczyno;
11. działka nr 571/9 we wsi Chwaszczyno;
12. działki nr 274/1, 274/2 i 274/4, obręb Chwaszczyno;
13. działki nr 80/1, 80/2 i 80/3, obręb Chwaszczyno;
14. działka nr 1052 obręb Chwaszczyno;
15. działka nr 788/5, we wsi Chwaszczyno;
16. działka nr 787/1 we wsi Chwaszczyno;
17. działka nr 789/2, obręb Chwaszczyno;
18. działki nr 756/3 i 756/4 obręb Chwaszczyno;
19. działki nr 757/9, 757/10, 757/11 i 757/12 obręb Chwaszczyno;
20. działka nr 757/8 we wsi Chwaszczyno;
21. działki nr 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/24 i 34/29 we wsi
Banino;
22. działka nr 32/16 we wsi Banino;
23. działki nr od 379/1 do 379/10 we wsi Barniewice;
24. działki nr 117/5, 117/6, 113/3, 122/3, 123/3, 547, 548,
549, 550, 551 i 552 we wsi Borkowo;
25. działka nr 65 we wsi Borkowo;
PAKIET 2:
26. działka nr 1022/56 w miejscowości Żukowo;
27. działka nr 652/3 w miejscowości Żukowo;
28. działki nr 33/28 i 33/31 w miejscowości Żukowo;
29. Osiedle Elżbietowo w miejscowości Żukowo;
30. działka nr 73/42 w miejscowości Żukowo;
31. działka nr 816 w miejscowości Żukowo;
32. działka nr 267/5 w miejscowości Żukowo;
33. działki nr 231/5, 231/6, 231/7 w miejscowości Żukowo;
34. działki nr 27/21, 27/22 i cz. 27/25 w miejscowości Żukowo;
35. działki nr od 1669 do 1672 w miejscowości Żukowo;
36. działka nr 56 w miejscowości Żukowo;
37. działka nr 33/21 w miejscowości Żukowo;
38. działka nr 198/2 obręb Rębiechowo;
39. działki nr 70/6, 70/7 i 70/8, obręb Rębiechowo;
40. działka nr 321, obręb Rębiechowo;
41. działka 292/6 we wsi Przyjaźń;
42. działka nr 160/1 we wsi Przyjaźń;
43. działki nr 166/1, 166/3, cz. 166/2 i cz. 167 obręb Skrzeszewo;
44. działka nr 346/2 obręb Skrzeszewo;
45. działka nr 72/1 obręb Skrzeszewo;
46. działka nr 412/2 obręb Skrzeszewo;
47. działki nr 91/7 i 91/18, obręb Skrzeszewo;
48. fragment działki nr 14/2, obręb Skrzeszewo;
PAKIET 3:
49. działka 3/2 obręb Małkowo;
50. działki 146/22 i 146/37 obręb Glincz;
51. działki 75/2, 75/4 i 77/2 obręb Glincz;
52. działki nr 197/7 i 197/8 we wsi Leźno;
53. działka nr 157/20 i części działek nr 157/13, 157/18 i
157/19 we wsi Leźno;

54. fragment wsi Leźno, przy południowo-wschodniej granicy wsi nad rzeką Radunią, obszar graniczący z torami
kolejowymi i działką nr 41, stanowiącą drogę;
55. działki nr od 190/5 do 190/8 we wsi Leźno;
56. działka nr 40/10 we wsi Leźno;
57. działka nr 43/1 we wsi Leźno;
58. działki nr 71/4 i 71/5 we wsi Pępowo;
59. działki nr 263/11 i 263/12 we wsi Niestępowo;
60. cz. dz. nr 139 we wsi Niestępowo;
61. działka nr 251/70 we wsi Niestępowo;
62. działki nr 127/2 i 127/3 we wsi Miszewko;
63. działka nr 158/2 we wsi Czaple;
W myśl ustaleń art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zmianami)
stwierdza się co następuje:
Na wyżej wymienionych terenach objętych opracowaniem zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego przyjęte w planie rozwiązania nie przewidują konieczności realizacji inwestycji celu publicznego
z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań
własnych gminy.
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIV/741/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonych
do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego następujących
obszarów zawartych w:
PAKIET 1:
1. działki od nr 318/5 i 318/6 we wsi Chwaszczyno;
2. działka nr 733/4, obręb Chwaszczyno;
3. działki 729/2, 729/3 i 779, obręb Chwaszczyno;
4. działka nr 733/8, obręb Chwaszczyno;
5. działki nr 753/2 i cz. dz. nr 749/3 we wsi Chwaszczyno;
6. działki nr 733/1 i 733/36, obręb Chwaszczyno;
7. działki nr 750/21 i 750/22, obręb Chwaszczyno;
8. działka nr 750/15, obręb Chwaszczyno;
9. działka nr 739/2, obręb Chwaszczyno;
10. działka nr 845, obręb Chwaszczyno;
11. działka nr 571/9 we wsi Chwaszczyno;
12. działki nr 274/1, 274/2 i 274/4, obręb Chwaszczyno;
13. działki nr 80/1, 80/2 i 80/3, obręb Chwaszczyno;
14. działka nr 1052 obręb Chwaszczyno;
15. działka nr 788/5, we wsi Chwaszczyno;
16. działka nr 787/1 we wsi Chwaszczyno;
17. działka nr 789/2, obręb Chwaszczyno;
18. działki nr 756/3 i 756/4 obręb Chwaszczyno;
19. działki nr 757/9, 757/10, 757/11 i 757/12 obręb Chwaszczyno;
20. działka nr 757/8 we wsi Chwaszczyno;
21. działki nr 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/24 i 34/29 we wsi
Banino;
22. działka nr 32/16 we wsi Banino;
23. działki nr od 379/1 do 379/10 we wsi Barniewice;
24. działki nr 117/5, 117/6, 113/3, 122/3, 123/3, 547, 548,
549, 550, 551 i 552 we wsi Borkowo;
25. działka nr 65 we wsi Borkowo;
PAKIET 2:
26. działka nr 1022/56 w miejscowości Żukowo;
27. działka nr 652/3 w miejscowości Żukowo;
28. działki nr 33/28 i 33/31 w miejscowości Żukowo;
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29.
30.
31.
32.
33.

Osiedle Elżbietowo w miejscowości Żukowo;
działka nr 73/42 w miejscowości Żukowo;
działka nr 816 w miejscowości Żukowo;
działka nr 267/5 w miejscowości Żukowo;
działki nr 231/5, 231/6, 231/7 w miejscowości Żukowo;
34. działki nr 27/21, 27/22 i cz. 27/25 w miejscowości Żukowo;
35. działki nr od 1669 do 1672 w miejscowości Żukowo;
36. działka nr 56 w miejscowości Żukowo;
37. działka nr 33/21 w miejscowości Żukowo;
38. działka nr 198/2 obręb Rębiechowo;
39. działki nr 70/6, 70/7 i 70/8, obręb Rębiechowo;
40. działka nr 321, obręb Rębiechowo;
41. działka 292/6 we wsi Przyjaźń;
42. działka nr 160/1 we wsi Przyjaźń;
43. działki nr 166/1, 166/3, cz. 166/2 i cz. 167 obręb Skrzeszewo;
44. działka nr 346/2 obręb Skrzeszewo;
45. działka nr 72/1 obręb Skrzeszewo;
46. działka nr 412/2 obręb Skrzeszewo;
47. działki nr 91/7 i 91/18, obręb Skrzeszewo;
48. fragment działki nr 14/2, obręb Skrzeszewo;
PAKIET 3:
49. działka 3/2 obręb Małkowo;
50. działki 146/22 i 146/37 obręb Glincz;
51. działki 75/2, 75/4 i 77/2 obręb Glincz;
52. działki nr 197/7 i 197/8 we wsi Leźno;
53. działka nr 157/20 i części działek nr 157/13, 157/18 i
157/19 we wsi Leźno;

54. fragment wsi Leźno, przy południowo-wschodniej granicy wsi nad rzeką Radunią, obszar graniczący z torami
kolejowymi i działką nr 41, stanowiącą drogę;
55. działki nr od 190/5 do 190/8 we wsi Leźno;
56. działka nr 40/10 we wsi Leźno;
57. działka nr 43/1 we wsi Leźno;
58. działki nr 71/4 i 71/5 we wsi Pępowo;
59. działki nr 263/11 i 263/12 we wsi Niestępowo;
60. cz. dz. nr 139 we wsi Niestępowo;
61. działka nr 251/70 we wsi Niestępowo;
62. działki nr 127/2 i 127/3 we wsi Miszewko;
63. działka nr 158/2 we wsi Czaple;
W myśl postanowień zawartych w art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) projekty wyżej wymienionych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko były wyłożone do publicznego
wglądu od dnia 23.03.2010 r. do dnia 16.04.2010 r. i w
terminie ustalonym do składania wniosków, to jest do dnia
30.04.2010 r. wpłynęła 1 uwaga do wyłożonych projektów
planów, którą po przeanalizowaniu uwzględniono:
1. Tomasz i Maria Hinca, Żukowo
Wniosek: dopuszczenie możliwości realizacji własnego ujęcia wody;
Rozstrzygnięcie: nie uwzględnionoze względu na niezgodność z dokumentami strategicznymi gminy, w tym
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Żukowo.

2221
UCHWAŁA Nr XLIV/742/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 127/2 i 127/3
położonych we wsi Miszewko, gmina Żukowo.

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 z
późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Żukowie na wniosek Burmistrza Gminy
uchwala, co następuje:

wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się budowę
szczelnych, bezodpływowych zbiorników opróżnianych
okresowo przez specjalistyczne przedsiębiorstwo, zbiorniki
te po wybudowaniu sieci kanalizacji należy bezwzględnie
zlikwidować, a budynki podłączyć do kanalizacji sanitarnej
zgodnie z obowiązującymi przepisami.”

§1

Integralną częścią uchwały są: załącznik nr 1 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz
załącznik nr 2 – rozstrzygnięciew sprawie rozpatrzenia
uwag wniesionych do wyłożonych do publicznego wglądu
projektów zmian miejscowych planów.

Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Żukowo, określonymi w Uchwale nr XLVI/828/2002
Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 09.10.2002 r. z późn. zmianami, uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 127/2 i 127/3 nr 38/8,
położonych w miejscowości Miszewko, gmina Żukowo.
zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Żukowie Nr
XXVI/402/2000 z dnia 29 listopada 2000 r., opublikowaną
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr
11 poz. 85 z dnia 12 lutego 2001 r.:
zapis w § 1 ust 1 pkt 1.3 pt. „zasady obsługi infrastruktury technicznej ” w ppkt b, otrzymuje brzmienie:
„odprowadzenie ścieków sanitarnych – do czasu realizacji

§2

§3
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo.
§4
1. Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 114
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2. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej
Gminy Żukowo.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Żukowie
Wojciech Kankowski
Załącznik
do Uchwały nr XLIV/742/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami
o finansach publicznych wynikających z rozwiązań projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obejmującego następujące obszary gminy
Żukowo ujęte w 3 Pakietach:
PAKIET 1:
1. działki od nr 318/5 i 318/6 we wsi Chwaszczyno;
2. działka nr 733/4, obręb Chwaszczyno;
3. działki 729/2, 729/3 i 779, obręb Chwaszczyno;
4. działka nr 733/8, obręb Chwaszczyno;
5. działki nr 753/2 i cz. dz. nr 749/3 we wsi Chwaszczyno;
6. działki nr 733/1 i 733/36, obręb Chwaszczyno;
7. działki nr 750/21 i 750/22, obręb Chwaszczyno;
8. działka nr 750/15, obręb Chwaszczyno;
9. działka nr 739/2, obręb Chwaszczyno;
10. działka nr 845, obręb Chwaszczyno;
11. działka nr 571/9 we wsi Chwaszczyno;
12. działki nr 274/1, 274/2 i 274/4, obręb Chwaszczyno;
13. działki nr 80/1, 80/2 i 80/3, obręb Chwaszczyno;
14. działka nr 1052 obręb Chwaszczyno;
15. działka nr 788/5, we wsi Chwaszczyno;
16. działka nr 787/1 we wsi Chwaszczyno;
17. działka nr 789/2, obręb Chwaszczyno;
18. działki nr 756/3 i 756/4 obręb Chwaszczyno;
19. działki nr 757/9, 757/10, 757/11 i 757/12 obręb Chwaszczyno;
20. działka nr 757/8 we wsi Chwaszczyno;
21. działki nr 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/24 i 34/29 we wsi
Banino;
22. działka nr 32/16 we wsi Banino;
23. działki nr od 379/1 do 379/10 we wsi Barniewice;
24. działki nr 117/5, 117/6, 113/3, 122/3, 123/3, 547, 548,
549, 550, 551 i 552 we wsi Borkowo;
25. działka nr 65 we wsi Borkowo;
PAKIET 2:
26. działka nr 1022/56 w miejscowości Żukowo;
27. działka nr 652/3 w miejscowości Żukowo;
28. działki nr 33/28 i 33/31 w miejscowości Żukowo;
29. Osiedle Elżbietowo w miejscowości Żukowo;
30. działka nr 73/42 w miejscowości Żukowo;
31. działka nr 816 w miejscowości Żukowo;
32. działka nr 267/5 w miejscowości Żukowo;
33. działki nr 231/5, 231/6, 231/7 w miejscowości Żukowo;
34. działki nr 27/21, 27/22 i cz. 27/25 w miejscowości Żukowo;
35. działki nr od 1669 do 1672 w miejscowości Żukowo;
36. działka nr 56 w miejscowości Żukowo;
37. działka nr 33/21 w miejscowości Żukowo;
38. działka nr 198/2 obręb Rębiechowo;
39. działki nr 70/6, 70/7 i 70/8, obręb Rębiechowo;

40.
41.
42.
43.

działka nr 321, obręb Rębiechowo;
działka 292/6 we wsi Przyjaźń;
działka nr 160/1 we wsi Przyjaźń;
działki nr 166/1, 166/3, cz. 166/2 i cz. 167 obręb Skrzeszewo;
44. działka nr 346/2 obręb Skrzeszewo;
45. działka nr 72/1 obręb Skrzeszewo;
46. działka nr 412/2 obręb Skrzeszewo;
47. działki nr 91/7 i 91/18, obręb Skrzeszewo;
48. fragment działki nr 14/2, obręb Skrzeszewo;
PAKIET 3:
49. działka 3/2 obręb Małkowo;
50. działki 146/22 i 146/37 obręb Glincz;
51. działki 75/2, 75/4 i 77/2 obręb Glincz;
52. działki nr 197/7 i 197/8 we wsi Leźno;
53. działka nr 157/20 i części działek nr 157/13, 157/18 i
157/19 we wsi Leźno;
54. fragment wsi Leźno, przy południowo-wschodniej granicy wsi nad rzeką Radunią, obszar graniczący z torami
kolejowymi i działką nr 41, stanowiącą drogę;
55. działki nr od 190/5 do 190/8 we wsi Leźno;
56. działka nr 40/10 we wsi Leźno;
57. działka nr 43/1 we wsi Leźno;
58. działki nr 71/4 i 71/5 we wsi Pępowo;
59. działki nr 263/11 i 263/12 we wsi Niestępowo;
60. cz. dz. nr 139 we wsi Niestępowo;
61. działka nr 251/70 we wsi Niestępowo;
62. działki nr 127/2 i 127/3 we wsi Miszewko;
63. działka nr 158/2 we wsi Czaple;
W myśl ustaleń art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zmianami)
stwierdza się co następuje:
Na wyżej wymienionych terenach objętych opracowaniem zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego przyjęte w planie rozwiązania nie przewidują konieczności realizacji inwestycji celu publicznego
z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań
własnych gminy.
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIV/742/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonych
do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego następujących
obszarów zawartych w:
PAKIET 1:
1. działki od nr 318/5 i 318/6 we wsi Chwaszczyno;
2. działka nr 733/4, obręb Chwaszczyno;
3. działki 729/2, 729/3 i 779, obręb Chwaszczyno;
4. działka nr 733/8, obręb Chwaszczyno;
5. działki nr 753/2 i cz. dz. nr 749/3 we wsi Chwaszczyno;
6. działki nr 733/1 i 733/36, obręb Chwaszczyno;
7. działki nr 750/21 i 750/22, obręb Chwaszczyno;
8. działka nr 750/15, obręb Chwaszczyno;
9. działka nr 739/2, obręb Chwaszczyno;
10. działka nr 845, obręb Chwaszczyno;
11. działka nr 571/9 we wsi Chwaszczyno;
12. działki nr 274/1, 274/2 i 274/4, obręb Chwaszczyno;
13. działki nr 80/1, 80/2 i 80/3, obręb Chwaszczyno;
14. działka nr 1052 obręb Chwaszczyno;
15. działka nr 788/5, we wsi Chwaszczyno;
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działka nr 787/1 we wsi Chwaszczyno;
działka nr 789/2, obręb Chwaszczyno;
działki nr 756/3 i 756/4 obręb Chwaszczyno;
działki nr 757/9, 757/10, 757/11 i 757/12 obręb Chwaszczyno;
działka nr 757/8 we wsi Chwaszczyno;
działki nr 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/24 i 34/29 we wsi
Banino;
działka nr 32/16 we wsi Banino;
działki nr od 379/1 do 379/10 we wsi Barniewice;
działki nr 117/5, 117/6, 113/3, 122/3, 123/3, 547, 548,
549, 550, 551 i 552 we wsi Borkowo;
działka nr 65 we wsi Borkowo;
PAKIET 2:
działka nr 1022/56 w miejscowości Żukowo;
działka nr 652/3 w miejscowości Żukowo;
działki nr 33/28 i 33/31 w miejscowości Żukowo;
Osiedle Elżbietowo w miejscowości Żukowo;
działka nr 73/42 w miejscowości Żukowo;
działka nr 816 w miejscowości Żukowo;
działka nr 267/5 w miejscowości Żukowo;
działki nr 231/5, 231/6, 231/7 w miejscowości Żukowo;
działki nr 27/21, 27/22 i cz. 27/25 w miejscowości Żukowo;
działki nr od 1669 do 1672 w miejscowości Żukowo;
działka nr 56 w miejscowości Żukowo;
działka nr 33/21 w miejscowości Żukowo;
działka nr 198/2 obręb Rębiechowo;
działki nr 70/6, 70/7 i 70/8, obręb Rębiechowo;
działka nr 321, obręb Rębiechowo;
działka 292/6 we wsi Przyjaźń;
działka nr 160/1 we wsi Przyjaźń;
działki nr 166/1, 166/3, cz. 166/2 i cz. 167 obręb Skrzeszewo;
działka nr 346/2 obręb Skrzeszewo;
działka nr 72/1 obręb Skrzeszewo;
działka nr 412/2 obręb Skrzeszewo;

47. działki nr 91/7 i 91/18, obręb Skrzeszewo;
48. fragment działki nr 14/2, obręb Skrzeszewo;
PAKIET 3:
49. działka 3/2 obręb Małkowo;
50. działki 146/22 i 146/37 obręb Glincz;
51. działki 75/2, 75/4 i 77/2 obręb Glincz;
52. działki nr 197/7 i 197/8 we wsi Leźno;
53. działka nr 157/20 i części działek nr 157/13, 157/18 i
157/19 we wsi Leźno;
54. fragment wsi Leźno, przy południowo-wschodniej granicy wsi nad rzeką Radunią, obszar graniczący z torami
kolejowymi i działką nr 41, stanowiącą drogę;
55. działki nr od 190/5 do 190/8 we wsi Leźno;
56. działka nr 40/10 we wsi Leźno;
57. działka nr 43/1 we wsi Leźno;
58. działki nr 71/4 i 71/5 we wsi Pępowo;
59. działki nr 263/11 i 263/12 we wsi Niestępowo;
60. cz. dz. nr 139 we wsi Niestępowo;
61. działka nr 251/70 we wsi Niestępowo;
62. działki nr 127/2 i 127/3 we wsi Miszewko;
63. działka nr 158/2 we wsi Czaple;
W myśl postanowień zawartych w art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) projekty wyżej wymienionych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko były wyłożone do publicznego
wglądu od dnia 23.03.2010 r. do dnia 16.04.2010 r. i w
terminie ustalonym do składania wniosków, to jest do dnia
30.04.2010 r. wpłynęła 1 uwaga do wyłożonych projektów
planów, którą po przeanalizowaniu uwzględniono:
1. Tomasz i Maria Hinca, Żukowo
Wniosek: dopuszczenie możliwości realizacji własnego ujęcia wody;
Rozstrzygnięcie: nie uwzględnionoze względu na niezgodność z dokumentami strategicznymi gminy, w tym
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Żukowo.

