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UCHWAŁA Nr XXXVII/342/10
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 24 sierpnia 2010 r.

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, określenia
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli realizujących
obowiązki psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 08
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz 1591 ze zmianami) i art.
42 ust. 3,6 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta
Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, Nr 97 poz
674 ze zmianami) Rada Gminy PSZCZÓŁKI uchwala, co
następuje:

wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli realizujących obowiązki psychologów, pedagogów, logopedów,
doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia oraz określający
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,
którym powierzono stanowiska kierownicze.

§1

§1

Wprowadza się, załącznik do uchwały określający
tygodniowy obowiązkowy czas pracy dla nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, obowiązkowy wymiar godzin
zajęć nauczycieli realizujących obowiązki psychologa,
pedagoga, logopedy, doradcy zawodowego prowadzącego zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia oraz
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,
którym powierzono stanowiska kierownicze.

W celu ustalenia tygodniowego obowiązkowego czasu
pracy dla nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym
tygodniowym obowiązkowm wymiarze godzin należy,
korzystać z następującego wzoru:
1) tygodniowy obowiązkowy czas pracy = liczba godzin
przydzielonych w arkuszu organizacyjnym szkoły
podzielona przez współczynnik X. współczynnik
X = ilość godzin przydzielonych nauczycielowi w
arkuszu organizacyjnym szkoły w danym wymiarze
czasu pracy podzielona przez wymiar czasu pracy
nauczyciela zgodniez art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
+ ilość godzin przydzielonych nauczycielowi w arkuszu
organizacyjnym szkoły w danym wymiarze czasu pracy
podzielona przez wymiar czasu pracy nauczyciela
zgodnie z art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela + n. gdzie
n- kolejne, inne wymiary czasu pracy przydzielone
nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym.
Sposób przeliczenia przedstawia przykład:
Nauczyciel realizuje etap połączony
12/18
15/30
X=(12/18)+(15/30)=0,67+0,50=1,17
Liczba godzin przydzielonych nauczycielowi w arkuszu
organizacyjnym szkoły: 12+15=27
Tygodniowy obowiązkowy czas pracy = 27/1,17 = 23,08
= 23
2) Obliczony tygodniowy obowiązkowy czas pracy w
ułamku dziesiętnym zaokrągla się do godziny w ten
sposób, że wielkości wynoszące mniej niż 0,5 pomija
się, 0,5 i więcej podwyższa się do pełnej liczby
Tygodniowy obowiązkowy czas pracy dla nauczyciela
wg przykładu wynosi 23 godziny tygodniowo.
3) Jeżeli ilość godzin przydzielona nauczycielowi w
arkuszu organizacyjnym szkoły jest większa niż
ustalony zgodnie z treścią ppkt 1 obowiązkowy
tygodniowy wymiar godzin, należy od liczby godzin
przydzielonych nauczycielowi odjąć liczbę godzin
ustaloną zgodnie z wzorem określonym w ppkt 1.
Tak ustalone godziny stanowią pracę w godzinach
ponadwymiarowych.
4) Wartość godzin ponadwymiarowych oblicza
się według stawki osobistego zaszeregowania i
ustalonego tygodniowego obowiązkowego czasu
pracy nauczyciela.
5) Tygodniowy obowiązkowy czas pracy dla nauczycieli

§2
Treść załącznika uzgodniono ze związkami zawodowymi.
§3
Traci moc Uchwała XII/137/2001 Rady Gminy Pszczółki
z 30 sierpnia 2001r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono
stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów
szkolnych.
§4
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.
Przewodniczący Rady
Jolanta Przyłucka
Załącznik
do Uchwały nr XXXVII/342/10
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 24 sierpnia 2010 r.
określający: tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, określający:
obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych,
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ustala się dla każdego nauczyciela i na jeden rok
szkolny.
6) O d p o w i e d z i a l ny m z a p r a w i d ł o w e u s t a l e n i e
tygodniowego obowiązkowego czasu pracy jest
Dyrektor szkoły lub przedszkola, który zatrudnia
nauczyciela.
§2
Określa się tygodniowy, obowiązkowy, wymiar godzin
zajęć nauczyciela zatrudnionego na stanowiskupedagogaszkolnego psychologa szkolnego,logopedy, doradcy

Lp
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
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zawodowegoprowadzącego zajęcia związane z wyborem
kierunku kształcenia w wymiarze 20 godzin.
§3
Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, określony w art. 42 ust.
3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku-Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz 674 ze zmianami) do następującego wymiaru;

Stanowisko kierownicze
Dyrektor przedszkola
do 4 oddziałów
powyżej 4 oddziałów
Wicedyrektor przedszkola
Dyrektor szkoły podstawowej
do 11 oddziałów
12 - 18 oddziałów
powyżej 18 oddziałów
Wicedyrektor szkoły podstawowej
12-18 oddziałów
powyżej 18 oddziałów
Dyrektor gimnazjum
do 12 oddziałów
powyżej 12 oddziałów
Wicedyrektor gimanzjum
Kierownik świetlicy

Obowiązkowy wymiar godzin zajęć
15
10
15
15
9
6
15
12
9
6
12
23

§4

§5

Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach, Wójt Gminy Pszczółki
może przydzielić godziny ponadwymiarowe w wymiarze
nie przekraczającym 3 godziny tygodniowo, chyba że z
planów nauczania przedmiotu wynika potrzeba przydzielenia większej liczby godzin.