2222
UCHWAŁA Nr XLIV/743/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 3/2
obręb Małkowo, gmina Żukowo.

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 z
późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Żukowie na wniosek Burmistrza Gminy
uchwala, co następuje:
§1
Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Żukowo, określonymi w Uchwale nr XLVI/828/2002
Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 09.10.2002 r. z późn. zmianami, uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 3/2 obręb Małkowo,
gmina Żukowo. zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej
w Żukowie Nr XXXIII/469/2001 z dnia 21 czerwca 2001 r.,

opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego Nr 19 poz. 461 z dnia 26 marca 2002 r.:
zapis w § 1 ust 1 pkt 1.3 pt. „zasady obsługi infrastruktury technicznej ” w ppkt b, otrzymuje brzmienie: „odprowadzenie ścieków – do czasu realizacji wiejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej dopuszcza się budowę szczelnych,
bezodpływowych zbiorników opróżnianych okresowo
przez specjalistyczne przedsiębiorstwo, zbiorniki te po
wybudowaniu sieci kanalizacji należy bezwzględnie zlikwidować, a budynki podłączyć do kanalizacji sanitarnej
zgodnie z obowiązującymi przepisami.”
§2
Integralną częścią uchwały są: załącznik nr 1 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz
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załącznik nr 2 – rozstrzygnięciew sprawie rozpatrzenia
uwag wniesionych do wyłożonych do publicznego wglądu
projektów zmian miejscowych planów.
§3
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo.
§4
1. Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
2. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej
Gminy Żukowo.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Żukowie
Wojciech Kankowski
Załącznik
do Uchwały nr XLIV/743/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami
o finansach publicznych wynikających z rozwiązań projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obejmującego następujące obszary gminy
Żukowo ujęte w 3 Pakietach:
PAKIET 1:
1. działki od nr 318/5 i 318/6 we wsi Chwaszczyno;
2. działka nr 733/4, obręb Chwaszczyno;
3. działki 729/2, 729/3 i 779, obręb Chwaszczyno;
4. działka nr 733/8, obręb Chwaszczyno;
5. działki nr 753/2 i cz. dz. nr 749/3 we wsi Chwaszczyno;
6. działki nr 733/1 i 733/36, obręb Chwaszczyno;
7. działki nr 750/21 i 750/22, obręb Chwaszczyno;
8. działka nr 750/15, obręb Chwaszczyno;
9. działka nr 739/2, obręb Chwaszczyno;
10. działka nr 845, obręb Chwaszczyno;
11. działka nr 571/9 we wsi Chwaszczyno;
12. działki nr 274/1, 274/2 i 274/4, obręb Chwaszczyno;
13. działki nr 80/1, 80/2 i 80/3, obręb Chwaszczyno;
14. działka nr 1052 obręb Chwaszczyno;
15. działka nr 788/5, we wsi Chwaszczyno;
16. działka nr 787/1 we wsi Chwaszczyno;
17. działka nr 789/2, obręb Chwaszczyno;
18. działki nr 756/3 i 756/4 obręb Chwaszczyno;
19. działki nr 757/9, 757/10, 757/11 i 757/12 obręb Chwaszczyno;
20. działka nr 757/8 we wsi Chwaszczyno;
21. działki nr 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/24 i 34/29 we wsi
Banino;
22. działka nr 32/16 we wsi Banino;
23. działki nr od 379/1 do 379/10 we wsi Barniewice;
24. działki nr 117/5, 117/6, 113/3, 122/3, 123/3, 547, 548,
549, 550, 551 i 552 we wsi Borkowo;
25. działka nr 65 we wsi Borkowo;
PAKIET 2:
26. działka nr 1022/56 w miejscowości Żukowo;
27. działka nr 652/3 w miejscowości Żukowo;
28. działki nr 33/28 i 33/31 w miejscowości Żukowo;
29. Osiedle Elżbietowo w miejscowości Żukowo;

30.
31.
32.
33.

działka nr 73/42 w miejscowości Żukowo;
działka nr 816 w miejscowości Żukowo;
działka nr 267/5 w miejscowości Żukowo;
działki nr 231/5, 231/6, 231/7 w miejscowości Żukowo;
34. działki nr 27/21, 27/22 i cz. 27/25 w miejscowości Żukowo;
35. działki nr od 1669 do 1672 w miejscowości Żukowo;
36. działka nr 56 w miejscowości Żukowo;
37. działka nr 33/21 w miejscowości Żukowo;
38. działka nr 198/2 obręb Rębiechowo;
39. działki nr 70/6, 70/7 i 70/8, obręb Rębiechowo;
40. działka nr 321, obręb Rębiechowo;
41. działka 292/6 we wsi Przyjaźń;
42. działka nr 160/1 we wsi Przyjaźń;
43. działki nr 166/1, 166/3, cz. 166/2 i cz. 167 obręb Skrzeszewo;
44. działka nr 346/2 obręb Skrzeszewo;
45. działka nr 72/1 obręb Skrzeszewo;
46. działka nr 412/2 obręb Skrzeszewo;
47. działki nr 91/7 i 91/18, obręb Skrzeszewo;
48. fragment działki nr 14/2, obręb Skrzeszewo;
PAKIET 3:
49. działka 3/2 obręb Małkowo;
50. działki 146/22 i 146/37 obręb Glincz;
51. działki 75/2, 75/4 i 77/2 obręb Glincz;
52. działki nr 197/7 i 197/8 we wsi Leźno;
53. działka nr 157/20 i części działek nr 157/13, 157/18 i
157/19 we wsi Leźno;
54. fragment wsi Leźno, przy południowo-wschodniej granicy wsi nad rzeką Radunią, obszar graniczący z torami
kolejowymi i działką nr 41, stanowiącą drogę;
55. działki nr od 190/5 do 190/8 we wsi Leźno;
56. działka nr 40/10 we wsi Leźno;
57. działka nr 43/1 we wsi Leźno;
58. działki nr 71/4 i 71/5 we wsi Pępowo;
59. działki nr 263/11 i 263/12 we wsi Niestępowo;
60. cz. dz. nr 139 we wsi Niestępowo;
61. działka nr 251/70 we wsi Niestępowo;
62. działki nr 127/2 i 127/3 we wsi Miszewko;
63. działka nr 158/2 we wsi Czaple;
W myśl ustaleń art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zmianami)
stwierdza się co następuje:
Na wyżej wymienionych terenach objętych opracowaniem zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego przyjęte w planie rozwiązania nie przewidują konieczności realizacji inwestycji celu publicznego
z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań
własnych gminy.
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIV/743/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonych
do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego następujących
obszarów zawartych w:
PAKIET 1:
1. działki od nr 318/5 i 318/6 we wsi Chwaszczyno;
2. działka nr 733/4, obręb Chwaszczyno;
3. działki 729/2, 729/3 i 779, obręb Chwaszczyno;
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4. działka nr 733/8, obręb Chwaszczyno;
5. działki nr 753/2 i cz. dz. nr 749/3 we wsi Chwaszczyno;
6. działki nr 733/1 i 733/36, obręb Chwaszczyno;
7. działki nr 750/21 i 750/22, obręb Chwaszczyno;
8. działka nr 750/15, obręb Chwaszczyno;
9. działka nr 739/2, obręb Chwaszczyno;
10. działka nr 845, obręb Chwaszczyno;
11. działka nr 571/9 we wsi Chwaszczyno;
12. działki nr 274/1, 274/2 i 274/4, obręb Chwaszczyno;
13. działki nr 80/1, 80/2 i 80/3, obręb Chwaszczyno;
14. działka nr 1052 obręb Chwaszczyno;
15. działka nr 788/5, we wsi Chwaszczyno;
16. działka nr 787/1 we wsi Chwaszczyno;
17. działka nr 789/2, obręb Chwaszczyno;
18. działki nr 756/3 i 756/4 obręb Chwaszczyno;
19. działki nr 757/9, 757/10, 757/11 i 757/12 obręb Chwaszczyno;
20. działka nr 757/8 we wsi Chwaszczyno;
21. działki nr 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/24 i 34/29 we wsi
Banino;
22. działka nr 32/16 we wsi Banino;
23. działki nr od 379/1 do 379/10 we wsi Barniewice;
24. działki nr 117/5, 117/6, 113/3, 122/3, 123/3, 547, 548,
549, 550, 551 i 552 we wsi Borkowo;
25. działka nr 65 we wsi Borkowo;
PAKIET 2:
26. działka nr 1022/56 w miejscowości Żukowo;
27. działka nr 652/3 w miejscowości Żukowo;
28. działki nr 33/28 i 33/31 w miejscowości Żukowo;
29. Osiedle Elżbietowo w miejscowości Żukowo;
30. działka nr 73/42 w miejscowości Żukowo;
31. działka nr 816 w miejscowości Żukowo;
32. działka nr 267/5 w miejscowości Żukowo;
33. działki nr 231/5, 231/6, 231/7 w miejscowości Żukowo;
34. działki nr 27/21, 27/22 i cz. 27/25 w miejscowości Żukowo;
35. działki nr od 1669 do 1672 w miejscowości Żukowo;
36. działka nr 56 w miejscowości Żukowo;
37. działka nr 33/21 w miejscowości Żukowo;
38. działka nr 198/2 obręb Rębiechowo;
39. działki nr 70/6, 70/7 i 70/8, obręb Rębiechowo;
40. działka nr 321, obręb Rębiechowo;
41. działka 292/6 we wsi Przyjaźń;
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42. działka nr 160/1 we wsi Przyjaźń;
43. działki nr 166/1, 166/3, cz. 166/2 i cz. 167 obręb Skrzeszewo;
44. działka nr 346/2 obręb Skrzeszewo;
45. działka nr 72/1 obręb Skrzeszewo;
46. działka nr 412/2 obręb Skrzeszewo;
47. działki nr 91/7 i 91/18, obręb Skrzeszewo;
48. fragment działki nr 14/2, obręb Skrzeszewo;
PAKIET 3:
49. działka 3/2 obręb Małkowo;
50. działki 146/22 i 146/37 obręb Glincz;
51. działki 75/2, 75/4 i 77/2 obręb Glincz;
52. działki nr 197/7 i 197/8 we wsi Leźno;
53. działka nr 157/20 i części działek nr 157/13, 157/18 i
157/19 we wsi Leźno;
54. fragment wsi Leźno, przy południowo-wschodniej granicy wsi nad rzeką Radunią, obszar graniczący z torami
kolejowymi i działką nr 41, stanowiącą drogę;
55. działki nr od 190/5 do 190/8 we wsi Leźno;
56. działka nr 40/10 we wsi Leźno;
57. działka nr 43/1 we wsi Leźno;
58. działki nr 71/4 i 71/5 we wsi Pępowo;
59. działki nr 263/11 i 263/12 we wsi Niestępowo;
60. cz. dz. nr 139 we wsi Niestępowo;
61. działka nr 251/70 we wsi Niestępowo;
62. działki nr 127/2 i 127/3 we wsi Miszewko;
63. działka nr 158/2 we wsi Czaple;
W myśl postanowień zawartych w art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) projekty wyżej wymienionych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko były wyłożone do publicznego
wglądu od dnia 23.03.2010 r. do dnia 16.04.2010 r. i w
terminie ustalonym do składania wniosków, to jest do dnia
30.04.2010 r. wpłynęła 1 uwaga do wyłożonych projektów
planów, którą po przeanalizowaniu uwzględniono:
1. Tomasz i Maria Hinca, Żukowo
Wniosek: dopuszczenie możliwości realizacji własnego
ujęcia wody;
Rozstrzygnięcie: nie uwzględnionoze względu na niezgodność z dokumentami strategicznymi gminy, w tym
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Żukowo.

2224
UCHWAŁA Nr XLIV/744/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek
nr 190/5, 190/6, 190/7 i 190/8 we wsi Leźno, gmina Żukowo.

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 z
późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Żukowie na wniosek Burmistrza Gminy
uchwala, co następuje:
§1
Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy Żukowo, określonymi w Uchwale nr XLVI/828/2002
Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 09.10.2002 r. z późn.
zmianami, uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 190/5,
190/6, 190/7 i 190/8 położonych w miejscowości Leźno
zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Żukowie Nr
XL/636/2002 z dnia 28 marca 2001 r., opublikowaną w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 40
poz. 929 z dnia 17 czerwca 2002 r.:
zapis w § 3 „Ustalenia szczegółowe” ust 4 pt. „zasady
obsługi infrastruktury technicznej ” w pkt B, otrzymuje
brzmienie: „odprowadzenie ścieków sanitarnych – do
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czasu realizacji wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się budowę szczelnych, bezodpływowych zbiorników
opróżnianych okresowo przez specjalistyczne przedsiębiorstwo, zbiorniki te po wybudowaniu sieci kanalizacji
należy bezwzględnie zlikwidować, a budynki podłączyć
do kanalizacji sanitarnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.”
§2
Integralną częścią uchwały są: załącznik nr 1 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz
załącznik nr 2 – rozstrzygnięciew sprawie rozpatrzenia
uwag wniesionych do wyłożonych do publicznego wglądu
projektów zmian miejscowych planów.
§3
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo.
§4
1. Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
2. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej
Gminy Żukowo.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Żukowie
Wojciech Kankowski
Załącznik
do Uchwały nr XLIV/744/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami
o finansach publicznych wynikających z rozwiązań projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obejmującego następujące obszary gminy
Żukowo ujęte w 3 Pakietach:
PAKIET 1:
1. działki od nr 318/5 i 318/6 we wsi Chwaszczyno;
2. działka nr 733/4, obręb Chwaszczyno;
3. działki 729/2, 729/3 i 779, obręb Chwaszczyno;
4. działka nr 733/8, obręb Chwaszczyno;
5. działki nr 753/2 i cz. dz. nr 749/3 we wsi Chwaszczyno;
6. działki nr 733/1 i 733/36, obręb Chwaszczyno;
7. działki nr 750/21 i 750/22, obręb Chwaszczyno;
8. działka nr 750/15, obręb Chwaszczyno;
9. działka nr 739/2, obręb Chwaszczyno;
10. działka nr 845, obręb Chwaszczyno;
11. działka nr 571/9 we wsi Chwaszczyno;
12. działki nr 274/1, 274/2 i 274/4, obręb Chwaszczyno;
13. działki nr 80/1, 80/2 i 80/3, obręb Chwaszczyno;
14. działka nr 1052 obręb Chwaszczyno;
15. działka nr 788/5, we wsi Chwaszczyno;
16. działka nr 787/1 we wsi Chwaszczyno;
17. działka nr 789/2, obręb Chwaszczyno;
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18. działki nr 756/3 i 756/4 obręb Chwaszczyno;
19. działki nr 757/9, 757/10, 757/11 i 757/12 obręb Chwaszczyno;
20. działka nr 757/8 we wsi Chwaszczyno;
21. działki nr 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/24 i 34/29 we wsi
Banino;
22. działka nr 32/16 we wsi Banino;
23. działki nr od 379/1 do 379/10 we wsi Barniewice;
24. działki nr 117/5, 117/6, 113/3, 122/3, 123/3, 547, 548,
549, 550, 551 i 552 we wsi Borkowo;
25. działka nr 65 we wsi Borkowo;
PAKIET 2:
26. działka nr 1022/56 w miejscowości Żukowo;
27. działka nr 652/3 w miejscowości Żukowo;
28. działki nr 33/28 i 33/31 w miejscowości Żukowo;
29. Osiedle Elżbietowo w miejscowości Żukowo;
30. działka nr 73/42 w miejscowości Żukowo;
31. działka nr 816 w miejscowości Żukowo;
32. działka nr 267/5 w miejscowości Żukowo;
33. działki nr 231/5, 231/6, 231/7 w miejscowości Żukowo;
34. działki nr 27/21, 27/22 i cz. 27/25 w miejscowości Żukowo;
35. działki nr od 1669 do 1672 w miejscowości Żukowo;
36. działka nr 56 w miejscowości Żukowo;
37. działka nr 33/21 w miejscowości Żukowo;
38. działka nr 198/2 obręb Rębiechowo;
39. działki nr 70/6, 70/7 i 70/8, obręb Rębiechowo;
40. działka nr 321, obręb Rębiechowo;
41. działka 292/6 we wsi Przyjaźń;
42. działka nr 160/1 we wsi Przyjaźń;
43. działki nr 166/1, 166/3, cz. 166/2 i cz. 167 obręb Skrzeszewo;
44. działka nr 346/2 obręb Skrzeszewo;
45. działka nr 72/1 obręb Skrzeszewo;
46. działka nr 412/2 obręb Skrzeszewo;
47. działki nr 91/7 i 91/18, obręb Skrzeszewo;
48. fragment działki nr 14/2, obręb Skrzeszewo;
PAKIET 3:
49. działka 3/2 obręb Małkowo;
50. działki 146/22 i 146/37 obręb Glincz;
51. działki 75/2, 75/4 i 77/2 obręb Glincz;
52. działki nr 197/7 i 197/8 we wsi Leźno;
53. działka nr 157/20 i części działek nr 157/13, 157/18 i
157/19 we wsi Leźno;
54. fragment wsi Leźno, przy południowo-wschodniej granicy wsi nad rzeką Radunią, obszar graniczący z torami
kolejowymi i działką nr 41, stanowiącą drogę;
55. działki nr od 190/5 do 190/8 we wsi Leźno;
56. działka nr 40/10 we wsi Leźno;
57. działka nr 43/1 we wsi Leźno;
58. działki nr 71/4 i 71/5 we wsi Pępowo;
59. działki nr 263/11 i 263/12 we wsi Niestępowo;
60. cz. dz. nr 139 we wsi Niestępowo;
61. działka nr 251/70 we wsi Niestępowo;
62. działki nr 127/2 i 127/3 we wsi Miszewko;
63. działka nr 158/2 we wsi Czaple;
W myśl ustaleń art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zmianami)
stwierdza się co następuje:
Na wyżej wymienionych terenach objętych opracowaniem zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego przyjęte w planie rozwiązania nie przewidują konieczności realizacji inwestycji celu publicznego
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z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań
własnych gminy.
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIV/744/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonych
do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego następujących
obszarów zawartych w:
PAKIET 1:
1. działki od nr 318/5 i 318/6 we wsi Chwaszczyno;
2. działka nr 733/4, obręb Chwaszczyno;
3. działki 729/2, 729/3 i 779, obręb Chwaszczyno;
4. działka nr 733/8, obręb Chwaszczyno;
5. działki nr 753/2 i cz. dz. nr 749/3 we wsi Chwaszczyno;
6. działki nr 733/1 i 733/36, obręb Chwaszczyno;
7. działki nr 750/21 i 750/22, obręb Chwaszczyno;
8. działka nr 750/15, obręb Chwaszczyno;
9. działka nr 739/2, obręb Chwaszczyno;
10. działka nr 845, obręb Chwaszczyno;
11. działka nr 571/9 we wsi Chwaszczyno;
12. działki nr 274/1, 274/2 i 274/4, obręb Chwaszczyno;
13. działki nr 80/1, 80/2 i 80/3, obręb Chwaszczyno;
14. działka nr 1052 obręb Chwaszczyno;
15. działka nr 788/5, we wsi Chwaszczyno;
16. działka nr 787/1 we wsi Chwaszczyno;
17. działka nr 789/2, obręb Chwaszczyno;
18. działki nr 756/3 i 756/4 obręb Chwaszczyno;
19. działki nr 757/9, 757/10, 757/11 i 757/12 obręb Chwaszczyno;
20. działka nr 757/8 we wsi Chwaszczyno;
21. działki nr 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/24 i 34/29 we wsi
Banino;
22. działka nr 32/16 we wsi Banino;
23. działki nr od 379/1 do 379/10 we wsi Barniewice;
24. działki nr 117/5, 117/6, 113/3, 122/3, 123/3, 547, 548,
549, 550, 551 i 552 we wsi Borkowo;
25. działka nr 65 we wsi Borkowo;
PAKIET 2:
26. działka nr 1022/56 w miejscowości Żukowo;
27. działka nr 652/3 w miejscowości Żukowo;
28. działki nr 33/28 i 33/31 w miejscowości Żukowo;
29. Osiedle Elżbietowo w miejscowości Żukowo;
30. działka nr 73/42 w miejscowości Żukowo;
31. działka nr 816 w miejscowości Żukowo;
32. działka nr 267/5 w miejscowości Żukowo;
33. działki nr 231/5, 231/6, 231/7 w miejscowości Żukowo;

Poz. 2223

34. działki nr 27/21, 27/22 i cz. 27/25 w miejscowości Żukowo;
35. działki nr od 1669 do 1672 w miejscowości Żukowo;
36. działka nr 56 w miejscowości Żukowo;
37. działka nr 33/21 w miejscowości Żukowo;
38. działka nr 198/2 obręb Rębiechowo;
39. działki nr 70/6, 70/7 i 70/8, obręb Rębiechowo;
40. działka nr 321, obręb Rębiechowo;
41. działka 292/6 we wsi Przyjaźń;
42. działka nr 160/1 we wsi Przyjaźń;
43. działki nr 166/1, 166/3, cz. 166/2 i cz. 167 obręb Skrzeszewo;
44. działka nr 346/2 obręb Skrzeszewo;
45. działka nr 72/1 obręb Skrzeszewo;
46. działka nr 412/2 obręb Skrzeszewo;
47. działki nr 91/7 i 91/18, obręb Skrzeszewo;
48. fragment działki nr 14/2, obręb Skrzeszewo;
PAKIET 3:
49. działka 3/2 obręb Małkowo;
50. działki 146/22 i 146/37 obręb Glincz;
51. działki 75/2, 75/4 i 77/2 obręb Glincz;
52. działki nr 197/7 i 197/8 we wsi Leźno;
53. działka nr 157/20 i części działek nr 157/13, 157/18 i
157/19 we wsi Leźno;
54. fragment wsi Leźno, przy południowo-wschodniej granicy wsi nad rzeką Radunią, obszar graniczący z torami
kolejowymi i działką nr 41, stanowiącą drogę;
55. działki nr od 190/5 do 190/8 we wsi Leźno;
56. działka nr 40/10 we wsi Leźno;
57. działka nr 43/1 we wsi Leźno;
58. działki nr 71/4 i 71/5 we wsi Pępowo;
59. działki nr 263/11 i 263/12 we wsi Niestępowo;
60. cz. dz. nr 139 we wsi Niestępowo;
61. działka nr 251/70 we wsi Niestępowo;
62. działki nr 127/2 i 127/3 we wsi Miszewko;
63. działka nr 158/2 we wsi Czaple;
W myśl postanowień zawartych w art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) projekty wyżej wymienionych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko były wyłożone do publicznego
wglądu od dnia 23.03.2010 r. do dnia 16.04.2010 r. i w
terminie ustalonym do składania wniosków, to jest do dnia
30.04.2010 r. wpłynęła 1 uwaga do wyłożonych projektów
planów, którą po przeanalizowaniu uwzględniono:
1. Tomasz i Maria Hinca, Żukowo
Wniosek: dopuszczenie możliwości realizacji własnego
ujęcia wody;
Rozstrzygnięcie: nie uwzględnionoze względu na niezgodność z dokumentami strategicznymi gminy, w tym
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Żukowo.
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2224
UCHWAŁA Nr XLIV/745/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 157/20
i części działek nr 157/13, 157/18 i 157/19 we wsi Leźno, gmina Żukowo.
Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 z
późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Żukowie na wniosek Burmistrza Gminy
uchwala, co następuje:
§1
Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Żukowo, określonymi w Uchwale nr XLVI/828/2002
Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 09.10.2002 r. z późn.
zmianami, uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 157/20 i części
działek nr 157/13, 157/18 i 157/19, położonych w miejscowości Leźno zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w
Żukowie Nr XIII/286/2003 z dnia 28 października 2003 r.,
opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego Nr 14 poz. 281 z dnia 6 lutego 2004 r.:
zapis w § 3 „Ustalenia szczegółowe” ust 9 pt. „zasady
obsługi infrastruktury technicznej ” w pkt B, otrzymuje
brzmienie: „odprowadzenie ścieków sanitarnych – do
czasu realizacji wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się budowę szczelnych, bezodpływowych zbiorników
opróżnianych okresowo przez specjalistyczne przedsiębiorstwo, zbiorniki te po wybudowaniu sieci kanalizacji
należy bezwzględnie zlikwidować, a budynki podłączyć
do kanalizacji sanitarnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.”
§2
Integralną częścią uchwały są: załącznik nr 1 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz
załącznik nr 2 – rozstrzygnięciew sprawie rozpatrzenia
uwag wniesionych do wyłożonych do publicznego wglądu
projektów zmian miejscowych planów.
§3
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo.
§4
1. Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
2. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej
Gminy Żukowo.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Żukowie
Wojciech Kankowski

Załącznik
do Uchwały nr XLIV/745/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami
o finansach publicznych wynikających z rozwiązań projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obejmującego następujące obszary gminy
Żukowo ujęte w 3 Pakietach:
PAKIET 1:
1. działki od nr 318/5 i 318/6 we wsi Chwaszczyno;
2. działka nr 733/4, obręb Chwaszczyno;
3. działki 729/2, 729/3 i 779, obręb Chwaszczyno;
4. działka nr 733/8, obręb Chwaszczyno;
5. działki nr 753/2 i cz. dz. nr 749/3 we wsi Chwaszczyno;
6. działki nr 733/1 i 733/36, obręb Chwaszczyno;
7. działki nr 750/21 i 750/22, obręb Chwaszczyno;
8. działka nr 750/15, obręb Chwaszczyno;
9. działka nr 739/2, obręb Chwaszczyno;
10. działka nr 845, obręb Chwaszczyno;
11. działka nr 571/9 we wsi Chwaszczyno;
12. działki nr 274/1, 274/2 i 274/4, obręb Chwaszczyno;
13. działki nr 80/1, 80/2 i 80/3, obręb Chwaszczyno;
14. działka nr 1052 obręb Chwaszczyno;
15. działka nr 788/5, we wsi Chwaszczyno;
16. działka nr 787/1 we wsi Chwaszczyno;
17. działka nr 789/2, obręb Chwaszczyno;
18. działki nr 756/3 i 756/4 obręb Chwaszczyno;
19. działki nr 757/9, 757/10, 757/11 i 757/12 obręb Chwaszczyno;
20. działka nr 757/8 we wsi Chwaszczyno;
21. działki nr 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/24 i 34/29 we wsi
Banino;
22. działka nr 32/16 we wsi Banino;
23. działki nr od 379/1 do 379/10 we wsi Barniewice;
24. działki nr 117/5, 117/6, 113/3, 122/3, 123/3, 547, 548,
549, 550, 551 i 552 we wsi Borkowo;
25. działka nr 65 we wsi Borkowo;
PAKIET 2:
26. działka nr 1022/56 w miejscowości Żukowo;
27. działka nr 652/3 w miejscowości Żukowo;
28. działki nr 33/28 i 33/31 w miejscowości Żukowo;
29. Osiedle Elżbietowo w miejscowości Żukowo;
30. działka nr 73/42 w miejscowości Żukowo;
31. działka nr 816 w miejscowości Żukowo;
32. działka nr 267/5 w miejscowości Żukowo;
33. działki nr 231/5, 231/6, 231/7 w miejscowości Żukowo;
34. działki nr 27/21, 27/22 i cz. 27/25 w miejscowości Żukowo;
35. działki nr od 1669 do 1672 w miejscowości Żukowo;
36. działka nr 56 w miejscowości Żukowo;
37. działka nr 33/21 w miejscowości Żukowo;
38. działka nr 198/2 obręb Rębiechowo;
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39.
40.
41.
42.
43.

działki nr 70/6, 70/7 i 70/8, obręb Rębiechowo;
działka nr 321, obręb Rębiechowo;
działka 292/6 we wsi Przyjaźń;
działka nr 160/1 we wsi Przyjaźń;
działki nr 166/1, 166/3, cz. 166/2 i cz. 167 obręb Skrzeszewo;
44. działka nr 346/2 obręb Skrzeszewo;
45. działka nr 72/1 obręb Skrzeszewo;
46. działka nr 412/2 obręb Skrzeszewo;
47. działki nr 91/7 i 91/18, obręb Skrzeszewo;
48. fragment działki nr 14/2, obręb Skrzeszewo;
PAKIET 3:
49. działka 3/2 obręb Małkowo;
50. działki 146/22 i 146/37 obręb Glincz;
51. działki 75/2, 75/4 i 77/2 obręb Glincz;
52. działki nr 197/7 i 197/8 we wsi Leźno;
53. działka nr 157/20 i części działek nr 157/13, 157/18 i
157/19 we wsi Leźno;
54. fragment wsi Leźno, przy południowo-wschodniej granicy wsi nad rzeką Radunią, obszar graniczący z torami
kolejowymi i działką nr 41, stanowiącą drogę;
55. działki nr od 190/5 do 190/8 we wsi Leźno;
56. działka nr 40/10 we wsi Leźno;
57. działka nr 43/1 we wsi Leźno;
58. działki nr 71/4 i 71/5 we wsi Pępowo;
59. działki nr 263/11 i 263/12 we wsi Niestępowo;
60. cz. dz. nr 139 we wsi Niestępowo;
61. działka nr 251/70 we wsi Niestępowo;
62. działki nr 127/2 i 127/3 we wsi Miszewko;
63. działka nr 158/2 we wsi Czaple;
W myśl ustaleń art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zmianami)
stwierdza się co następuje:
Na wyżej wymienionych terenach objętych opracowaniem zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego przyjęte w planie rozwiązania nie przewidują konieczności realizacji inwestycji celu publicznego
z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań
własnych gminy.
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIV/745/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonych
do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego następujących
obszarów zawartych w:
PAKIET 1:
1. działki od nr 318/5 i 318/6 we wsi Chwaszczyno;
2. działka nr 733/4, obręb Chwaszczyno;
3. działki 729/2, 729/3 i 779, obręb Chwaszczyno;
4. działka nr 733/8, obręb Chwaszczyno;
5. działki nr 753/2 i cz. dz. nr 749/3 we wsi Chwaszczyno;
6. działki nr 733/1 i 733/36, obręb Chwaszczyno;
7. działki nr 750/21 i 750/22, obręb Chwaszczyno;
8. działka nr 750/15, obręb Chwaszczyno;
9. działka nr 739/2, obręb Chwaszczyno;
10. działka nr 845, obręb Chwaszczyno;
11. działka nr 571/9 we wsi Chwaszczyno;
12. działki nr 274/1, 274/2 i 274/4, obręb Chwaszczyno;
13. działki nr 80/1, 80/2 i 80/3, obręb Chwaszczyno;
14. działka nr 1052 obręb Chwaszczyno;

15.
16.
17.
18.
19.
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działka nr 788/5, we wsi Chwaszczyno;
działka nr 787/1 we wsi Chwaszczyno;
działka nr 789/2, obręb Chwaszczyno;
działki nr 756/3 i 756/4 obręb Chwaszczyno;
działki nr 757/9, 757/10, 757/11 i 757/12 obręb Chwaszczyno;
20. działka nr 757/8 we wsi Chwaszczyno;
21. działki nr 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/24 i 34/29 we wsi
Banino;
22. działka nr 32/16 we wsi Banino;
23. działki nr od 379/1 do 379/10 we wsi Barniewice;
24. działki nr 117/5, 117/6, 113/3, 122/3, 123/3, 547, 548,
549, 550, 551 i 552 we wsi Borkowo;
25. działka nr 65 we wsi Borkowo;
PAKIET 2:
26. działka nr 1022/56 w miejscowości Żukowo;
27. działka nr 652/3 w miejscowości Żukowo;
28. działki nr 33/28 i 33/31 w miejscowości Żukowo;
29. Osiedle Elżbietowo w miejscowości Żukowo;
30. działka nr 73/42 w miejscowości Żukowo;
31. działka nr 816 w miejscowości Żukowo;
32. działka nr 267/5 w miejscowości Żukowo;
33. działki nr 231/5, 231/6, 231/7 w miejscowości Żukowo;
34. działki nr 27/21, 27/22 i cz. 27/25 w miejscowości Żukowo;
35. działki nr od 1669 do 1672 w miejscowości Żukowo;
36. działka nr 56 w miejscowości Żukowo;
37. działka nr 33/21 w miejscowości Żukowo;
38. działka nr 198/2 obręb Rębiechowo;
39. działki nr 70/6, 70/7 i 70/8, obręb Rębiechowo;
40. działka nr 321, obręb Rębiechowo;
41. działka 292/6 we wsi Przyjaźń;
42. działka nr 160/1 we wsi Przyjaźń;
43. działki nr 166/1, 166/3, cz. 166/2 i cz. 167 obręb Skrzeszewo;
44. działka nr 346/2 obręb Skrzeszewo;
45. działka nr 72/1 obręb Skrzeszewo;
46. działka nr 412/2 obręb Skrzeszewo;
47. działki nr 91/7 i 91/18, obręb Skrzeszewo;
48. fragment działki nr 14/2, obręb Skrzeszewo;
PAKIET 3:
49. działka 3/2 obręb Małkowo;
50. działki 146/22 i 146/37 obręb Glincz;
51. działki 75/2, 75/4 i 77/2 obręb Glincz;
52. działki nr 197/7 i 197/8 we wsi Leźno;
53. działka nr 157/20 i części działek nr 157/13, 157/18 i
157/19 we wsi Leźno;
54. fragment wsi Leźno, przy południowo-wschodniej granicy wsi nad rzeką Radunią, obszar graniczący z torami
kolejowymi i działką nr 41, stanowiącą drogę;
55. działki nr od 190/5 do 190/8 we wsi Leźno;
56. działka nr 40/10 we wsi Leźno;
57. działka nr 43/1 we wsi Leźno;
58. działki nr 71/4 i 71/5 we wsi Pępowo;
59. działki nr 263/11 i 263/12 we wsi Niestępowo;
60. cz. dz. nr 139 we wsi Niestępowo;
61. działka nr 251/70 we wsi Niestępowo;
62. działki nr 127/2 i 127/3 we wsi Miszewko;
63. działka nr 158/2 we wsi Czaple;
W myśl postanowień zawartych w art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) projekty wyżej wymienionych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko były wyłożone do publicznego
wglądu od dnia 23.03.2010 r. do dnia 16.04.2010 r. i w
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terminie ustalonym do składania wniosków, to jest do dnia
30.04.2010 r. wpłynęła 1 uwaga do wyłożonych projektów
planów, którą po przeanalizowaniu uwzględniono:
1. Tomasz i Maria Hinca, Żukowo
Wniosek: dopuszczenie możliwości realizacji własnego
ujęcia wody;

Rozstrzygnięcie: nie uwzględnionoze względu na niezgodność z dokumentami strategicznymi gminy, w tym
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Żukowo.

2225
UCHWAŁA Nr XLIV/746/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 146/22,
146/37 obręb Glincz, gmina Żukowo.

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 z
późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Żukowie na wniosek Burmistrza Gminy
uchwala, co następuje:
§1
Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Żukowo, określonymi w Uchwale nr XLVI/828/2002
Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 09.10.2002 r. z późn.
zmianami, uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 146/22 i
146/37 obręb Glincz zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Żukowie Nr XXIII/374/2000 z dnia 7 lipca 2000 r.,
opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego Nr 107 poz. 698 z dnia 20 listopada 2000 r.
zapis w § 1 ust 1 pkt 1.3 pt. „zasady obsługi infrastruktury technicznej ” w ppkt b, otrzymuje brzmienie: „odprowadzenie ścieków – do czasu realizacji wiejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej dopuszcza się budowę szczelnych,
bezodpływowych zbiorników opróżnianych okresowo
przez specjalistyczne przedsiębiorstwo, zbiorniki te po
wybudowaniu sieci kanalizacji należy bezwzględnie zlikwidować, a budynki podłączyć do kanalizacji sanitarnej
zgodnie z obowiązującymi przepisami.”
§2
Integralną częścią uchwały są: załącznik nr 1 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz
załącznik nr 2 – rozstrzygnięciew sprawie rozpatrzenia
uwag wniesionych do wyłożonych do publicznego wglądu
projektów zmian miejscowych planów.
§3
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo.
§4
1. Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
2. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej
Gminy Żukowo.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Żukowie
Wojciech Kankowski

Załącznik
do Uchwały nr XLIV/746/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami
o finansach publicznych wynikających z rozwiązań projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obejmującego następujące obszary gminy
Żukowo ujęte w 3 Pakietach:
PAKIET 1:
1. działki od nr 318/5 i 318/6 we wsi Chwaszczyno;
2. działka nr 733/4, obręb Chwaszczyno;
3. działki 729/2, 729/3 i 779, obręb Chwaszczyno;
4. działka nr 733/8, obręb Chwaszczyno;
5. działki nr 753/2 i cz. dz. nr 749/3 we wsi Chwaszczyno;
6. działki nr 733/1 i 733/36, obręb Chwaszczyno;
7. działki nr 750/21 i 750/22, obręb Chwaszczyno;
8. działka nr 750/15, obręb Chwaszczyno;
9. działka nr 739/2, obręb Chwaszczyno;
10. działka nr 845, obręb Chwaszczyno;
11. działka nr 571/9 we wsi Chwaszczyno;
12. działki nr 274/1, 274/2 i 274/4, obręb Chwaszczyno;
13. działki nr 80/1, 80/2 i 80/3, obręb Chwaszczyno;
14. działka nr 1052 obręb Chwaszczyno;
15. działka nr 788/5, we wsi Chwaszczyno;
16. działka nr 787/1 we wsi Chwaszczyno;
17. działka nr 789/2, obręb Chwaszczyno;
18. działki nr 756/3 i 756/4 obręb Chwaszczyno;
19. działki nr 757/9, 757/10, 757/11 i 757/12 obręb Chwaszczyno;
20. działka nr 757/8 we wsi Chwaszczyno;
21. działki nr 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/24 i 34/29 we wsi
Banino;
22. działka nr 32/16 we wsi Banino;
23. działki nr od 379/1 do 379/10 we wsi Barniewice;
24. działki nr 117/5, 117/6, 113/3, 122/3, 123/3, 547, 548,
549, 550, 551 i 552 we wsi Borkowo;
25. działka nr 65 we wsi Borkowo;
PAKIET 2:
26. działka nr 1022/56 w miejscowości Żukowo;
27. działka nr 652/3 w miejscowości Żukowo;
28. działki nr 33/28 i 33/31 w miejscowości Żukowo;
29. Osiedle Elżbietowo w miejscowości Żukowo;
30. działka nr 73/42 w miejscowości Żukowo;
31. działka nr 816 w miejscowości Żukowo;
32. działka nr 267/5 w miejscowości Żukowo;
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33. działki nr 231/5, 231/6, 231/7 w miejscowości Żukowo;
34. działki nr 27/21, 27/22 i cz. 27/25 w miejscowości Żukowo;
35. działki nr od 1669 do 1672 w miejscowości Żukowo;
36. działka nr 56 w miejscowości Żukowo;
37. działka nr 33/21 w miejscowości Żukowo;
38. działka nr 198/2 obręb Rębiechowo;
39. działki nr 70/6, 70/7 i 70/8, obręb Rębiechowo;
40. działka nr 321, obręb Rębiechowo;
41. działka 292/6 we wsi Przyjaźń;
42. działka nr 160/1 we wsi Przyjaźń;
43. działki nr 166/1, 166/3, cz. 166/2 i cz. 167 obręb Skrzeszewo;
44. działka nr 346/2 obręb Skrzeszewo;
45. działka nr 72/1 obręb Skrzeszewo;
46. działka nr 412/2 obręb Skrzeszewo;
47. działki nr 91/7 i 91/18, obręb Skrzeszewo;
48. fragment działki nr 14/2, obręb Skrzeszewo;
PAKIET 3:
49. działka 3/2 obręb Małkowo;
50. działki 146/22 i 146/37 obręb Glincz;
51. działki 75/2, 75/4 i 77/2 obręb Glincz;
52. działki nr 197/7 i 197/8 we wsi Leźno;
53. działka nr 157/20 i części działek nr 157/13, 157/18 i
157/19 we wsi Leźno;
54. fragment wsi Leźno, przy południowo-wschodniej granicy wsi nad rzeką Radunią, obszar graniczący z torami
kolejowymi i działką nr 41, stanowiącą drogę;
55. działki nr od 190/5 do 190/8 we wsi Leźno;
56. działka nr 40/10 we wsi Leźno;
57. działka nr 43/1 we wsi Leźno;
58. działki nr 71/4 i 71/5 we wsi Pępowo;
59. działki nr 263/11 i 263/12 we wsi Niestępowo;
60. cz. dz. nr 139 we wsi Niestępowo;
61. działka nr 251/70 we wsi Niestępowo;
62. działki nr 127/2 i 127/3 we wsi Miszewko;
63. działka nr 158/2 we wsi Czaple;
W myśl ustaleń art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zmianami)
stwierdza się co następuje:
Na wyżej wymienionych terenach objętych opracowaniem zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego przyjęte w planie rozwiązania nie przewidują konieczności realizacji inwestycji celu publicznego
z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań
własnych gminy.
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIV/746/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonych
do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego następujących
obszarów zawartych w:

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

PAKIET 1:
działki od nr 318/5 i 318/6 we wsi Chwaszczyno;
działka nr 733/4, obręb Chwaszczyno;
działki 729/2, 729/3 i 779, obręb Chwaszczyno;
działka nr 733/8, obręb Chwaszczyno;
działki nr 753/2 i cz. dz. nr 749/3 we wsi Chwaszczyno;
działki nr 733/1 i 733/36, obręb Chwaszczyno;

Poz. 2225

7. działki nr 750/21 i 750/22, obręb Chwaszczyno;
8. działka nr 750/15, obręb Chwaszczyno;
9. działka nr 739/2, obręb Chwaszczyno;
10. działka nr 845, obręb Chwaszczyno;
11. działka nr 571/9 we wsi Chwaszczyno;
12. działki nr 274/1, 274/2 i 274/4, obręb Chwaszczyno;
13. działki nr 80/1, 80/2 i 80/3, obręb Chwaszczyno;
14. działka nr 1052 obręb Chwaszczyno;
15. działka nr 788/5, we wsi Chwaszczyno;
16. działka nr 787/1 we wsi Chwaszczyno;
17. działka nr 789/2, obręb Chwaszczyno;
18. działki nr 756/3 i 756/4 obręb Chwaszczyno;
19. działki nr 757/9, 757/10, 757/11 i 757/12 obręb Chwaszczyno;
20. działka nr 757/8 we wsi Chwaszczyno;
21. działki nr 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/24 i 34/29 we wsi
Banino;
22. działka nr 32/16 we wsi Banino;
23. działki nr od 379/1 do 379/10 we wsi Barniewice;
24. działki nr 117/5, 117/6, 113/3, 122/3, 123/3, 547, 548,
549, 550, 551 i 552 we wsi Borkowo;
25. działka nr 65 we wsi Borkowo;
PAKIET 2:
26. działka nr 1022/56 w miejscowości Żukowo;
27. działka nr 652/3 w miejscowości Żukowo;
28. działki nr 33/28 i 33/31 w miejscowości Żukowo;
29. Osiedle Elżbietowo w miejscowości Żukowo;
30. działka nr 73/42 w miejscowości Żukowo;
31. działka nr 816 w miejscowości Żukowo;
32. działka nr 267/5 w miejscowości Żukowo;
33. działki nr 231/5, 231/6, 231/7 w miejscowości Żukowo;
34. działki nr 27/21, 27/22 i cz. 27/25 w miejscowości Żukowo;
35. działki nr od 1669 do 1672 w miejscowości Żukowo;
36. działka nr 56 w miejscowości Żukowo;
37. działka nr 33/21 w miejscowości Żukowo;
38. działka nr 198/2 obręb Rębiechowo;
39. działki nr 70/6, 70/7 i 70/8, obręb Rębiechowo;
40. działka nr 321, obręb Rębiechowo;
41. działka 292/6 we wsi Przyjaźń;
42. działka nr 160/1 we wsi Przyjaźń;
43. działki nr 166/1, 166/3, cz. 166/2 i cz. 167 obręb Skrzeszewo;
44. działka nr 346/2 obręb Skrzeszewo;
45. działka nr 72/1 obręb Skrzeszewo;
46. działka nr 412/2 obręb Skrzeszewo;
47. działki nr 91/7 i 91/18, obręb Skrzeszewo;
48. fragment działki nr 14/2, obręb Skrzeszewo;
PAKIET 3:
49. działka 3/2 obręb Małkowo;
50. działki 146/22 i 146/37 obręb Glincz;
51. działki 75/2, 75/4 i 77/2 obręb Glincz;
52. działki nr 197/7 i 197/8 we wsi Leźno;
53. działka nr 157/20 i części działek nr 157/13, 157/18 i
157/19 we wsi Leźno;
54. fragment wsi Leźno, przy południowo-wschodniej granicy wsi nad rzeką Radunią, obszar graniczący z torami
kolejowymi i działką nr 41, stanowiącą drogę;
55. działki nr od 190/5 do 190/8 we wsi Leźno;
56. działka nr 40/10 we wsi Leźno;
57. działka nr 43/1 we wsi Leźno;
58. działki nr 71/4 i 71/5 we wsi Pępowo;
59. działki nr 263/11 i 263/12 we wsi Niestępowo;
60. cz. dz. nr 139 we wsi Niestępowo;
61. działka nr 251/70 we wsi Niestępowo;
62. działki nr 127/2 i 127/3 we wsi Miszewko;
63. działka nr 158/2 we wsi Czaple;
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W myśl postanowień zawartych w art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) projekty wyżej wymienionych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko były wyłożone do publicznego
wglądu od dnia 23.03.2010 r. do dnia 16.04.2010 r. i w
terminie ustalonym do składania wniosków, to jest do dnia

30.04.2010 r. wpłynęła 1 uwaga do wyłożonych projektów
planów, którą po przeanalizowaniu uwzględniono:
1. Tomasz i Maria Hinca, Żukowo
Wniosek: dopuszczenie możliwości realizacji własnego
ujęcia wody;
Rozstrzygnięcie: nie uwzględnionoze względu na niezgodność z dokumentami strategicznymi gminy, w tym
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Żukowo.

2226
UCHWAŁA Nr XLIV/749/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 56
położonej w miejscowości Żukowo, gmina Żukowo.

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 z
późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Żukowie na wniosek Burmistrza Gminy
uchwala, co następuje:
§1
Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Żukowo, określonymi w Uchwale nr XLVI/828/2002
Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 09.10.2002 r. z późn.
zmianami, uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 56 położonej
w miejscowości Żukowo zatwierdzonego uchwałą Rady
Miejskiej w Żukowie Nr XII/270/2003 z dnia 30 września
2003 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 8 poz. 119 z dnia 21 stycznia
2004 r.:
zapis w załączniku nr 2 do w/w uchwały – karcie terenu
5/314-03-02/16 w pkt 5 „Zasady obsługi infrastruktury” w
ppkt „Ścieki”, otrzymuje brzmienie: „do czasu realizacji
wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się budowę
szczelnych, bezodpływowych zbiorników opróżnianych
okresowo przez specjalistyczne przedsiębiorstwo, zbiorniki
te po wybudowaniu sieci kanalizacji należy bezwzględnie
zlikwidować, a budynki podłączyć do kanalizacji sanitarnej
zgodnie z obowiązującymi przepisami.”
§2
Integralną częścią uchwały są: załącznik nr 1 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz
załącznik nr 2 – rozstrzygnięciew sprawie rozpatrzenia
uwag wniesionych do wyłożonych do publicznego wglądu
projektów zmian miejscowych planów.
§3
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo.
§4
1) Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

2) Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej
Gminy Żukowo.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Żukowie
Wojciech Kankowski
Załącznik
do Uchwały nr XLIV/749/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami
o finansach publicznych wynikających z rozwiązań projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obejmującego następujące obszary gminy
Żukowo ujęte w 3 Pakietach:
PAKIET 1:
1. działki od nr 318/5 i 318/6 we wsi Chwaszczyno;
2. działka nr 733/4, obręb Chwaszczyno;
3. działki 729/2, 729/3 i 779, obręb Chwaszczyno;
4. działka nr 733/8, obręb Chwaszczyno;
5. działki nr 753/2 i cz. dz. nr 749/3 we wsi Chwaszczyno;
6. działki nr 733/1 i 733/36, obręb Chwaszczyno;
7. działki nr 750/21 i 750/22, obręb Chwaszczyno;
8. działka nr 750/15, obręb Chwaszczyno;
9. działka nr 739/2, obręb Chwaszczyno;
10. działka nr 845, obręb Chwaszczyno;
11. działka nr 571/9 we wsi Chwaszczyno;
12. działki nr 274/1, 274/2 i 274/4, obręb Chwaszczyno;
13. działki nr 80/1, 80/2 i 80/3, obręb Chwaszczyno;
14. działka nr 1052 obręb Chwaszczyno;
15. działka nr 788/5, we wsi Chwaszczyno;
16. działka nr 787/1 we wsi Chwaszczyno;
17. działka nr 789/2, obręb Chwaszczyno;
18. działki nr 756/3 i 756/4 obręb Chwaszczyno;
19. działki nr 757/9, 757/10, 757/11 i 757/12 obręb Chwaszczyno;
20. działka nr 757/8 we wsi Chwaszczyno;
21. działki nr 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/24 i 34/29 we wsi
Banino;
22. działka nr 32/16 we wsi Banino;
23. działki nr od 379/1 do 379/10 we wsi Barniewice;
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24. działki nr 117/5, 117/6, 113/3, 122/3, 123/3, 547, 548,
549, 550, 551 i 552 we wsi Borkowo;
25. działka nr 65 we wsi Borkowo;
PAKIET 2:
26. działka nr 1022/56 w miejscowości Żukowo;
27. działka nr 652/3 w miejscowości Żukowo;
28. działki nr 33/28 i 33/31 w miejscowości Żukowo;
29. Osiedle Elżbietowo w miejscowości Żukowo;
30. działka nr 73/42 w miejscowości Żukowo;
31. działka nr 816 w miejscowości Żukowo;
32. działka nr 267/5 w miejscowości Żukowo;
33. działki nr 231/5, 231/6, 231/7 w miejscowości Żukowo;
34. działki nr 27/21, 27/22 i cz. 27/25 w miejscowości Żukowo;
35. działki nr od 1669 do 1672 w miejscowości Żukowo;
36. działka nr 56 w miejscowości Żukowo;
37. działka nr 33/21 w miejscowości Żukowo;
38. działka nr 198/2 obręb Rębiechowo;
39. działki nr 70/6, 70/7 i 70/8, obręb Rębiechowo;
40. działka nr 321, obręb Rębiechowo;
41. działka 292/6 we wsi Przyjaźń;
42. działka nr 160/1 we wsi Przyjaźń;
43. działki nr 166/1, 166/3, cz. 166/2 i cz. 167 obręb Skrzeszewo;
44. działka nr 346/2 obręb Skrzeszewo;
45. działka nr 72/1 obręb Skrzeszewo;
46. działka nr 412/2 obręb Skrzeszewo;
47. działki nr 91/7 i 91/18, obręb Skrzeszewo;
48. fragment działki nr 14/2, obręb Skrzeszewo;
PAKIET 3:
49. działka 3/2 obręb Małkowo;
50. działki 146/22 i 146/37 obręb Glincz;
51. działki 75/2, 75/4 i 77/2 obręb Glincz;
52. działki nr 197/7 i 197/8 we wsi Leźno;
53. działka nr 157/20 i części działek nr 157/13, 157/18 i
157/19 we wsi Leźno;
54. fragment wsi Leźno, przy południowo-wschodniej granicy wsi nad rzeką Radunią, obszar graniczący z torami
kolejowymi i działką nr 41, stanowiącą drogę;
55. działki nr od 190/5 do 190/8 we wsi Leźno;
56. działka nr 40/10 we wsi Leźno;
57. działka nr 43/1 we wsi Leźno;
58. działki nr 71/4 i 71/5 we wsi Pępowo;
59. działki nr 263/11 i 263/12 we wsi Niestępowo;
60. cz. dz. nr 139 we wsi Niestępowo;
61. działka nr 251/70 we wsi Niestępowo;
62. działki nr 127/2 i 127/3 we wsi Miszewko;
63. działka nr 158/2 we wsi Czaple;
W myśl ustaleń art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zmianami)
stwierdza się co następuje:
Na wyżej wymienionych terenach objętych opracowaniem zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego przyjęte w planie rozwiązania nie przewidują konieczności realizacji inwestycji celu publicznego
z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań
własnych gminy.
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIV/749/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonych
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do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego następujących
obszarów zawartych w:
PAKIET 1:
1. działki od nr 318/5 i 318/6 we wsi Chwaszczyno;
2. działka nr 733/4, obręb Chwaszczyno;
3. działki 729/2, 729/3 i 779, obręb Chwaszczyno;
4. działka nr 733/8, obręb Chwaszczyno;
5. działki nr 753/2 i cz. dz. nr 749/3 we wsi Chwaszczyno;
6. działki nr 733/1 i 733/36, obręb Chwaszczyno;
7. działki nr 750/21 i 750/22, obręb Chwaszczyno;
8. działka nr 750/15, obręb Chwaszczyno;
9. działka nr 739/2, obręb Chwaszczyno;
10. działka nr 845, obręb Chwaszczyno;
11. działka nr 571/9 we wsi Chwaszczyno;
12. działki nr 274/1, 274/2 i 274/4, obręb Chwaszczyno;
13. działki nr 80/1, 80/2 i 80/3, obręb Chwaszczyno;
14. działka nr 1052 obręb Chwaszczyno;
15. działka nr 788/5, we wsi Chwaszczyno;
16. działka nr 787/1 we wsi Chwaszczyno;
17. działka nr 789/2, obręb Chwaszczyno;
18. działki nr 756/3 i 756/4 obręb Chwaszczyno;
19. działki nr 757/9, 757/10, 757/11 i 757/12 obręb Chwaszczyno;
20. działka nr 757/8 we wsi Chwaszczyno;
21. działki nr 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/24 i 34/29 we wsi
Banino;
22. działka nr 32/16 we wsi Banino;
23. działki nr od 379/1 do 379/10 we wsi Barniewice;
24. działki nr 117/5, 117/6, 113/3, 122/3, 123/3, 547, 548,
549, 550, 551 i 552 we wsi Borkowo;
25. działka nr 65 we wsi Borkowo;
PAKIET 2:
26. działka nr 1022/56 w miejscowości Żukowo;
27. działka nr 652/3 w miejscowości Żukowo;
28. działki nr 33/28 i 33/31 w miejscowości Żukowo;
29. Osiedle Elżbietowo w miejscowości Żukowo;
30. działka nr 73/42 w miejscowości Żukowo;
31. działka nr 816 w miejscowości Żukowo;
32. działka nr 267/5 w miejscowości Żukowo;
33. działki nr 231/5, 231/6, 231/7 w miejscowości Żukowo;
34. działki nr 27/21, 27/22 i cz. 27/25 w miejscowości Żukowo;
35. działki nr od 1669 do 1672 w miejscowości Żukowo;
36. działka nr 56 w miejscowości Żukowo;
37. działka nr 33/21 w miejscowości Żukowo;
38. działka nr 198/2 obręb Rębiechowo;
39. działki nr 70/6, 70/7 i 70/8, obręb Rębiechowo;
40. działka nr 321, obręb Rębiechowo;
41. działka 292/6 we wsi Przyjaźń;
42. działka nr 160/1 we wsi Przyjaźń;
43. działki nr 166/1, 166/3, cz. 166/2 i cz. 167 obręb Skrzeszewo;
44. działka nr 346/2 obręb Skrzeszewo;
45. działka nr 72/1 obręb Skrzeszewo;
46. działka nr 412/2 obręb Skrzeszewo;
47. działki nr 91/7 i 91/18, obręb Skrzeszewo;
48. fragment działki nr 14/2, obręb Skrzeszewo;
PAKIET 3:
49. działka 3/2 obręb Małkowo;
50. działki 146/22 i 146/37 obręb Glincz;
51. działki 75/2, 75/4 i 77/2 obręb Glincz;
52. działki nr 197/7 i 197/8 we wsi Leźno;
53. działka nr 157/20 i części działek nr 157/13, 157/18 i
157/19 we wsi Leźno;

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 114

Poz. 2226, 2227

— 12924 —

54. fragment wsi Leźno, przy południowo-wschodniej granicy wsi nad rzeką Radunią, obszar graniczący z torami
kolejowymi i działką nr 41, stanowiącą drogę;
55. działki nr od 190/5 do 190/8 we wsi Leźno;
56. działka nr 40/10 we wsi Leźno;
57. działka nr 43/1 we wsi Leźno;
58. działki nr 71/4 i 71/5 we wsi Pępowo;
59. działki nr 263/11 i 263/12 we wsi Niestępowo;
60. cz. dz. nr 139 we wsi Niestępowo;
61. działka nr 251/70 we wsi Niestępowo;
62. działki nr 127/2 i 127/3 we wsi Miszewko;
63. działka nr 158/2 we wsi Czaple;
W myśl postanowień zawartych w art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmia-

nami) projekty wyżej wymienionych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko były wyłożone do publicznego
wglądu od dnia 23.03.2010 r. do dnia 16.04.2010 r. i w
terminie ustalonym do składania wniosków, to jest do dnia
30.04.2010 r. wpłynęła 1 uwaga do wyłożonych projektów
planów, którą po przeanalizowaniu uwzględniono:
1. Tomasz i Maria Hinca, Żukowo
Wniosek: dopuszczenie możliwości realizacji własnego
ujęcia wody;
Rozstrzygnięcie: nie uwzględnionoze względu na niezgodność z dokumentami strategicznymi gminy, w tym
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Żukowo.

2227
UCHWAŁA Nr XLIV/759/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 292/6
we wsi Przyjaźń, gmina Żukowo.

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 z
późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Żukowie na wniosek Burmistrza Gminy
uchwala, co następuje:
§1
Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Żukowo, określonymi w Uchwale nr XLVI/828/2002
Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 09.10.2002 r. z późn.
zmianami, uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 292/6,
położonej we wsi Przyjaźń zatwierdzonego uchwałą Rady
Miejskiej w Żukowie Nr XI/218/2003 z dnia 29 sierpnia 2003
r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego Nr 141 poz. 2521 z dnia 13 listopada 2003
r.:
zapis w § 3 ust 3 pt. „zasady obsługi w zakresie
infrastruktury technicznej” w pkt B, otrzymuje brzmienie: „odprowadzenie ścieków sanitarnych bytowych i
technologicznych – do czasu realizacji wiejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej dopuszcza się budowę szczelnych,
bezodpływowych zbiorników opróżnianych okresowo
przez specjalistyczne przedsiębiorstwo, zbiorniki te po
wybudowaniu sieci kanalizacji należy bezwzględnie zlikwidować, a budynki podłączyć do kanalizacji sanitarnej
zgodnie z obowiązującymi przepisami.”
§2
Integralną częścią uchwały są: załącznik nr 1 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz
załącznik nr 2 – rozstrzygnięciew sprawie rozpatrzenia
uwag wniesionych do wyłożonych do publicznego wglądu
projektów zmian miejscowych planów.

§3
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo.
§4
1) Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
2) Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej
Gminy Żukowo.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Żukowie
Wojciech Kankowski
Załącznik
do Uchwały nr XLIV/759/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami
o finansach publicznych wynikających z rozwiązań projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obejmującego następujące obszary gminy
Żukowo ujęte w 3 Pakietach:
PAKIET 1:
1. działki od nr 318/5 i 318/6 we wsi Chwaszczyno;
2. działka nr 733/4, obręb Chwaszczyno;
3. działki 729/2, 729/3 i 779, obręb Chwaszczyno;
4. działka nr 733/8, obręb Chwaszczyno;
5. działki nr 753/2 i cz. dz. nr 749/3 we wsi Chwaszczyno;
6. działki nr 733/1 i 733/36, obręb Chwaszczyno;
7. działki nr 750/21 i 750/22, obręb Chwaszczyno;
8. działka nr 750/15, obręb Chwaszczyno;
9. działka nr 739/2, obręb Chwaszczyno;
10. działka nr 845, obręb Chwaszczyno;
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działka nr 571/9 we wsi Chwaszczyno;
działki nr 274/1, 274/2 i 274/4, obręb Chwaszczyno;
działki nr 80/1, 80/2 i 80/3, obręb Chwaszczyno;
działka nr 1052 obręb Chwaszczyno;
działka nr 788/5, we wsi Chwaszczyno;
działka nr 787/1 we wsi Chwaszczyno;
działka nr 789/2, obręb Chwaszczyno;
działki nr 756/3 i 756/4 obręb Chwaszczyno;
działki nr 757/9, 757/10, 757/11 i 757/12 obręb Chwaszczyno;
20. działka nr 757/8 we wsi Chwaszczyno;
21. działki nr 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/24 i 34/29 we wsi
Banino;
22. działka nr 32/16 we wsi Banino;
23. działki nr od 379/1 do 379/10 we wsi Barniewice;
24. działki nr 117/5, 117/6, 113/3, 122/3, 123/3, 547, 548,
549, 550, 551 i 552 we wsi Borkowo;
25. działka nr 65 we wsi Borkowo;
PAKIET 2:
26. działka nr 1022/56 w miejscowości Żukowo;
27. działka nr 652/3 w miejscowości Żukowo;
28. działki nr 33/28 i 33/31 w miejscowości Żukowo;
29. Osiedle Elżbietowo w miejscowości Żukowo;
30. działka nr 73/42 w miejscowości Żukowo;
31. działka nr 816 w miejscowości Żukowo;
32. działka nr 267/5 w miejscowości Żukowo;
33. działki nr 231/5, 231/6, 231/7 w miejscowości Żukowo;
34. działki nr 27/21, 27/22 i cz. 27/25 w miejscowości Żukowo;
35. działki nr od 1669 do 1672 w miejscowości Żukowo;
36. działka nr 56 w miejscowości Żukowo;
37. działka nr 33/21 w miejscowości Żukowo;
38. działka nr 198/2 obręb Rębiechowo;
39. działki nr 70/6, 70/7 i 70/8, obręb Rębiechowo;
40. działka nr 321, obręb Rębiechowo;
41. działka 292/6 we wsi Przyjaźń;
42. działka nr 160/1 we wsi Przyjaźń;
43. działki nr 166/1, 166/3, cz. 166/2 i cz. 167 obręb Skrzeszewo;
44. działka nr 346/2 obręb Skrzeszewo;
45. działka nr 72/1 obręb Skrzeszewo;
46. działka nr 412/2 obręb Skrzeszewo;
47. działki nr 91/7 i 91/18, obręb Skrzeszewo;
48. fragment działki nr 14/2, obręb Skrzeszewo;
PAKIET 3:
49. działka 3/2 obręb Małkowo;
50. działki 146/22 i 146/37 obręb Glincz;
51. działki 75/2, 75/4 i 77/2 obręb Glincz;
52. działki nr 197/7 i 197/8 we wsi Leźno;
53. działka nr 157/20 i części działek nr 157/13, 157/18 i
157/19 we wsi Leźno;
54. fragment wsi Leźno, przy południowo-wschodniej granicy wsi nad rzeką Radunią, obszar graniczący z torami
kolejowymi i działką nr 41, stanowiącą drogę;
55. działki nr od 190/5 do 190/8 we wsi Leźno;
56. działka nr 40/10 we wsi Leźno;
57. działka nr 43/1 we wsi Leźno;
58. działki nr 71/4 i 71/5 we wsi Pępowo;
59. działki nr 263/11 i 263/12 we wsi Niestępowo;
60. cz. dz. nr 139 we wsi Niestępowo;
61. działka nr 251/70 we wsi Niestępowo;
62. działki nr 127/2 i 127/3 we wsi Miszewko;
63. działka nr 158/2 we wsi Czaple;
W myśl ustaleń art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zmianami)

stwierdza się co następuje:
Na wyżej wymienionych terenach objętych opracowaniem zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego przyjęte w planie rozwiązania nie przewidują konieczności realizacji inwestycji celu publicznego
z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań
własnych gminy.
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIV/759/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonych
do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego następujących
obszarów zawartych w:
PAKIET 1:
1. działki od nr 318/5 i 318/6 we wsi Chwaszczyno;
2. działka nr 733/4, obręb Chwaszczyno;
3. działki 729/2, 729/3 i 779, obręb Chwaszczyno;
4. działka nr 733/8, obręb Chwaszczyno;
5. działki nr 753/2 i cz. dz. nr 749/3 we wsi Chwaszczyno;
6. działki nr 733/1 i 733/36, obręb Chwaszczyno;
7. działki nr 750/21 i 750/22, obręb Chwaszczyno;
8. działka nr 750/15, obręb Chwaszczyno;
9. działka nr 739/2, obręb Chwaszczyno;
10. działka nr 845, obręb Chwaszczyno;
11. działka nr 571/9 we wsi Chwaszczyno;
12. działki nr 274/1, 274/2 i 274/4, obręb Chwaszczyno;
13. działki nr 80/1, 80/2 i 80/3, obręb Chwaszczyno;
14. działka nr 1052 obręb Chwaszczyno;
15. działka nr 788/5, we wsi Chwaszczyno;
16. działka nr 787/1 we wsi Chwaszczyno;
17. działka nr 789/2, obręb Chwaszczyno;
18. działki nr 756/3 i 756/4 obręb Chwaszczyno;
19. działki nr 757/9, 757/10, 757/11 i 757/12 obręb Chwaszczyno;
20. działka nr 757/8 we wsi Chwaszczyno;
21. działki nr 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/24 i 34/29 we wsi
Banino;
22. działka nr 32/16 we wsi Banino;
23. działki nr od 379/1 do 379/10 we wsi Barniewice;
24. działki nr 117/5, 117/6, 113/3, 122/3, 123/3, 547, 548,
549, 550, 551 i 552 we wsi Borkowo;
25. działka nr 65 we wsi Borkowo;
PAKIET 2:
26. działka nr 1022/56 w miejscowości Żukowo;
27. działka nr 652/3 w miejscowości Żukowo;
28. działki nr 33/28 i 33/31 w miejscowości Żukowo;
29. Osiedle Elżbietowo w miejscowości Żukowo;
30. działka nr 73/42 w miejscowości Żukowo;
31. działka nr 816 w miejscowości Żukowo;
32. działka nr 267/5 w miejscowości Żukowo;
33. działki nr 231/5, 231/6, 231/7 w miejscowości Żukowo;
34. działki nr 27/21, 27/22 i cz. 27/25 w miejscowości Żukowo;
35. działki nr od 1669 do 1672 w miejscowości Żukowo;
36. działka nr 56 w miejscowości Żukowo;
37. działka nr 33/21 w miejscowości Żukowo;
38. działka nr 198/2 obręb Rębiechowo;
39. działki nr 70/6, 70/7 i 70/8, obręb Rębiechowo;
40. działka nr 321, obręb Rębiechowo;
41. działka 292/6 we wsi Przyjaźń;
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42. działka nr 160/1 we wsi Przyjaźń;
43. działki nr 166/1, 166/3, cz. 166/2 i cz. 167 obręb Skrzeszewo;
44. działka nr 346/2 obręb Skrzeszewo;
45. działka nr 72/1 obręb Skrzeszewo;
46. działka nr 412/2 obręb Skrzeszewo;
47. działki nr 91/7 i 91/18, obręb Skrzeszewo;
48. fragment działki nr 14/2, obręb Skrzeszewo;
PAKIET 3:
49. działka 3/2 obręb Małkowo;
50. działki 146/22 i 146/37 obręb Glincz;
51. działki 75/2, 75/4 i 77/2 obręb Glincz;
52. działki nr 197/7 i 197/8 we wsi Leźno;
53. działka nr 157/20 i części działek nr 157/13, 157/18 i
157/19 we wsi Leźno;
54. fragment wsi Leźno, przy południowo-wschodniej granicy wsi nad rzeką Radunią, obszar graniczący z torami
kolejowymi i działką nr 41, stanowiącą drogę;
55. działki nr od 190/5 do 190/8 we wsi Leźno;
56. działka nr 40/10 we wsi Leźno;
57. działka nr 43/1 we wsi Leźno;
58. działki nr 71/4 i 71/5 we wsi Pępowo;

59. działki nr 263/11 i 263/12 we wsi Niestępowo;
60. cz. dz. nr 139 we wsi Niestępowo;
61. działka nr 251/70 we wsi Niestępowo;
62. działki nr 127/2 i 127/3 we wsi Miszewko;
63. działka nr 158/2 we wsi Czaple;
W myśl art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) projekty wyżej
wymienionych miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko były wyłożone do publicznego wglądu od dnia
23.03.2010 r. do dnia 16.04.2010 r. i w terminie ustalonym
do składania wniosków, to jest do dnia 30.04.2010 r. wpłynęła 1 uwaga do wyłożonych projektów planów, którą po
przeanalizowaniu uwzględniono:
1. Tomasz i Maria Hinca, Żukowo
Wniosek: dopuszczenie możliwości realizacji własnego
ujęcia wody;
Rozstrzygnięcie: nie uwzględnionoze względu na niezgodność z dokumentami strategicznymi gminy, w tym
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Żukowo.

2228
UCHWAŁA Nr XLIV/766/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Leźno,
przy południowo-wschodniej granicy wsi nad rzeką Radunią, obszar graniczący z terenami kolejowymi i działką 41
stanowiącą drogę, gmina Żukowo.

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 z
późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Żukowie na wniosek Burmistrza Gminy
uchwala, co następuje:
§1
Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Żukowo, określonymi w Uchwale nr XLVI/828/2002
Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 09.10.2002 r. z późn.
zmianami, uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Leźno,
przy południowo-wschodniej granicy wsi nad rzeką Radunią, obszar graniczący z terenami kolejowymi i działką
41 stanowiąca drogę, gmina Żukowo. zatwierdzonego
uchwałą Rady Miejskiej w Żukowie Nr X/180/2007 z dnia
31 sierpnia 2007 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego Nr 152 poz. 2858 z dnia 9
listopada 2007 r.:
zapisy w kartach terenu do w/w uchwały o numerach
terenu od 1 do 3 w pkt 13 ppkt 13.4, otrzymują brzmienie:
„odprowadzenie ścieków sanitarnych – do czasu realizacji
wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się budowę
szczelnych, bezodpływowych zbiorników opróżnianych
okresowo przez specjalistyczne przedsiębiorstwo, zbiorniki
te po wybudowaniu sieci kanalizacji należy bezwzględnie
zlikwidować, a budynki podłączyć do kanalizacji sanitarnej
zgodnie z obowiązującymi przepisami.”

§2
Integralną częścią uchwały są: załącznik nr 1 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz
załącznik nr 2 – rozstrzygnięciew sprawie rozpatrzenia
uwag wniesionych do wyłożonych do publicznego wglądu
projektów zmian miejscowych planów.
§3
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo.
§4
1. Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
2. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej
Gminy Żukowo.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Żukowie
Wojciech Kankowski
Załącznik
do Uchwały nr XLIV/766/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infra-
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struktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami
o finansach publicznych wynikających z rozwiązań projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obejmującego następujące obszary gminy
Żukowo ujęte w 3 Pakietach:
PAKIET 1:
1. działki od nr 318/5 i 318/6 we wsi Chwaszczyno;
2. działka nr 733/4, obręb Chwaszczyno;
3. działki 729/2, 729/3 i 779, obręb Chwaszczyno;
4. działka nr 733/8, obręb Chwaszczyno;
5. działki nr 753/2 i cz. dz. nr 749/3 we wsi Chwaszczyno;
6. działki nr 733/1 i 733/36, obręb Chwaszczyno;
7. działki nr 750/21 i 750/22, obręb Chwaszczyno;
8. działka nr 750/15, obręb Chwaszczyno;
9. działka nr 739/2, obręb Chwaszczyno;
10. działka nr 845, obręb Chwaszczyno;
11. działka nr 571/9 we wsi Chwaszczyno;
12. działki nr 274/1, 274/2 i 274/4, obręb Chwaszczyno;
13. działki nr 80/1, 80/2 i 80/3, obręb Chwaszczyno;
14. działka nr 1052 obręb Chwaszczyno;
15. działka nr 788/5, we wsi Chwaszczyno;
16. działka nr 787/1 we wsi Chwaszczyno;
17. działka nr 789/2, obręb Chwaszczyno;
18. działki nr 756/3 i 756/4 obręb Chwaszczyno;
19. działki nr 757/9, 757/10, 757/11 i 757/12 obręb Chwaszczyno;
20. działka nr 757/8 we wsi Chwaszczyno;
21. działki nr 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/24 i 34/29 we wsi
Banino;
22. działka nr 32/16 we wsi Banino;
23. działki nr od 379/1 do 379/10 we wsi Barniewice;
24. działki nr 117/5, 117/6, 113/3, 122/3, 123/3, 547, 548,
549, 550, 551 i 552 we wsi Borkowo;
25. działka nr 65 we wsi Borkowo;
PAKIET 2:
26. działka nr 1022/56 w miejscowości Żukowo;
27. działka nr 652/3 w miejscowości Żukowo;
28. działki nr 33/28 i 33/31 w miejscowości Żukowo;
29. Osiedle Elżbietowo w miejscowości Żukowo;
30. działka nr 73/42 w miejscowości Żukowo;
31. działka nr 816 w miejscowości Żukowo;
32. działka nr 267/5 w miejscowości Żukowo;
33. działki nr 231/5, 231/6, 231/7 w miejscowości Żukowo;
34. działki nr 27/21, 27/22 i cz. 27/25 w miejscowości Żukowo;
35. działki nr od 1669 do 1672 w miejscowości Żukowo;
36. działka nr 56 w miejscowości Żukowo;
37. działka nr 33/21 w miejscowości Żukowo;
38. działka nr 198/2 obręb Rębiechowo;
39. działki nr 70/6, 70/7 i 70/8, obręb Rębiechowo;
40. działka nr 321, obręb Rębiechowo;
41. działka 292/6 we wsi Przyjaźń;
42. działka nr 160/1 we wsi Przyjaźń;
43. działki nr 166/1, 166/3, cz. 166/2 i cz. 167 obręb Skrzeszewo;
44. działka nr 346/2 obręb Skrzeszewo;
45. działka nr 72/1 obręb Skrzeszewo;
46. działka nr 412/2 obręb Skrzeszewo;
47. działki nr 91/7 i 91/18, obręb Skrzeszewo;
48. fragment działki nr 14/2, obręb Skrzeszewo;
PAKIET 3:
49. działka 3/2 obręb Małkowo;
50. działki 146/22 i 146/37 obręb Glincz;
51. działki 75/2, 75/4 i 77/2 obręb Glincz;

52. działki nr 197/7 i 197/8 we wsi Leźno;
53. działka nr 157/20 i części działek nr 157/13, 157/18 i
157/19 we wsi Leźno;
54. fragment wsi Leźno, przy południowo-wschodniej granicy wsi nad rzeką Radunią, obszar graniczący z torami
kolejowymi i działką nr 41, stanowiącą drogę;
55. działki nr od 190/5 do 190/8 we wsi Leźno;
56. działka nr 40/10 we wsi Leźno;
57. działka nr 43/1 we wsi Leźno;
58. działki nr 71/4 i 71/5 we wsi Pępowo;
59. działki nr 263/11 i 263/12 we wsi Niestępowo;
60. cz. dz. nr 139 we wsi Niestępowo;
61. działka nr 251/70 we wsi Niestępowo;
62. działki nr 127/2 i 127/3 we wsi Miszewko;
63. działka nr 158/2 we wsi Czaple;
W myśl ustaleń art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zmianami)
stwierdza się co następuje:
Na wyżej wymienionych terenach objętych opracowaniem zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego przyjęte w planie rozwiązania nie przewidują konieczności realizacji inwestycji celu publicznego
z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań
własnych gminy.
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIV/766/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonych
do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego następujących
obszarów zawartych w:
PAKIET 1:
1. działki od nr 318/5 i 318/6 we wsi Chwaszczyno;
2. działka nr 733/4, obręb Chwaszczyno;
3. działki 729/2, 729/3 i 779, obręb Chwaszczyno;
4. działka nr 733/8, obręb Chwaszczyno;
5. działki nr 753/2 i cz. dz. nr 749/3 we wsi Chwaszczyno;
6. działki nr 733/1 i 733/36, obręb Chwaszczyno;
7. działki nr 750/21 i 750/22, obręb Chwaszczyno;
8. działka nr 750/15, obręb Chwaszczyno;
9. działka nr 739/2, obręb Chwaszczyno;
10. działka nr 845, obręb Chwaszczyno;
11. działka nr 571/9 we wsi Chwaszczyno;
12. działki nr 274/1, 274/2 i 274/4, obręb Chwaszczyno;
13. działki nr 80/1, 80/2 i 80/3, obręb Chwaszczyno;
14. działka nr 1052 obręb Chwaszczyno;
15. działka nr 788/5, we wsi Chwaszczyno;
16. działka nr 787/1 we wsi Chwaszczyno;
17. działka nr 789/2, obręb Chwaszczyno;
18. działki nr 756/3 i 756/4 obręb Chwaszczyno;
19. działki nr 757/9, 757/10, 757/11 i 757/12 obręb Chwaszczyno;
20. działka nr 757/8 we wsi Chwaszczyno;
21. działki nr 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/24 i 34/29 we wsi
Banino;
22. działka nr 32/16 we wsi Banino;
23. działki nr od 379/1 do 379/10 we wsi Barniewice;
24. działki nr 117/5, 117/6, 113/3, 122/3, 123/3, 547, 548,
549, 550, 551 i 552 we wsi Borkowo;
25. działka nr 65 we wsi Borkowo;
PAKIET 2:
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

działka nr 1022/56 w miejscowości Żukowo;
działka nr 652/3 w miejscowości Żukowo;
działki nr 33/28 i 33/31 w miejscowości Żukowo;
Osiedle Elżbietowo w miejscowości Żukowo;
działka nr 73/42 w miejscowości Żukowo;
działka nr 816 w miejscowości Żukowo;
działka nr 267/5 w miejscowości Żukowo;
działki nr 231/5, 231/6, 231/7 w miejscowości Żukowo;
34. działki nr 27/21, 27/22 i cz. 27/25 w miejscowości Żukowo;
35. działki nr od 1669 do 1672 w miejscowości Żukowo;
36. działka nr 56 w miejscowości Żukowo;
37. działka nr 33/21 w miejscowości Żukowo;
38. działka nr 198/2 obręb Rębiechowo;
39. działki nr 70/6, 70/7 i 70/8, obręb Rębiechowo;
40. działka nr 321, obręb Rębiechowo;
41. działka 292/6 we wsi Przyjaźń;
42. działka nr 160/1 we wsi Przyjaźń;
43. działki nr 166/1, 166/3, cz. 166/2 i cz. 167 obręb Skrzeszewo;
44. działka nr 346/2 obręb Skrzeszewo;
45. działka nr 72/1 obręb Skrzeszewo;
46. działka nr 412/2 obręb Skrzeszewo;
47. działki nr 91/7 i 91/18, obręb Skrzeszewo;
48. fragment działki nr 14/2, obręb Skrzeszewo;
PAKIET 3:
49. działka 3/2 obręb Małkowo;
50. działki 146/22 i 146/37 obręb Glincz;
51. działki 75/2, 75/4 i 77/2 obręb Glincz;
52. działki nr 197/7 i 197/8 we wsi Leźno;

53. działka nr 157/20 i części działek nr 157/13, 157/18 i
157/19 we wsi Leźno;
54. fragment wsi Leźno, przy południowo-wschodniej granicy wsi nad rzeką Radunią, obszar graniczący z torami
kolejowymi i działką nr 41, stanowiącą drogę;
55. działki nr od 190/5 do 190/8 we wsi Leźno;
56. działka nr 40/10 we wsi Leźno;
57. działka nr 43/1 we wsi Leźno;
58. działki nr 71/4 i 71/5 we wsi Pępowo;
59. działki nr 263/11 i 263/12 we wsi Niestępowo;
60. cz. dz. nr 139 we wsi Niestępowo;
61. działka nr 251/70 we wsi Niestępowo;
62. działki nr 127/2 i 127/3 we wsi Miszewko;
63. działka nr 158/2 we wsi Czaple;
W myśl postanowień zawartych w art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) projekty wyżej wymienionych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko były wyłożone do publicznego
wglądu od dnia 23.03.2010 r. do dnia 16.04.2010 r. i w
terminie ustalonym do składania wniosków, to jest do dnia
30.04.2010 r. wpłynęła 1 uwaga do wyłożonych projektów
planów, którą po przeanalizowaniu uwzględniono:
1. Tomasz i Maria Hinca, Żukowo
Wniosek: dopuszczenie możliwości realizacji własnego
ujęcia wody;
Rozstrzygnięcie: nie uwzględnionoze względu na niezgodność z dokumentami strategicznymi gminy, w tym
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Żukowo.

2229
UCHWAŁA Nr XLIV/767/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 197/7 i 197/8
we wsi Leźno, gmina Żukowo.

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 z
późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Żukowie na wniosek Burmistrza Gminy
uchwala, co następuje:
§1
Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Żukowo, określonymi w Uchwale nr XLVI/828/2002
Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 09.10.2002 r. z późn. zmianami, uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 197/7 i 197/8, położonych w miejscowości Leźno zatwierdzonego uchwałą Rady
Miejskiej w Żukowie Nr XLII/726/2002 z dnia 23 maja 2002
r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego Nr 51 poz. 1242 z dnia 7 sierpnia 2002 r.:
zapisy w § 3 „Ustalenia szczegółowe” ust 6 pt. „zasady obsługi infrastruktury technicznej ” pkt B, otrzymuje brzmienie: „odprowadzenie ścieków sanitarnych – do czasu
realizacji wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się

budowę szczelnych, bezodpływowych zbiorników opróżnianych okresowo przez specjalistyczne przedsiębiorstwo,
zbiorniki te po wybudowaniu sieci kanalizacji należy bezwzględnie zlikwidować, a budynki podłączyć do kanalizacji
sanitarnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.”
§2
Integralną częścią uchwały są: załącznik nr 1 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz
załącznik nr 2 – rozstrzygnięciew sprawie rozpatrzenia
uwag wniesionych do wyłożonych do publicznego wglądu
projektów zmian miejscowych planów.
§3
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo.
§4
1. Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
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2. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej
Gminy Żukowo.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Żukowie
Wojciech Kankowski
Załącznik
do Uchwały nr XLIV/767/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami
o finansach publicznych wynikających z rozwiązań projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obejmującego następujące obszary gminy
Żukowo ujęte w 3 Pakietach:
PAKIET 1:
1. działki od nr 318/5 i 318/6 we wsi Chwaszczyno;
2. działka nr 733/4, obręb Chwaszczyno;
3. działki 729/2, 729/3 i 779, obręb Chwaszczyno;
4. działka nr 733/8, obręb Chwaszczyno;
5. działki nr 753/2 i cz. dz. nr 749/3 we wsi Chwaszczyno;
6. działki nr 733/1 i 733/36, obręb Chwaszczyno;
7. działki nr 750/21 i 750/22, obręb Chwaszczyno;
8. działka nr 750/15, obręb Chwaszczyno;
9. działka nr 739/2, obręb Chwaszczyno;
10. działka nr 845, obręb Chwaszczyno;
11. działka nr 571/9 we wsi Chwaszczyno;
12. działki nr 274/1, 274/2 i 274/4, obręb Chwaszczyno;
13. działki nr 80/1, 80/2 i 80/3, obręb Chwaszczyno;
14. działka nr 1052 obręb Chwaszczyno;
15. działka nr 788/5, we wsi Chwaszczyno;
16. działka nr 787/1 we wsi Chwaszczyno;
17. działka nr 789/2, obręb Chwaszczyno;
18. działki nr 756/3 i 756/4 obręb Chwaszczyno;
19. działki nr 757/9, 757/10, 757/11 i 757/12 obręb Chwaszczyno;
20. działka nr 757/8 we wsi Chwaszczyno;
21. działki nr 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/24 i 34/29 we wsi
Banino;
22. działka nr 32/16 we wsi Banino;
23. działki nr od 379/1 do 379/10 we wsi Barniewice;
24. działki nr 117/5, 117/6, 113/3, 122/3, 123/3, 547, 548,
549, 550, 551 i 552 we wsi Borkowo;
25. działka nr 65 we wsi Borkowo;
PAKIET 2:
26. działka nr 1022/56 w miejscowości Żukowo;
27. działka nr 652/3 w miejscowości Żukowo;
28. działki nr 33/28 i 33/31 w miejscowości Żukowo;
29. Osiedle Elżbietowo w miejscowości Żukowo;
30. działka nr 73/42 w miejscowości Żukowo;
31. działka nr 816 w miejscowości Żukowo;
32. działka nr 267/5 w miejscowości Żukowo;
33. działki nr 231/5, 231/6, 231/7 w miejscowości Żukowo;
34. działki nr 27/21, 27/22 i cz. 27/25 w miejscowości Żukowo;
35. działki nr od 1669 do 1672 w miejscowości Żukowo;
36. działka nr 56 w miejscowości Żukowo;
37. działka nr 33/21 w miejscowości Żukowo;
38. działka nr 198/2 obręb Rębiechowo;
39. działki nr 70/6, 70/7 i 70/8, obręb Rębiechowo;

40.
41.
42.
43.

działka nr 321, obręb Rębiechowo;
działka 292/6 we wsi Przyjaźń;
działka nr 160/1 we wsi Przyjaźń;
działki nr 166/1, 166/3, cz. 166/2 i cz. 167 obręb Skrzeszewo;
44. działka nr 346/2 obręb Skrzeszewo;
45. działka nr 72/1 obręb Skrzeszewo;
46. działka nr 412/2 obręb Skrzeszewo;
47. działki nr 91/7 i 91/18, obręb Skrzeszewo;
48. fragment działki nr 14/2, obręb Skrzeszewo;
PAKIET 3:
49. działka 3/2 obręb Małkowo;
50. działki 146/22 i 146/37 obręb Glincz;
51. działki 75/2, 75/4 i 77/2 obręb Glincz;
52. działki nr 197/7 i 197/8 we wsi Leźno;
53. działka nr 157/20 i części działek nr 157/13, 157/18 i
157/19 we wsi Leźno;
54. fragment wsi Leźno, przy południowo-wschodniej granicy wsi nad rzeką Radunią, obszar graniczący z torami
kolejowymi i działką nr 41, stanowiącą drogę;
55. działki nr od 190/5 do 190/8 we wsi Leźno;
56. działka nr 40/10 we wsi Leźno;
57. działka nr 43/1 we wsi Leźno;
58. działki nr 71/4 i 71/5 we wsi Pępowo;
59. działki nr 263/11 i 263/12 we wsi Niestępowo;
60. cz. dz. nr 139 we wsi Niestępowo;
61. działka nr 251/70 we wsi Niestępowo;
62. działki nr 127/2 i 127/3 we wsi Miszewko;
63. działka nr 158/2 we wsi Czaple;
W myśl ustaleń art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zmianami)
stwierdza się co następuje:
Na wyżej wymienionych terenach objętych opracowaniem zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego przyjęte w planie rozwiązania nie przewidują konieczności realizacji inwestycji celu publicznego
z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań
własnych gminy.
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIV/767/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonych
do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego następujących
obszarów zawartych w:
PAKIET 1:
1. działki od nr 318/5 i 318/6 we wsi Chwaszczyno;
2. działka nr 733/4, obręb Chwaszczyno;
3. działki 729/2, 729/3 i 779, obręb Chwaszczyno;
4. działka nr 733/8, obręb Chwaszczyno;
5. działki nr 753/2 i cz. dz. nr 749/3 we wsi Chwaszczyno;
6. działki nr 733/1 i 733/36, obręb Chwaszczyno;
7. działki nr 750/21 i 750/22, obręb Chwaszczyno;
8. działka nr 750/15, obręb Chwaszczyno;
9. działka nr 739/2, obręb Chwaszczyno;
10. działka nr 845, obręb Chwaszczyno;
11. działka nr 571/9 we wsi Chwaszczyno;
12. działki nr 274/1, 274/2 i 274/4, obręb Chwaszczyno;
13. działki nr 80/1, 80/2 i 80/3, obręb Chwaszczyno;
14. działka nr 1052 obręb Chwaszczyno;
15. działka nr 788/5, we wsi Chwaszczyno;
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działka nr 787/1 we wsi Chwaszczyno;
działka nr 789/2, obręb Chwaszczyno;
działki nr 756/3 i 756/4 obręb Chwaszczyno;
działki nr 757/9, 757/10, 757/11 i 757/12 obręb Chwaszczyno;
działka nr 757/8 we wsi Chwaszczyno;
działki nr 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/24 i 34/29 we wsi
Banino;
działka nr 32/16 we wsi Banino;
działki nr od 379/1 do 379/10 we wsi Barniewice;
działki nr 117/5, 117/6, 113/3, 122/3, 123/3, 547, 548,
549, 550, 551 i 552 we wsi Borkowo;
działka nr 65 we wsi Borkowo;
PAKIET 2:
działka nr 1022/56 w miejscowości Żukowo;
działka nr 652/3 w miejscowości Żukowo;
działki nr 33/28 i 33/31 w miejscowości Żukowo;
Osiedle Elżbietowo w miejscowości Żukowo;
działka nr 73/42 w miejscowości Żukowo;
działka nr 816 w miejscowości Żukowo;
działka nr 267/5 w miejscowości Żukowo;
działki nr 231/5, 231/6, 231/7 w miejscowości Żukowo;
działki nr 27/21, 27/22 i cz. 27/25 w miejscowości Żukowo;
działki nr od 1669 do 1672 w miejscowości Żukowo;
działka nr 56 w miejscowości Żukowo;
działka nr 33/21 w miejscowości Żukowo;
działka nr 198/2 obręb Rębiechowo;
działki nr 70/6, 70/7 i 70/8, obręb Rębiechowo;
działka nr 321, obręb Rębiechowo;
działka 292/6 we wsi Przyjaźń;
działka nr 160/1 we wsi Przyjaźń;
działki nr 166/1, 166/3, cz. 166/2 i cz. 167 obręb Skrzeszewo;
działka nr 346/2 obręb Skrzeszewo;
działka nr 72/1 obręb Skrzeszewo;
działka nr 412/2 obręb Skrzeszewo;

47. działki nr 91/7 i 91/18, obręb Skrzeszewo;
48. fragment działki nr 14/2, obręb Skrzeszewo;
PAKIET 3:
49. działka 3/2 obręb Małkowo;
50. działki 146/22 i 146/37 obręb Glincz;
51. działki 75/2, 75/4 i 77/2 obręb Glincz;
52. działki nr 197/7 i 197/8 we wsi Leźno;
53. działka nr 157/20 i części działek nr 157/13, 157/18 i
157/19 we wsi Leźno;
54. fragment wsi Leźno, przy południowo-wschodniej granicy wsi nad rzeką Radunią, obszar graniczący z torami
kolejowymi i działką nr 41, stanowiącą drogę;
55. działki nr od 190/5 do 190/8 we wsi Leźno;
56. działka nr 40/10 we wsi Leźno;
57. działka nr 43/1 we wsi Leźno;
58. działki nr 71/4 i 71/5 we wsi Pępowo;
59. działki nr 263/11 i 263/12 we wsi Niestępowo;
60. cz. dz. nr 139 we wsi Niestępowo;
61. działka nr 251/70 we wsi Niestępowo;
62. działki nr 127/2 i 127/3 we wsi Miszewko;
63. działka nr 158/2 we wsi Czaple;
W myśl postanowień zawartych w art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) projekty wyżej wymienionych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko były wyłożone do publicznego
wglądu od dnia 23.03.2010 r. do dnia 16.04.2010 r. i w
terminie ustalonym do składania wniosków, to jest do dnia
30.04.2010 r. wpłynęła 1 uwaga do wyłożonych projektów
planów, którą po przeanalizowaniu uwzględniono:
1. Tomasz i Maria Hinca, Żukowo
Wniosek: dopuszczenie możliwości realizacji własnego
ujęcia wody;
Rozstrzygnięcie: nie uwzględnionoze względu na niezgodność z dokumentami strategicznymi gminy, w tym
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Żukowo.

2230
UCHWAŁA Nr XLIV/771/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działek nr 75/2, 75/4 i 77/2 we wsi Glincz, gmina Żukowo.

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 z
późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Żukowie na wniosek Burmistrza Gminy
uchwala, co następuje:
§1
Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Żukowo, określonymi w Uchwale nr XLVI/828/2002
Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 09.10.2002 r. z późn. zmianami, uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 75/2, 75/4 i 77/2 we
wsi Glincz, gmina Żukowo. zatwierdzonego uchwałą Rady
Miejskiej w Żukowie Nr IX/186/2003 z dnia 25 czerwca 2003

r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego Nr 132 poz. 2329 z dnia 1 listopada 2003 r.
zapis w § 3 „Ustalenia szczegółowe” ust 8 pt. „zasady
obsługi infrastruktury technicznej ” w pkt 2, otrzymuje
brzmienie: „odprowadzenie ścieków – do czasu realizacji
wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się budowę
szczelnych, bezodpływowych zbiorników opróżnianych
okresowo przez specjalistyczne przedsiębiorstwo, zbiorniki
te po wybudowaniu sieci kanalizacji należy bezwzględnie
zlikwidować, a budynki podłączyć do kanalizacji sanitarnej
zgodnie z obowiązującymi przepisami.”
§2
Integralną częścią uchwały są: załącznik nr 1 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz
załącznik nr 2 – rozstrzygnięciew sprawie rozpatrzenia
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uwag wniesionych do wyłożonych do publicznego wglądu
projektów zmian miejscowych planów.
§3
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo.
§4
1. Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
2. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej
Gminy Żukowo.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Żukowie
Wojciech Kankowski
Załącznik
do Uchwały nr XLIV/771/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami
o finansach publicznych wynikających z rozwiązań projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obejmującego następujące obszary gminy
Żukowo ujęte w 3 Pakietach:
PAKIET 1:
1. działki od nr 318/5 i 318/6 we wsi Chwaszczyno;
2. działka nr 733/4, obręb Chwaszczyno;
3. działki 729/2, 729/3 i 779, obręb Chwaszczyno;
4. działka nr 733/8, obręb Chwaszczyno;
5. działki nr 753/2 i cz. dz. nr 749/3 we wsi Chwaszczyno;
6. działki nr 733/1 i 733/36, obręb Chwaszczyno;
7. działki nr 750/21 i 750/22, obręb Chwaszczyno;
8. działka nr 750/15, obręb Chwaszczyno;
9. działka nr 739/2, obręb Chwaszczyno;
10. działka nr 845, obręb Chwaszczyno;
11. działka nr 571/9 we wsi Chwaszczyno;
12. działki nr 274/1, 274/2 i 274/4, obręb Chwaszczyno;
13. działki nr 80/1, 80/2 i 80/3, obręb Chwaszczyno;
14. działka nr 1052 obręb Chwaszczyno;
15. działka nr 788/5, we wsi Chwaszczyno;
16. działka nr 787/1 we wsi Chwaszczyno;
17. działka nr 789/2, obręb Chwaszczyno;
18. działki nr 756/3 i 756/4 obręb Chwaszczyno;
19. działki nr 757/9, 757/10, 757/11 i 757/12 obręb Chwaszczyno;
20. działka nr 757/8 we wsi Chwaszczyno;
21. działki nr 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/24 i 34/29 we wsi
Banino;
22. działka nr 32/16 we wsi Banino;
23. działki nr od 379/1 do 379/10 we wsi Barniewice;
24. działki nr 117/5, 117/6, 113/3, 122/3, 123/3, 547, 548,
549, 550, 551 i 552 we wsi Borkowo;
25. działka nr 65 we wsi Borkowo;
PAKIET 2:
26. działka nr 1022/56 w miejscowości Żukowo;
27. działka nr 652/3 w miejscowości Żukowo;
28. działki nr 33/28 i 33/31 w miejscowości Żukowo;
29. Osiedle Elżbietowo w miejscowości Żukowo;
30. działka nr 73/42 w miejscowości Żukowo;

31. działka nr 816 w miejscowości Żukowo;
32. działka nr 267/5 w miejscowości Żukowo;
33. działki nr 231/5, 231/6, 231/7 w miejscowości Żukowo;
34. działki nr 27/21, 27/22 i cz. 27/25 w miejscowości Żukowo;
35. działki nr od 1669 do 1672 w miejscowości Żukowo;
36. działka nr 56 w miejscowości Żukowo;
37. działka nr 33/21 w miejscowości Żukowo;
38. działka nr 198/2 obręb Rębiechowo;
39. działki nr 70/6, 70/7 i 70/8, obręb Rębiechowo;
40. działka nr 321, obręb Rębiechowo;
41. działka 292/6 we wsi Przyjaźń;
42. działka nr 160/1 we wsi Przyjaźń;
43. działki nr 166/1, 166/3, cz. 166/2 i cz. 167 obręb Skrzeszewo;
44. działka nr 346/2 obręb Skrzeszewo;
45. działka nr 72/1 obręb Skrzeszewo;
46. działka nr 412/2 obręb Skrzeszewo;
47. działki nr 91/7 i 91/18, obręb Skrzeszewo;
48. fragment działki nr 14/2, obręb Skrzeszewo;
PAKIET 3:
49. działka 3/2 obręb Małkowo;
50. działki 146/22 i 146/37 obręb Glincz;
51. działki 75/2, 75/4 i 77/2 obręb Glincz;
52. działki nr 197/7 i 197/8 we wsi Leźno;
53. działka nr 157/20 i części działek nr 157/13, 157/18 i
157/19 we wsi Leźno;
54. fragment wsi Leźno, przy południowo-wschodniej granicy wsi nad rzeką Radunią, obszar graniczący z torami
kolejowymi i działką nr 41, stanowiącą drogę;
55. działki nr od 190/5 do 190/8 we wsi Leźno;
56. działka nr 40/10 we wsi Leźno;
57. działka nr 43/1 we wsi Leźno;
58. działki nr 71/4 i 71/5 we wsi Pępowo;
59. działki nr 263/11 i 263/12 we wsi Niestępowo;
60. cz. dz. nr 139 we wsi Niestępowo;
61. działka nr 251/70 we wsi Niestępowo;
62. działki nr 127/2 i 127/3 we wsi Miszewko;
63. działka nr 158/2 we wsi Czaple;
W myśl ustaleń art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zmianami)
stwierdza się co następuje:
Na wyżej wymienionych terenach objętych opracowaniem zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego przyjęte w planie rozwiązania nie przewidują konieczności realizacji inwestycji celu publicznego
z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań
własnych gminy.
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIV/771/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonych
do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego następujących
obszarów zawartych w:

1.
2.
3.
4.

PAKIET 1:
działki od nr 318/5 i 318/6 we wsi Chwaszczyno;
działka nr 733/4, obręb Chwaszczyno;
działki 729/2, 729/3 i 779, obręb Chwaszczyno;
działka nr 733/8, obręb Chwaszczyno;
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5. działki nr 753/2 i cz. dz. nr 749/3 we wsi Chwaszczyno;
6. działki nr 733/1 i 733/36, obręb Chwaszczyno;
7. działki nr 750/21 i 750/22, obręb Chwaszczyno;
8. działka nr 750/15, obręb Chwaszczyno;
9. działka nr 739/2, obręb Chwaszczyno;
10. działka nr 845, obręb Chwaszczyno;
11. działka nr 571/9 we wsi Chwaszczyno;
12. działki nr 274/1, 274/2 i 274/4, obręb Chwaszczyno;
13. działki nr 80/1, 80/2 i 80/3, obręb Chwaszczyno;
14. działka nr 1052 obręb Chwaszczyno;
15. działka nr 788/5, we wsi Chwaszczyno;
16. działka nr 787/1 we wsi Chwaszczyno;
17. działka nr 789/2, obręb Chwaszczyno;
18. działki nr 756/3 i 756/4 obręb Chwaszczyno;
19. działki nr 757/9, 757/10, 757/11 i 757/12 obręb Chwaszczyno;
20. działka nr 757/8 we wsi Chwaszczyno;
21. działki nr 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/24 i 34/29 we wsi
Banino;
22. działka nr 32/16 we wsi Banino;
23. działki nr od 379/1 do 379/10 we wsi Barniewice;
24. działki nr 117/5, 117/6, 113/3, 122/3, 123/3, 547, 548,
549, 550, 551 i 552 we wsi Borkowo;
25. działka nr 65 we wsi Borkowo;
PAKIET 2:
26. działka nr 1022/56 w miejscowości Żukowo;
27. działka nr 652/3 w miejscowości Żukowo;
28. działki nr 33/28 i 33/31 w miejscowości Żukowo;
29. Osiedle Elżbietowo w miejscowości Żukowo;
30. działka nr 73/42 w miejscowości Żukowo;
31. działka nr 816 w miejscowości Żukowo;
32. działka nr 267/5 w miejscowości Żukowo;
33. działki nr 231/5, 231/6, 231/7 w miejscowości Żukowo;
34. działki nr 27/21, 27/22 i cz. 27/25 w miejscowości Żukowo;
35. działki nr od 1669 do 1672 w miejscowości Żukowo;
36. działka nr 56 w miejscowości Żukowo;
37. działka nr 33/21 w miejscowości Żukowo;
38. działka nr 198/2 obręb Rębiechowo;
39. działki nr 70/6, 70/7 i 70/8, obręb Rębiechowo;
40. działka nr 321, obręb Rębiechowo;
41. działka 292/6 we wsi Przyjaźń;
42. działka nr 160/1 we wsi Przyjaźń;
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43. działki nr 166/1, 166/3, cz. 166/2 i cz. 167 obręb Skrzeszewo;
44. działka nr 346/2 obręb Skrzeszewo;
45. działka nr 72/1 obręb Skrzeszewo;
46. działka nr 412/2 obręb Skrzeszewo;
47. działki nr 91/7 i 91/18, obręb Skrzeszewo;
48. fragment działki nr 14/2, obręb Skrzeszewo;
PAKIET 3:
49. działka 3/2 obręb Małkowo;
50. działki 146/22 i 146/37 obręb Glincz;
51. działki 75/2, 75/4 i 77/2 obręb Glincz;
52. działki nr 197/7 i 197/8 we wsi Leźno;
53. działka nr 157/20 i części działek nr 157/13, 157/18 i
157/19 we wsi Leźno;
54. fragment wsi Leźno, przy południowo-wschodniej granicy wsi nad rzeką Radunią, obszar graniczący z torami
kolejowymi i działką nr 41, stanowiącą drogę;
55. działki nr od 190/5 do 190/8 we wsi Leźno;
56. działka nr 40/10 we wsi Leźno;
57. działka nr 43/1 we wsi Leźno;
58. działki nr 71/4 i 71/5 we wsi Pępowo;
59. działki nr 263/11 i 263/12 we wsi Niestępowo;
60. cz. dz. nr 139 we wsi Niestępowo;
61. działka nr 251/70 we wsi Niestępowo;
62. działki nr 127/2 i 127/3 we wsi Miszewko;
63. działka nr 158/2 we wsi Czaple;
W myśl postanowień zawartych w art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) projekty wyżej wymienionych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko były wyłożone do publicznego
wglądu od dnia 23.03.2010 r. do dnia 16.04.2010 r. i w
terminie ustalonym do składania wniosków, to jest do dnia
30.04.2010 r. wpłynęła 1 uwaga do wyłożonych projektów
planów, którą po przeanalizowaniu uwzględniono:
1. Tomasz i Maria Hinca, Żukowo
Wniosek: dopuszczenie możliwości realizacji własnego
ujęcia wody;
Rozstrzygnięcie: nie uwzględnionoze względu na niezgodność z dokumentami strategicznymi gminy, w tym
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Żukowo.

2231
UCHWAŁA Nr XLIV/774/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 43/1
we wsi Leźno, gmina Żukowo.

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 z
późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Żukowie na wniosek Burmistrza Gminy
uchwala, co następuje:
§1
Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Żukowo, określonymi w Uchwale nr XLVI/828/2002

Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 09.10.2002 r. z późn.
zmianami, uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 43/1 we
wsi Leźno, gmina Żukowo. zatwierdzonego uchwałą Rady
Miejskiej w Żukowie Nr XI/215/2003 z dnia 29 sierpnia
2003 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 162 poz. 3375 z dnia 16 grudnia
2003 r.:
zapis w § 3 „Ustalenia szczegółowe” ust 3 pt. „zasady
obsługi w zakresie infrastruktury technicznej ” w pkt 2,
otrzymuje brzmienie: „odprowadzenie ścieków sanitarnych – do czasu realizacji wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się budowę szczelnych, bezodpływowych

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 114

— 12933 —

zbiorników opróżnianych okresowo przez specjalistyczne
przedsiębiorstwo, zbiorniki te po wybudowaniu sieci
kanalizacji należy bezwzględnie zlikwidować, a budynki
podłączyć do kanalizacji sanitarnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.”
§2
Integralną częścią uchwały są: załącznik nr 1 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz
załącznik nr 2 – rozstrzygnięciew sprawie rozpatrzenia
uwag wniesionych do wyłożonych do publicznego wglądu
projektów zmian miejscowych planów.
§3
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo.
§4
1. Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
2. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej
Gminy Żukowo.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Żukowie
Wojciech Kankowski
Załącznik
do Uchwały nr XLIV/774/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami
o finansach publicznych wynikających z rozwiązań projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obejmującego następujące obszary gminy
Żukowo ujęte w 3 Pakietach:
PAKIET 1:
1. działki od nr 318/5 i 318/6 we wsi Chwaszczyno;
2. działka nr 733/4, obręb Chwaszczyno;
3. działki 729/2, 729/3 i 779, obręb Chwaszczyno;
4. działka nr 733/8, obręb Chwaszczyno;
5. działki nr 753/2 i cz. dz. nr 749/3 we wsi Chwaszczyno;
6. działki nr 733/1 i 733/36, obręb Chwaszczyno;
7. działki nr 750/21 i 750/22, obręb Chwaszczyno;
8. działka nr 750/15, obręb Chwaszczyno;
9. działka nr 739/2, obręb Chwaszczyno;
10. działka nr 845, obręb Chwaszczyno;
11. działka nr 571/9 we wsi Chwaszczyno;
12. działki nr 274/1, 274/2 i 274/4, obręb Chwaszczyno;
13. działki nr 80/1, 80/2 i 80/3, obręb Chwaszczyno;
14. działka nr 1052 obręb Chwaszczyno;
15. działka nr 788/5, we wsi Chwaszczyno;
16. działka nr 787/1 we wsi Chwaszczyno;
17. działka nr 789/2, obręb Chwaszczyno;
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18. działki nr 756/3 i 756/4 obręb Chwaszczyno;
19. działki nr 757/9, 757/10, 757/11 i 757/12 obręb Chwaszczyno;
20. działka nr 757/8 we wsi Chwaszczyno;
21. działki nr 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/24 i 34/29 we wsi
Banino;
22. działka nr 32/16 we wsi Banino;
23. działki nr od 379/1 do 379/10 we wsi Barniewice;
24. działki nr 117/5, 117/6, 113/3, 122/3, 123/3, 547, 548,
549, 550, 551 i 552 we wsi Borkowo;
25. działka nr 65 we wsi Borkowo;
PAKIET 2:
26. działka nr 1022/56 w miejscowości Żukowo;
27. działka nr 652/3 w miejscowości Żukowo;
28. działki nr 33/28 i 33/31 w miejscowości Żukowo;
29. Osiedle Elżbietowo w miejscowości Żukowo;
30. działka nr 73/42 w miejscowości Żukowo;
31. działka nr 816 w miejscowości Żukowo;
32. działka nr 267/5 w miejscowości Żukowo;
33. działki nr 231/5, 231/6, 231/7 w miejscowości Żukowo;
34. działki nr 27/21, 27/22 i cz. 27/25 w miejscowości Żukowo;
35. działki nr od 1669 do 1672 w miejscowości Żukowo;
36. działka nr 56 w miejscowości Żukowo;
37. działka nr 33/21 w miejscowości Żukowo;
38. działka nr 198/2 obręb Rębiechowo;
39. działki nr 70/6, 70/7 i 70/8, obręb Rębiechowo;
40. działka nr 321, obręb Rębiechowo;
41. działka 292/6 we wsi Przyjaźń;
42. działka nr 160/1 we wsi Przyjaźń;
43. działki nr 166/1, 166/3, cz. 166/2 i cz. 167 obręb Skrzeszewo;
44. działka nr 346/2 obręb Skrzeszewo;
45. działka nr 72/1 obręb Skrzeszewo;
46. działka nr 412/2 obręb Skrzeszewo;
47. działki nr 91/7 i 91/18, obręb Skrzeszewo;
48. fragment działki nr 14/2, obręb Skrzeszewo;
PAKIET 3:
49. działka 3/2 obręb Małkowo;
50. działki 146/22 i 146/37 obręb Glincz;
51. działki 75/2, 75/4 i 77/2 obręb Glincz;
52. działki nr 197/7 i 197/8 we wsi Leźno;
53. działka nr 157/20 i części działek nr 157/13, 157/18 i
157/19 we wsi Leźno;
54. fragment wsi Leźno, przy południowo-wschodniej granicy wsi nad rzeką Radunią, obszar graniczący z torami
kolejowymi i działką nr 41, stanowiącą drogę;
55. działki nr od 190/5 do 190/8 we wsi Leźno;
56. działka nr 40/10 we wsi Leźno;
57. działka nr 43/1 we wsi Leźno;
58. działki nr 71/4 i 71/5 we wsi Pępowo;
59. działki nr 263/11 i 263/12 we wsi Niestępowo;
60. cz. dz. nr 139 we wsi Niestępowo;
61. działka nr 251/70 we wsi Niestępowo;
62. działki nr 127/2 i 127/3 we wsi Miszewko;
63. działka nr 158/2 we wsi Czaple;
W myśl ustaleń art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zmianami)
stwierdza się co następuje:
Na wyżej wymienionych terenach objętych opracowaniem zmian miejscowych planów zagospodarowania
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przestrzennego przyjęte w planie rozwiązania nie przewidują konieczności realizacji inwestycji celu publicznego
z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań
własnych gminy.
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIV/774/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonych
do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego następujących
obszarów zawartych w:
PAKIET 1:
1. działki od nr 318/5 i 318/6 we wsi Chwaszczyno;
2. działka nr 733/4, obręb Chwaszczyno;
3. działki 729/2, 729/3 i 779, obręb Chwaszczyno;
4. działka nr 733/8, obręb Chwaszczyno;
5. działki nr 753/2 i cz. dz. nr 749/3 we wsi Chwaszczyno;
6. działki nr 733/1 i 733/36, obręb Chwaszczyno;
7. działki nr 750/21 i 750/22, obręb Chwaszczyno;
8. działka nr 750/15, obręb Chwaszczyno;
9. działka nr 739/2, obręb Chwaszczyno;
10. działka nr 845, obręb Chwaszczyno;
11. działka nr 571/9 we wsi Chwaszczyno;
12. działki nr 274/1, 274/2 i 274/4, obręb Chwaszczyno;
13. działki nr 80/1, 80/2 i 80/3, obręb Chwaszczyno;
14. działka nr 1052 obręb Chwaszczyno;
15. działka nr 788/5, we wsi Chwaszczyno;
16. działka nr 787/1 we wsi Chwaszczyno;
17. działka nr 789/2, obręb Chwaszczyno;
18. działki nr 756/3 i 756/4 obręb Chwaszczyno;
19. działki nr 757/9, 757/10, 757/11 i 757/12 obręb Chwaszczyno;
20. działka nr 757/8 we wsi Chwaszczyno;
21. działki nr 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/24 i 34/29 we wsi
Banino;
22. działka nr 32/16 we wsi Banino;
23. działki nr od 379/1 do 379/10 we wsi Barniewice;
24. działki nr 117/5, 117/6, 113/3, 122/3, 123/3, 547, 548,
549, 550, 551 i 552 we wsi Borkowo;
25. działka nr 65 we wsi Borkowo;
PAKIET 2:
26. działka nr 1022/56 w miejscowości Żukowo;
27. działka nr 652/3 w miejscowości Żukowo;
28. działki nr 33/28 i 33/31 w miejscowości Żukowo;
29. Osiedle Elżbietowo w miejscowości Żukowo;
30. działka nr 73/42 w miejscowości Żukowo;
31. działka nr 816 w miejscowości Żukowo;
32. działka nr 267/5 w miejscowości Żukowo;
33. działki nr 231/5, 231/6, 231/7 w miejscowości Żukowo;
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34. działki nr 27/21, 27/22 i cz. 27/25 w miejscowości Żukowo;
35. działki nr od 1669 do 1672 w miejscowości Żukowo;
36. działka nr 56 w miejscowości Żukowo;
37. działka nr 33/21 w miejscowości Żukowo;
38. działka nr 198/2 obręb Rębiechowo;
39. działki nr 70/6, 70/7 i 70/8, obręb Rębiechowo;
40. działka nr 321, obręb Rębiechowo;
41. działka 292/6 we wsi Przyjaźń;
42. działka nr 160/1 we wsi Przyjaźń;
43. działki nr 166/1, 166/3, cz. 166/2 i cz. 167 obręb Skrzeszewo;
44. działka nr 346/2 obręb Skrzeszewo;
45. działka nr 72/1 obręb Skrzeszewo;
46. działka nr 412/2 obręb Skrzeszewo;
47. działki nr 91/7 i 91/18, obręb Skrzeszewo;
48. fragment działki nr 14/2, obręb Skrzeszewo;
PAKIET 3:
49. działka 3/2 obręb Małkowo;
50. działki 146/22 i 146/37 obręb Glincz;
51. działki 75/2, 75/4 i 77/2 obręb Glincz;
52. działki nr 197/7 i 197/8 we wsi Leźno;
53. działka nr 157/20 i części działek nr 157/13, 157/18 i
157/19 we wsi Leźno;
54. fragment wsi Leźno, przy południowo-wschodniej granicy wsi nad rzeką Radunią, obszar graniczący z torami
kolejowymi i działką nr 41, stanowiącą drogę;
55. działki nr od 190/5 do 190/8 we wsi Leźno;
56. działka nr 40/10 we wsi Leźno;
57. działka nr 43/1 we wsi Leźno;
58. działki nr 71/4 i 71/5 we wsi Pępowo;
59. działki nr 263/11 i 263/12 we wsi Niestępowo;
60. cz. dz. nr 139 we wsi Niestępowo;
61. działka nr 251/70 we wsi Niestępowo;
62. działki nr 127/2 i 127/3 we wsi Miszewko;
63. działka nr 158/2 we wsi Czaple;
W myśl postanowień zawartych w art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) projekty wyżej wymienionych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko były wyłożone do publicznego
wglądu od dnia 23.03.2010 r. do dnia 16.04.2010 r. i w
terminie ustalonym do składania wniosków, to jest do dnia
30.04.2010 r. wpłynęła 1 uwaga do wyłożonych projektów
planów, którą po przeanalizowaniu uwzględniono:
1. Tomasz i Maria Hinca, Żukowo
Wniosek: dopuszczenie możliwości realizacji własnego
ujęcia wody;
Rozstrzygnięcie: nie uwzględnionoze względu na niezgodność z dokumentami strategicznymi gminy, w tym
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Żukowo.
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UCHWAŁA Nr XLIV/775/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 160/1
obr. Przyjaźń, gmina Żukowo.

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 z
późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Żukowie na wniosek Burmistrza Gminy
uchwala, co następuje:
§1
Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Żukowo, określonymi w Uchwale nr XLVI/828/2002
Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 09.10.2002 r. z późn. zmianami, uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 160/1, położonej
obr. Przyjaźń zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w
Żukowie Nr XXXIII/468/2001 z dnia 21 czerwca 2001 r.,
opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego Nr 73 poz. 884 z dnia 14 czerwca 2001 r.:
zapis w § 1 ust 1 pkt 1.3 pt. „zasady obsługi w zakresie
infrastruktury technicznej” w ppkt b, otrzymuje brzmienie: „odprowadzenie ścieków sanitarnych bytowych i
technologicznych – do czasu realizacji wiejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej dopuszcza się budowę szczelnych,
bezodpływowych zbiorników opróżnianych okresowo
przez specjalistyczne przedsiębiorstwo, zbiorniki te po
wybudowaniu sieci kanalizacji należy bezwzględnie zlikwidować, a budynki podłączyć do kanalizacji sanitarnej
zgodnie z obowiązującymi przepisami.”
§2
Integralną częścią uchwały są: załącznik nr 1 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz
załącznik nr 2 – rozstrzygnięciew sprawie rozpatrzenia
uwag wniesionych do wyłożonych do publicznego wglądu
projektów zmian miejscowych planów.
§3
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo.
§4
1) Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
2) Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej
Gminy Żukowo.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Żukowie
Wojciech Kankowski

Załącznik
do Uchwały nr XLIV/775/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami
o finansach publicznych wynikających z rozwiązań projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obejmującego następujące obszary gminy
Żukowo ujęte w 3 Pakietach:
PAKIET 1:
1. działki od nr 318/5 i 318/6 we wsi Chwaszczyno;
2. działka nr 733/4, obręb Chwaszczyno;
3. działki 729/2, 729/3 i 779, obręb Chwaszczyno;
4. działka nr 733/8, obręb Chwaszczyno;
5. działki nr 753/2 i cz. dz. nr 749/3 we wsi Chwaszczyno;
6. działki nr 733/1 i 733/36, obręb Chwaszczyno;
7. działki nr 750/21 i 750/22, obręb Chwaszczyno;
8. działka nr 750/15, obręb Chwaszczyno;
9. działka nr 739/2, obręb Chwaszczyno;
10. działka nr 845, obręb Chwaszczyno;
11. działka nr 571/9 we wsi Chwaszczyno;
12. działki nr 274/1, 274/2 i 274/4, obręb Chwaszczyno;
13. działki nr 80/1, 80/2 i 80/3, obręb Chwaszczyno;
14. działka nr 1052 obręb Chwaszczyno;
15. działka nr 788/5, we wsi Chwaszczyno;
16. działka nr 787/1 we wsi Chwaszczyno;
17. działka nr 789/2, obręb Chwaszczyno;
18. działki nr 756/3 i 756/4 obręb Chwaszczyno;
19. działki nr 757/9, 757/10, 757/11 i 757/12 obręb Chwaszczyno;
20. działka nr 757/8 we wsi Chwaszczyno;
21. działki nr 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/24 i 34/29 we wsi
Banino;
22. działka nr 32/16 we wsi Banino;
23. działki nr od 379/1 do 379/10 we wsi Barniewice;
24. działki nr 117/5, 117/6, 113/3, 122/3, 123/3, 547, 548,
549, 550, 551 i 552 we wsi Borkowo;
25. działka nr 65 we wsi Borkowo;
PAKIET 2:
26. działka nr 1022/56 w miejscowości Żukowo;
27. działka nr 652/3 w miejscowości Żukowo;
28. działki nr 33/28 i 33/31 w miejscowości Żukowo;
29. Osiedle Elżbietowo w miejscowości Żukowo;
30. działka nr 73/42 w miejscowości Żukowo;
31. działka nr 816 w miejscowości Żukowo;
32. działka nr 267/5 w miejscowości Żukowo;
33. działki nr 231/5, 231/6, 231/7 w miejscowości Żukowo;
34. działki nr 27/21, 27/22 i cz. 27/25 w miejscowości Żukowo;
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

działki nr od 1669 do 1672 w miejscowości Żukowo;
działka nr 56 w miejscowości Żukowo;
działka nr 33/21 w miejscowości Żukowo;
działka nr 198/2 obręb Rębiechowo;
działki nr 70/6, 70/7 i 70/8, obręb Rębiechowo;
działka nr 321, obręb Rębiechowo;
działka 292/6 we wsi Przyjaźń;
działka nr 160/1 we wsi Przyjaźń;
działki nr 166/1, 166/3, cz. 166/2 i cz. 167 obręb Skrzeszewo;
44. działka nr 346/2 obręb Skrzeszewo;
45. działka nr 72/1 obręb Skrzeszewo;
46. działka nr 412/2 obręb Skrzeszewo;
47. działki nr 91/7 i 91/18, obręb Skrzeszewo;
48. fragment działki nr 14/2, obręb Skrzeszewo;
PAKIET 3:
49. działka 3/2 obręb Małkowo;
50. działki 146/22 i 146/37 obręb Glincz;
51. działki 75/2, 75/4 i 77/2 obręb Glincz;
52. działki nr 197/7 i 197/8 we wsi Leźno;
53. działka nr 157/20 i części działek nr 157/13, 157/18 i
157/19 we wsi Leźno;
54. fragment wsi Leźno, przy południowo-wschodniej granicy wsi nad rzeką Radunią, obszar graniczący z torami
kolejowymi i działką nr 41, stanowiącą drogę;
55. działki nr od 190/5 do 190/8 we wsi Leźno;
56. działka nr 40/10 we wsi Leźno;
57. działka nr 43/1 we wsi Leźno;
58. działki nr 71/4 i 71/5 we wsi Pępowo;
59. działki nr 263/11 i 263/12 we wsi Niestępowo;
60. cz. dz. nr 139 we wsi Niestępowo;
61. działka nr 251/70 we wsi Niestępowo;
62. działki nr 127/2 i 127/3 we wsi Miszewko;
63. działka nr 158/2 we wsi Czaple;
W myśl ustaleń art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zmianami)
stwierdza się co następuje:
Na wyżej wymienionych terenach objętych opracowaniem zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego przyjęte w planie rozwiązania nie przewidują konieczności realizacji inwestycji celu publicznego
z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań
własnych gminy.
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIV/775/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonych
do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego następujących
obszarów zawartych w:
PAKIET 1:
1. działki od nr 318/5 i 318/6 we wsi Chwaszczyno;
2. działka nr 733/4, obręb Chwaszczyno;
3. działki 729/2, 729/3 i 779, obręb Chwaszczyno;
4. działka nr 733/8, obręb Chwaszczyno;
5. działki nr 753/2 i cz. dz. nr 749/3 we wsi Chwaszczyno;
6. działki nr 733/1 i 733/36, obręb Chwaszczyno;
7. działki nr 750/21 i 750/22, obręb Chwaszczyno;
8. działka nr 750/15, obręb Chwaszczyno;
9. działka nr 739/2, obręb Chwaszczyno;
10. działka nr 845, obręb Chwaszczyno;

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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działka nr 571/9 we wsi Chwaszczyno;
działki nr 274/1, 274/2 i 274/4, obręb Chwaszczyno;
działki nr 80/1, 80/2 i 80/3, obręb Chwaszczyno;
działka nr 1052 obręb Chwaszczyno;
działka nr 788/5, we wsi Chwaszczyno;
działka nr 787/1 we wsi Chwaszczyno;
działka nr 789/2, obręb Chwaszczyno;
działki nr 756/3 i 756/4 obręb Chwaszczyno;
działki nr 757/9, 757/10, 757/11 i 757/12 obręb Chwaszczyno;
20. działka nr 757/8 we wsi Chwaszczyno;
21. działki nr 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/24 i 34/29 we wsi
Banino;
22. działka nr 32/16 we wsi Banino;
23. działki nr od 379/1 do 379/10 we wsi Barniewice;
24. działki nr 117/5, 117/6, 113/3, 122/3, 123/3, 547, 548,
549, 550, 551 i 552 we wsi Borkowo;
25. działka nr 65 we wsi Borkowo;
PAKIET 2:
26. działka nr 1022/56 w miejscowości Żukowo;
27. działka nr 652/3 w miejscowości Żukowo;
28. działki nr 33/28 i 33/31 w miejscowości Żukowo;
29. Osiedle Elżbietowo w miejscowości Żukowo;
30. działka nr 73/42 w miejscowości Żukowo;
31. działka nr 816 w miejscowości Żukowo;
32. działka nr 267/5 w miejscowości Żukowo;
33. działki nr 231/5, 231/6, 231/7 w miejscowości Żukowo;
34. działki nr 27/21, 27/22 i cz. 27/25 w miejscowości Żukowo;
35. działki nr od 1669 do 1672 w miejscowości Żukowo;
36. działka nr 56 w miejscowości Żukowo;
37. działka nr 33/21 w miejscowości Żukowo;
38. działka nr 198/2 obręb Rębiechowo;
39. działki nr 70/6, 70/7 i 70/8, obręb Rębiechowo;
40. działka nr 321, obręb Rębiechowo;
41. działka 292/6 we wsi Przyjaźń;
42. działka nr 160/1 we wsi Przyjaźń;
43. działki nr 166/1, 166/3, cz. 166/2 i cz. 167 obręb Skrzeszewo;
44. działka nr 346/2 obręb Skrzeszewo;
45. działka nr 72/1 obręb Skrzeszewo;
46. działka nr 412/2 obręb Skrzeszewo;
47. działki nr 91/7 i 91/18, obręb Skrzeszewo;
48. fragment działki nr 14/2, obręb Skrzeszewo;
PAKIET 3:
49. działka 3/2 obręb Małkowo;
50. działki 146/22 i 146/37 obręb Glincz;
51. działki 75/2, 75/4 i 77/2 obręb Glincz;
52. działki nr 197/7 i 197/8 we wsi Leźno;
53. działka nr 157/20 i części działek nr 157/13, 157/18 i
157/19 we wsi Leźno;
54. fragment wsi Leźno, przy południowo-wschodniej granicy wsi nad rzeką Radunią, obszar graniczący z torami
kolejowymi i działką nr 41, stanowiącą drogę;
55. działki nr od 190/5 do 190/8 we wsi Leźno;
56. działka nr 40/10 we wsi Leźno;
57. działka nr 43/1 we wsi Leźno;
58. działki nr 71/4 i 71/5 we wsi Pępowo;
59. działki nr 263/11 i 263/12 we wsi Niestępowo;
60. cz. dz. nr 139 we wsi Niestępowo;
61. działka nr 251/70 we wsi Niestępowo;
62. działki nr 127/2 i 127/3 we wsi Miszewko;
63. działka nr 158/2 we wsi Czaple;
W myśl postanowień zawartych w art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmia-
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nami) projekty wyżej wymienionych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko były wyłożone do publicznego
wglądu od dnia 23.03.2010 r. do dnia 16.04.2010 r. i w
terminie ustalonym do składania wniosków, to jest do dnia
30.04.2010 r. wpłynęła 1 uwaga do wyłożonych projektów
planów, którą po przeanalizowaniu uwzględniono:

1. Tomasz i Maria Hinca, Żukowo
Wniosek: dopuszczenie możliwości realizacji własnego
ujęcia wody;
Rozstrzygnięcie: nie uwzględnionoze względu na niezgodność z dokumentami strategicznymi gminy, w tym
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Żukowo.

2233
UCHWAŁA Nr XLIV/786/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 166/1, 166/3,
część działki nr 166/2 i część działki nr 167 we wsi Skrzeszewo, gmina Żukowo.

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 z
późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Żukowie na wniosek Burmistrza Gminy
uchwala, co następuje:
§1
Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Żukowo, określonymi w Uchwale nr XLVI/828/2002
Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 09.10.2002 r. z późn.
zmianami, uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 166/1, 166/3,
część działki nr 166/2 i część działki nr 167 we wsi Skrzeszewo, gmina Żukowo. zatwierdzonego uchwałą Rady
Miejskiej w Żukowie Nr III/69/2002 z dnia 12 grudnia 2002
r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego Nr 51 poz. 781 z dnia 11 kwietnia 2003 r.:
dodaje się zapis do § 3 ust 6 pt. „zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej” do pkt B/o następującym
brzmieniu: „dopuszcza się lokalizację przydomowych
oczyszczalni ścieków (z zachowaniem obowiązujących
przepisów)”.
§2
Integralną częścią uchwały są: załącznik nr 1 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz
załącznik nr 2 – rozstrzygnięciew sprawie rozpatrzenia
uwag wniesionych do wyłożonych do publicznego wglądu
projektów zmian miejscowych planów.
§3
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo.
§4
1) Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
2) Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej
Gminy Żukowo.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Żukowie
Wojciech Kankowski

Załącznik
do Uchwały nr XLIV/786/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami
o finansach publicznych wynikających z rozwiązań projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obejmującego następujące obszary gminy
Żukowo ujęte w 3 Pakietach:
PAKIET 1:
1. działki od nr 318/5 i 318/6 we wsi Chwaszczyno;
2. działka nr 733/4, obręb Chwaszczyno;
3. działki 729/2, 729/3 i 779, obręb Chwaszczyno;
4. działka nr 733/8, obręb Chwaszczyno;
5. działki nr 753/2 i cz. dz. nr 749/3 we wsi Chwaszczyno;
6. działki nr 733/1 i 733/36, obręb Chwaszczyno;
7. działki nr 750/21 i 750/22, obręb Chwaszczyno;
8. działka nr 750/15, obręb Chwaszczyno;
9. działka nr 739/2, obręb Chwaszczyno;
10. działka nr 845, obręb Chwaszczyno;
11. działka nr 571/9 we wsi Chwaszczyno;
12. działki nr 274/1, 274/2 i 274/4, obręb Chwaszczyno;
13. działki nr 80/1, 80/2 i 80/3, obręb Chwaszczyno;
14. działka nr 1052 obręb Chwaszczyno;
15. działka nr 788/5, we wsi Chwaszczyno;
16. działka nr 787/1 we wsi Chwaszczyno;
17. działka nr 789/2, obręb Chwaszczyno;
18. działki nr 756/3 i 756/4 obręb Chwaszczyno;
19. działki nr 757/9, 757/10, 757/11 i 757/12 obręb Chwaszczyno;
20. działka nr 757/8 we wsi Chwaszczyno;
21. działki nr 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/24 i 34/29 we wsi
Banino;
22. działka nr 32/16 we wsi Banino;
23. działki nr od 379/1 do 379/10 we wsi Barniewice;
24. działki nr 117/5, 117/6, 113/3, 122/3, 123/3, 547, 548,
549, 550, 551 i 552 we wsi Borkowo;
25. działka nr 65 we wsi Borkowo;
PAKIET 2:
26. działka nr 1022/56 w miejscowości Żukowo;
27. działka nr 652/3 w miejscowości Żukowo;
28. działki nr 33/28 i 33/31 w miejscowości Żukowo;
29. Osiedle Elżbietowo w miejscowości Żukowo;
30. działka nr 73/42 w miejscowości Żukowo;
31. działka nr 816 w miejscowości Żukowo;
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32. działka nr 267/5 w miejscowości Żukowo;
33. działki nr 231/5, 231/6, 231/7 w miejscowości Żukowo;
34. działki nr 27/21, 27/22 i cz. 27/25 w miejscowości Żukowo;
35. działki nr od 1669 do 1672 w miejscowości Żukowo;
36. działka nr 56 w miejscowości Żukowo;
37. działka nr 33/21 w miejscowości Żukowo;
38. działka nr 198/2 obręb Rębiechowo;
39. działki nr 70/6, 70/7 i 70/8, obręb Rębiechowo;
40. działka nr 321, obręb Rębiechowo;
41. działka 292/6 we wsi Przyjaźń;
42. działka nr 160/1 we wsi Przyjaźń;
43. działki nr 166/1, 166/3, cz. 166/2 i cz. 167 obręb Skrzeszewo;
44. działka nr 346/2 obręb Skrzeszewo;
45. działka nr 72/1 obręb Skrzeszewo;
46. działka nr 412/2 obręb Skrzeszewo;
47. działki nr 91/7 i 91/18, obręb Skrzeszewo;
48. fragment działki nr 14/2, obręb Skrzeszewo;
PAKIET 3:
49. działka 3/2 obręb Małkowo;
50. działki 146/22 i 146/37 obręb Glincz;
51. działki 75/2, 75/4 i 77/2 obręb Glincz;
52. działki nr 197/7 i 197/8 we wsi Leźno;
53. działka nr 157/20 i części działek nr 157/13, 157/18 i
157/19 we wsi Leźno;
54. fragment wsi Leźno, przy południowo-wschodniej granicy wsi nad rzeką Radunią, obszar graniczący z torami
kolejowymi i działką nr 41, stanowiącą drogę;
55. działki nr od 190/5 do 190/8 we wsi Leźno;
56. działka nr 40/10 we wsi Leźno;
57. działka nr 43/1 we wsi Leźno;
58. działki nr 71/4 i 71/5 we wsi Pępowo;
59. działki nr 263/11 i 263/12 we wsi Niestępowo;
60. cz. dz. nr 139 we wsi Niestępowo;
61. działka nr 251/70 we wsi Niestępowo;
62. działki nr 127/2 i 127/3 we wsi Miszewko;
63. działka nr 158/2 we wsi Czaple;
W myśl ustaleń art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zmianami)
stwierdza się co następuje:
Na wyżej wymienionych terenach objętych opracowaniem zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego przyjęte w planie rozwiązania nie przewidują konieczności realizacji inwestycji celu publicznego
z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań
własnych gminy.
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIV/786/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonych
do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego następujących
obszarów zawartych w:

1.
2.
3.
4.
5.

PAKIET 1:
działki od nr 318/5 i 318/6 we wsi Chwaszczyno;
działka nr 733/4, obręb Chwaszczyno;
działki 729/2, 729/3 i 779, obręb Chwaszczyno;
działka nr 733/8, obręb Chwaszczyno;
działki nr 753/2 i cz. dz. nr 749/3 we wsi Chwaszczyno;
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6. działki nr 733/1 i 733/36, obręb Chwaszczyno;
7. działki nr 750/21 i 750/22, obręb Chwaszczyno;
8. działka nr 750/15, obręb Chwaszczyno;
9. działka nr 739/2, obręb Chwaszczyno;
10. działka nr 845, obręb Chwaszczyno;
11. działka nr 571/9 we wsi Chwaszczyno;
12. działki nr 274/1, 274/2 i 274/4, obręb Chwaszczyno;
13. działki nr 80/1, 80/2 i 80/3, obręb Chwaszczyno;
14. działka nr 1052 obręb Chwaszczyno;
15. działka nr 788/5, we wsi Chwaszczyno;
16. działka nr 787/1 we wsi Chwaszczyno;
17. działka nr 789/2, obręb Chwaszczyno;
18. działki nr 756/3 i 756/4 obręb Chwaszczyno;
19. działki nr 757/9, 757/10, 757/11 i 757/12 obręb Chwaszczyno;
20. działka nr 757/8 we wsi Chwaszczyno;
21. działki nr 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/24 i 34/29 we wsi
Banino;
22. działka nr 32/16 we wsi Banino;
23. działki nr od 379/1 do 379/10 we wsi Barniewice;
24. działki nr 117/5, 117/6, 113/3, 122/3, 123/3, 547, 548,
549, 550, 551 i 552 we wsi Borkowo;
25. działka nr 65 we wsi Borkowo;
PAKIET 2:
26. działka nr 1022/56 w miejscowości Żukowo;
27. działka nr 652/3 w miejscowości Żukowo;
28. działki nr 33/28 i 33/31 w miejscowości Żukowo;
29. Osiedle Elżbietowo w miejscowości Żukowo;
30. działka nr 73/42 w miejscowości Żukowo;
31. działka nr 816 w miejscowości Żukowo;
32. działka nr 267/5 w miejscowości Żukowo;
33. działki nr 231/5, 231/6, 231/7 w miejscowości Żukowo;
34. działki nr 27/21, 27/22 i cz. 27/25 w miejscowości Żukowo;
35. działki nr od 1669 do 1672 w miejscowości Żukowo;
36. działka nr 56 w miejscowości Żukowo;
37. działka nr 33/21 w miejscowości Żukowo;
38. działka nr 198/2 obręb Rębiechowo;
39. działki nr 70/6, 70/7 i 70/8, obręb Rębiechowo;
40. działka nr 321, obręb Rębiechowo;
41. działka 292/6 we wsi Przyjaźń;
42. działka nr 160/1 we wsi Przyjaźń;
43. działki nr 166/1, 166/3, cz. 166/2 i cz. 167 obręb Skrzeszewo;
44. działka nr 346/2 obręb Skrzeszewo;
45. działka nr 72/1 obręb Skrzeszewo;
46. działka nr 412/2 obręb Skrzeszewo;
47. działki nr 91/7 i 91/18, obręb Skrzeszewo;
48. fragment działki nr 14/2, obręb Skrzeszewo;
PAKIET 3:
49. działka 3/2 obręb Małkowo;
50. działki 146/22 i 146/37 obręb Glincz;
51. działki 75/2, 75/4 i 77/2 obręb Glincz;
52. działki nr 197/7 i 197/8 we wsi Leźno;
53. działka nr 157/20 i części działek nr 157/13, 157/18 i
157/19 we wsi Leźno;
54. fragment wsi Leźno, przy południowo-wschodniej granicy wsi nad rzeką Radunią, obszar graniczący z torami
kolejowymi i działką nr 41, stanowiącą drogę;
55. działki nr od 190/5 do 190/8 we wsi Leźno;
56. działka nr 40/10 we wsi Leźno;
57. działka nr 43/1 we wsi Leźno;
58. działki nr 71/4 i 71/5 we wsi Pępowo;
59. działki nr 263/11 i 263/12 we wsi Niestępowo;
60. cz. dz. nr 139 we wsi Niestępowo;
61. działka nr 251/70 we wsi Niestępowo;
62. działki nr 127/2 i 127/3 we wsi Miszewko;
63. działka nr 158/2 we wsi Czaple;
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W myśl postanowień zawartych w art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) projekty wyżej wymienionych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko były wyłożone do publicznego
wglądu od dnia 23.03.2010 r. do dnia 16.04.2010 r. i w
terminie ustalonym do składania wniosków, to jest do dnia

30.04.2010 r. wpłynęła 1 uwaga do wyłożonych projektów
planów, którą po przeanalizowaniu uwzględniono:
1. Tomasz i Maria Hinca, Żukowo
Wniosek: dopuszczenie możliwości realizacji własnego
ujęcia wody;
Rozstrzygnięcie: nie uwzględnionoze względu na niezgodność z dokumentami strategicznymi gminy, w tym
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Żukowo.

2234
UCHWAŁA Nr XLIV/787/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 263/11
i 263/12 we wsi Niestępowo, gmina Żukowo.
Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 z
późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Żukowie na wniosek Burmistrza Gminy
uchwala, co następuje:
§1
Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Żukowo, określonymi w Uchwale nr XLVI/828/2002
Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 09.10.2002 r. z późn.
zmianami, uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 263/11 i
263/12, położonych w miejscowości Niestępowo, gmina
Żukowo. zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Żukowie Nr XLII/731/2002 z dnia 23 maja 2002 r., opublikowaną
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr
60 poz. 1388 z dnia 13 września 2002 r.:
zapis w § 3 „Ustalenia szczegółowe” ust 8 pt. „zasady
obsługi infrastruktury technicznej ” w pkt B, otrzymuje
brzmienie: „odprowadzenie ścieków sanitarnych – do
czasu realizacji wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się budowę szczelnych, bezodpływowych zbiorników
opróżnianych okresowo przez specjalistyczne przedsiębiorstwo, zbiorniki te po wybudowaniu sieci kanalizacji
należy bezwzględnie zlikwidować, a budynki podłączyć do
kanalizacji sanitarnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.” Dla działki nr 66/28 powstałej z podziału działki 66/23,
dopuszcza się budowę ekologicznej oczyszczalni ścieków
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§2
Integralną częścią uchwały są: załącznik nr 1 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz
załącznik nr 2 – rozstrzygnięciew sprawie rozpatrzenia
uwag wniesionych do wyłożonych do publicznego wglądu
projektów zmian miejscowych planów.
§3
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo.

§4
1. Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
2. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej
Gminy Żukowo.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Żukowie
Wojciech Kankowski
Załącznik
do Uchwały nr XLIV/787/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami
o finansach publicznych wynikających z rozwiązań projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obejmującego następujące obszary gminy
Żukowo ujęte w 3 Pakietach:
PAKIET 1:
1. działki od nr 318/5 i 318/6 we wsi Chwaszczyno;
2. działka nr 733/4, obręb Chwaszczyno;
3. działki 729/2, 729/3 i 779, obręb Chwaszczyno;
4. działka nr 733/8, obręb Chwaszczyno;
5. działki nr 753/2 i cz. dz. nr 749/3 we wsi Chwaszczyno;
6. działki nr 733/1 i 733/36, obręb Chwaszczyno;
7. działki nr 750/21 i 750/22, obręb Chwaszczyno;
8. działka nr 750/15, obręb Chwaszczyno;
9. działka nr 739/2, obręb Chwaszczyno;
10. działka nr 845, obręb Chwaszczyno;
11. działka nr 571/9 we wsi Chwaszczyno;
12. działki nr 274/1, 274/2 i 274/4, obręb Chwaszczyno;
13. działki nr 80/1, 80/2 i 80/3, obręb Chwaszczyno;
14. działka nr 1052 obręb Chwaszczyno;
15. działka nr 788/5, we wsi Chwaszczyno;
16. działka nr 787/1 we wsi Chwaszczyno;
17. działka nr 789/2, obręb Chwaszczyno;
18. działki nr 756/3 i 756/4 obręb Chwaszczyno;
19. działki nr 757/9, 757/10, 757/11 i 757/12 obręb Chwaszczyno;
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20. działka nr 757/8 we wsi Chwaszczyno;
21. działki nr 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/24 i 34/29 we wsi
Banino;
22. działka nr 32/16 we wsi Banino;
23. działki nr od 379/1 do 379/10 we wsi Barniewice;
24. działki nr 117/5, 117/6, 113/3, 122/3, 123/3, 547, 548,
549, 550, 551 i 552 we wsi Borkowo;
25. działka nr 65 we wsi Borkowo;
PAKIET 2:
26. działka nr 1022/56 w miejscowości Żukowo;
27. działka nr 652/3 w miejscowości Żukowo;
28. działki nr 33/28 i 33/31 w miejscowości Żukowo;
29. Osiedle Elżbietowo w miejscowości Żukowo;
30. działka nr 73/42 w miejscowości Żukowo;
31. działka nr 816 w miejscowości Żukowo;
32. działka nr 267/5 w miejscowości Żukowo;
33. działki nr 231/5, 231/6, 231/7 w miejscowości Żukowo;
34. działki nr 27/21, 27/22 i cz. 27/25 w miejscowości Żukowo;
35. działki nr od 1669 do 1672 w miejscowości Żukowo;
36. działka nr 56 w miejscowości Żukowo;
37. działka nr 33/21 w miejscowości Żukowo;
38. działka nr 198/2 obręb Rębiechowo;
39. działki nr 70/6, 70/7 i 70/8, obręb Rębiechowo;
40. działka nr 321, obręb Rębiechowo;
41. działka 292/6 we wsi Przyjaźń;
42. działka nr 160/1 we wsi Przyjaźń;
43. działki nr 166/1, 166/3, cz. 166/2 i cz. 167 obręb Skrzeszewo;
44. działka nr 346/2 obręb Skrzeszewo;
45. działka nr 72/1 obręb Skrzeszewo;
46. działka nr 412/2 obręb Skrzeszewo;
47. działki nr 91/7 i 91/18, obręb Skrzeszewo;
48. fragment działki nr 14/2, obręb Skrzeszewo;
PAKIET 3:
49. działka 3/2 obręb Małkowo;
50. działki 146/22 i 146/37 obręb Glincz;
51. działki 75/2, 75/4 i 77/2 obręb Glincz;
52. działki nr 197/7 i 197/8 we wsi Leźno;
53. działka nr 157/20 i części działek nr 157/13, 157/18 i
157/19 we wsi Leźno;
54. fragment wsi Leźno, przy południowo-wschodniej granicy wsi nad rzeką Radunią, obszar graniczący z torami
kolejowymi i działką nr 41, stanowiącą drogę;
55. działki nr od 190/5 do 190/8 we wsi Leźno;
56. działka nr 40/10 we wsi Leźno;
57. działka nr 43/1 we wsi Leźno;
58. działki nr 71/4 i 71/5 we wsi Pępowo;
59. działki nr 263/11 i 263/12 we wsi Niestępowo;
60. cz. dz. nr 139 we wsi Niestępowo;
61. działka nr 251/70 we wsi Niestępowo;
62. działki nr 127/2 i 127/3 we wsi Miszewko;
63. działka nr 158/2 we wsi Czaple;
W myśl ustaleń art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zmianami)
stwierdza się co następuje:
Na wyżej wymienionych terenach objętych opracowaniem zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego przyjęte w planie rozwiązania nie przewidują konieczności realizacji inwestycji celu publicznego
z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań
własnych gminy.

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIV/787/2010
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 2 lipca 2010 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonych
do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego następujących
obszarów zawartych w:
PAKIET 1:
1. działki od nr 318/5 i 318/6 we wsi Chwaszczyno;
2. działka nr 733/4, obręb Chwaszczyno;
3. działki 729/2, 729/3 i 779, obręb Chwaszczyno;
4. działka nr 733/8, obręb Chwaszczyno;
5. działki nr 753/2 i cz. dz. nr 749/3 we wsi Chwaszczyno;
6. działki nr 733/1 i 733/36, obręb Chwaszczyno;
7. działki nr 750/21 i 750/22, obręb Chwaszczyno;
8. działka nr 750/15, obręb Chwaszczyno;
9. działka nr 739/2, obręb Chwaszczyno;
10. działka nr 845, obręb Chwaszczyno;
11. działka nr 571/9 we wsi Chwaszczyno;
12. działki nr 274/1, 274/2 i 274/4, obręb Chwaszczyno;
13. działki nr 80/1, 80/2 i 80/3, obręb Chwaszczyno;
14. działka nr 1052 obręb Chwaszczyno;
15. działka nr 788/5, we wsi Chwaszczyno;
16. działka nr 787/1 we wsi Chwaszczyno;
17. działka nr 789/2, obręb Chwaszczyno;
18. działki nr 756/3 i 756/4 obręb Chwaszczyno;
19. działki nr 757/9, 757/10, 757/11 i 757/12 obręb Chwaszczyno;
20. działka nr 757/8 we wsi Chwaszczyno;
21. działki nr 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/24 i 34/29 we wsi
Banino;
22. działka nr 32/16 we wsi Banino;
23. działki nr od 379/1 do 379/10 we wsi Barniewice;
24. działki nr 117/5, 117/6, 113/3, 122/3, 123/3, 547, 548,
549, 550, 551 i 552 we wsi Borkowo;
25. działka nr 65 we wsi Borkowo;
PAKIET 2:
26. działka nr 1022/56 w miejscowości Żukowo;
27. działka nr 652/3 w miejscowości Żukowo;
28. działki nr 33/28 i 33/31 w miejscowości Żukowo;
29. Osiedle Elżbietowo w miejscowości Żukowo;
30. działka nr 73/42 w miejscowości Żukowo;
31. działka nr 816 w miejscowości Żukowo;
32. działka nr 267/5 w miejscowości Żukowo;
33. działki nr 231/5, 231/6, 231/7 w miejscowości Żukowo;
34. działki nr 27/21, 27/22 i cz. 27/25 w miejscowości Żukowo;
35. działki nr od 1669 do 1672 w miejscowości Żukowo;
36. działka nr 56 w miejscowości Żukowo;
37. działka nr 33/21 w miejscowości Żukowo;
38. działka nr 198/2 obręb Rębiechowo;
39. działki nr 70/6, 70/7 i 70/8, obręb Rębiechowo;
40. działka nr 321, obręb Rębiechowo;
41. działka 292/6 we wsi Przyjaźń;
42. działka nr 160/1 we wsi Przyjaźń;
43. działki nr 166/1, 166/3, cz. 166/2 i cz. 167 obręb Skrzeszewo;
44. działka nr 346/2 obręb Skrzeszewo;
45. działka nr 72/1 obręb Skrzeszewo;
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46. działka nr 412/2 obręb Skrzeszewo;
47. działki nr 91/7 i 91/18, obręb Skrzeszewo;
48. fragment działki nr 14/2, obręb Skrzeszewo;
PAKIET 3:
49. działka 3/2 obręb Małkowo;
50. działki 146/22 i 146/37 obręb Glincz;
51. działki 75/2, 75/4 i 77/2 obręb Glincz;
52. działki nr 197/7 i 197/8 we wsi Leźno;
53. działka nr 157/20 i części działek nr 157/13, 157/18 i
157/19 we wsi Leźno;
54. fragment wsi Leźno, przy południowo-wschodniej granicy wsi nad rzeką Radunią, obszar graniczący z torami
kolejowymi i działką nr 41, stanowiącą drogę;
55. działki nr od 190/5 do 190/8 we wsi Leźno;
56. działka nr 40/10 we wsi Leźno;
57. działka nr 43/1 we wsi Leźno;
58. działki nr 71/4 i 71/5 we wsi Pępowo;
59. działki nr 263/11 i 263/12 we wsi Niestępowo;
60. cz. dz. nr 139 we wsi Niestępowo;
61. działka nr 251/70 we wsi Niestępowo;

62. działki nr 127/2 i 127/3 we wsi Miszewko;
63. działka nr 158/2 we wsi Czaple;
W myśl postanowień zawartych w art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) projekty wyżej wymienionych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko były wyłożone do publicznego
wglądu od dnia 23.03.2010 r. do dnia 16.04.2010 r. i w
terminie ustalonym do składania wniosków, to jest do dnia
30.04.2010 r. wpłynęła 1 uwaga do wyłożonych projektów
planów, którą po przeanalizowaniu uwzględniono:
1. Tomasz i Maria Hinca, Żukowo
Wniosek: dopuszczenie możliwości realizacji własnego
ujęcia wody;
Rozstrzygnięcie: nie uwzględnionoze względu na niezgodność z dokumentami strategicznymi gminy, w tym
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Żukowo.

2235
UCHWAŁA Nr 10/2010
Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin
„Dolina Redy i Chylonki”
z dnia 24 maja 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 20/2009 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
z dnia 04 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Związku na 2010 rok.
Na podstawie art. 69 ust 2; art. 73a ustawy z dnia 08
marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami objętymi Dz. U z 2002 Nr
23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz.
1271; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r.: Nr 80, poz. 717; Nr
162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r.: Nr 102, poz. 1055; Nr 116,
poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005r.: Nr 172, poz.
1441; Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006r.: Nr 17, poz. 128;
Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz.
1111; Nr 223, poz. 1458 Dz. U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420;
Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241) oraz art. 212,art. ,art.
216,art. 217 ust. 1 i ust,2 pkt 5, art. 222, art. 235, art. 236.
art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, art. 93, art.
121,ustawy z 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku nr 157,
poz. 1241), z przywołaniem § 7 pkt 7 Statutu KZG „Dolina
Redy i Chylonki” w Gdyni (Dz. Urz. Woj. Gdańskiego z 16
grudnia 1991 r., Nr 21 z roku 1991, poz. 147 ze zmianami: z
1995r. Nr 31, poz. 139; Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2006r.
Nr 99, poz. 2044, z 2009 r. Nr 57, poz. 1094) z przywołaniem
Uchwały nr 20/2009 Zgromadzenia Komunalnego Związku
Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 04 grudnia 2009 r.
Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:
§1
W uchwale nr 20/2009 Zgromadzenia Komunalnego
Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 04 grudnia

2009 r. w sprawie budżetu Związku na rok 2010, zmienionej uchwałą nr 6/2010 Zgromadzenia KZG z 29.03.2010
wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
1) Ustala się dochody Związku na 2010 r. w wysokości
2.066.716 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
— dochody bieżące w wysokości 2.014.716 zł,
— dochody majątkowe w wysokości 52.000 zł.
2) Ustala się wydatki Związku na 2010 r. w wysokości
2.470.695 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
— wydatki bieżące w wysokości 2.434.695 zł,
— wydatki majątkowe w wysokości 36.000 zł.
3) Ustala się źródło pokrycia planowanego na 2010
rok deficytu budżetowego w wysokości 403.979 zł
w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych.
4) Ustala się plan wydatków na programy realizowane
z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej,
zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
Przewodniczący
Zgromadzenia Komunalnego
Związku Gmin
„Dolina Redy i Chylonki”:
Krzysztof Krzemiński
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Zaãàcznik nr 1
do UchwaÛy nr 10/2010
Zgromadzenia Komunalnego Zwißzku Gmin "Dolina
Redy i Chylonki"
z dnia 24 maja 2010 r.
Ó
PLAN DOCHODÓW NA 2010 ROK
w tym:
Rozdziaã
DZ

758
758

75814

x

0920

900
900

90002
0830

2007

2440

x
2900

6260

w tym

OGÓÛEM

dochody
bieéßce

3
RÓßNE
ROZLICZENIA
Róéne
rozliczenia
finansowe
PozostaÛe
odsetki
GOSPODARKA
KOMUNALNA
Gospodarka
odpadami
Dochody z usÛug
Dotacie celowe
w ramach
programów
finansowanych
z udziaÛem
årodków
europejskich
Dotacje
z funduszy
celowych na
realizacjá zadaã
bieéacych
jednostek
sektora
finansów
publicznych
WpÛywy z wpÛat
gmin
i powiatów na
rzecz zwißzków
na
dofinansowanie
zadaã bieéßcych
Dotacje
z funduszy
celowych na
dofinansowanie
kosztów
realizacji
inwestycji
i zakupów
inwestycyjnych
jenostek sektora
finansów
publicznych

4

5

40 000

40 000

0

40 000

0

40 000

40 000

0

40 000

0

40 000

40 000

2 026 716

1 974 716

57 800

1 908 516

52 000

52 000

763 200

711 200

57 800

653 400

52 000

52 000

224 400

224 400

6 800

6 800

6 800

51 000

51 000

51 000

429 000

429 000

52 000

0

52 000

52 000

Paragraf
1

w tym:
dotacje
pozostaÛe
i subwe
dochody
ncje
6
7

NAZWA

dochody
majßtkowe

dotracje
i subwencje

9

40 000

224 400

429 000
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900

90020

x

0400

900

90095
0830

x

x

2900

957

x
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WpÛywy ...
zwißzane
z gromadzeniem
årodków z opÛat
produktowych
WpÛywy z opÛaty
produktowej
PozostaÛa
dziaÛalnoåÝ
Dochody z usÛug
WpÛywy z wpÛat
gmin na rzecz
zwißzków na
dofinansowanie
zadaã bieéßcych
(skÛadka gmin)
DOCHODY
OGÓÛEM
Nadwyçki z lat
ubiegãych
w tym
nadwyçka
z zlikidowanego
funduszu
rekultywacji
DOCHODY
I PRZYCHODY
RAZEM

100 000

100 000

100 000

100 000

1 163 516

1 163 516

8 400

0

100 000

0

100 000
0

1 155 116

0

8 400

8 400

0

1 155 116

1 155 116

1 155 116

2 066 716

2 014 716

57 800

1 948 516

52 000

52 000

2 014 716

57 800

1 948 516

52 000

52 000

403 979

162 000

2 470 695

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 10/2010
Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin
,,Dolina Redy i Chylonki”
z dnia 24 maja 2010 r.
PLAN WYDATKÓW NA 2010 ROK [zł]
w tym

wydatki

Rozdz

Nazwa

4

5

6

7

8

Wydatki
na programy
finansowane
z udziaÛem
årodków
o których mowa
w art..5
ust 1 pkt2 i 3
7

10 000

10 000

0

10 000

0

0

0

10 000

10 000

2 460 695

2 424 695

1 047 210

1 265 955

87 530

24 000

36 000

9 900

9 900

5 000

4 900

976 100

944 100

35 700

884 400

24 000

32 000

133 714

133 714

62 929

70 785
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Zaãàcznik nr 3
do UchwaÛy nr 10/2010
Zgromadzenia Komunalnego Zwißzku Gmin "Dolina
Redy i Chylonki"
z dnia 24 maja 2010 r.
PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAÚEM äRODKÓW Z BUDèETU UNII EUROPEJSKIEJ [zÛ]
EFRR PROGRAM OPERACYJNY POÚUDNIOWY BAÚTYK
Data
Wyszczególnienie
Lp.
rozpoczácia zakoãczenia

1

Wydatki
kwalifikowalne ogóÛem
WkÛad wÛasny
Srodki z budéetu Unii
Europejskiej
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Wydatki
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81 440
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