Wójt Gminy Pszczółki może obniżyć wymiar obowiązkowych godzin zajęć określonych w § 3.
§6
Wymiar zajęć ustalony w § 3 odnosi się również
do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w
zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska. Wymiar ten obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym powierzono nauczycielowi obowiązki
kierownicze w zastępstwie.

2430
UCHWAŁA Nr LI/1436/10
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo-Rębiechowo w rejonie
Potoku Zajączkowskiego w mieście Gdańsku.
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zm.: z 2004 r. Nr 6, poz. 41,
Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130,
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z
2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr
201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz.
124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675) i art. 18 ust. 2 pkt
5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr
167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007
r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z
2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr
52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r., Nr 28 poz. 146,
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Nr 106, poz. 675.) uchwala się, co następuje:
§1
Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska” uchwala się miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego Klukowo-Rębiechowo w rejonie Potoku Zajączkowskiego (o numerze
ewidencyjnym 2710) zwany dalej „planem”, obejmujący
obszar o powierzchni ok. 84,8 ha zlokalizowany na północ
od ulicy Słowackiego i swoim zasięgiem obejmujący istniejącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgrupowaną pomiędzy ulicami Wojnarskiego, Dedala, Ikara i
Radarową, zabudowę zgrupowaną wzdłuż ulicy Synów
Pułku oraz tereny niezainwestowane, położone pomiędzy
istniejącą zabudową a Obwodnicą Trójmiasta.

7)

§2
Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie:
1) teren- obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi o
jednakowych zasadach zagospodarowania, którego
przeznaczenie zostało określone w § 3 i odpowiedniej karcie terenu, przeznaczony także pod drogi,
sieci i urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w tym stacje bazowe telefonii komórkowej) oraz
zieleń;
2) intensywność zabudowy- stosunek powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków na działce do powierzchni działki. W
karcie terenu można ustalić intensywność zabudowy
dla terenu lub terenu inwestycji;
3) powierzchnia całkowita budynku- suma powierzchni wszystkich kondygnacji budynku lub ich części o
wysokości ponad 1,90 m, zamkniętych i przekrytych
ze wszystkich stron, z wyjątkiem nadbudówek ponad
dachem, takich jak maszynownia dźwigu, centrala
wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia, mierzonych po obrysie zewnętrznym budynku z włączeniem tynków i okładzin, na poziomie posadzki
pomieszczeń. Do powierzchni całkowitej nie wlicza
się przykładowo powierzchni loggii, balkonów, galerii, tarasów;
4) powierzchnia użytkowa budynku- powierzchnia
całkowita pomniejszona o powierzchnie zajęte
przez: konstrukcję, instalacje oraz klatki schodowe,
szyby windowe, wbudowane garaże i parkingi oraz
pomieszczenia nieużytkowe;
5) mieszkanie integralnie związane z prowadzoną
działalnością gospodarczą- mieszkanie: właściciela podmiotu gospodarczego, stróża lub technologa,
o ile działalność wymaga całodobowego nadzoru
technologicznego,na działce wspólnej z obiektem,
w którym jest prowadzona działalność gospodarcza.
Dopuszcza się najwyżej dwa mieszkania (w odrębnym budynku mieszkalnym lub w budynku wspólnym z prowadzoną działalnością gospodarczą), przy
czym łączna powierzchnia użytkowa mieszkań nie
może przekraczać łącznej powierzchni użytkowej
wykorzystywanej na cele działalności gospodarczej;
6) wysokość zabudowy- wysokość mierzona od najniższej rzędnej rzutu pionowego obrysu ścian lub
podpór najniższej kondygnacji nadziemnej na
powierzchnię terenu (odwzorowaną na podkładzie
mapowym rysunku planu) do najwyższej kalenicy
dachu lub najwyższego punktu na pokryciu kubatury budynku albo attyki. Do wysokości zabudowy
nie wlicza się urządzeń, instalacji i elementów technicznych, rekreacyjno-sportowych, reklamowych (o

8)

9)

10)

11)

12)

ile nie mają formy attyki), takich jak: anteny, maszty
odgromnikowe, kominy, klimatyzatory, nadbudówki
nad dachami (np. maszynownie dźwigów, centrale wentylacyjne, klimatyzacyjne, kotłownie), które
postrzegane z poziomu podłogi parteru (z odległości
od zabudowy nie mniejszych niż dwie i nie większych
niż trzy jej wysokości) nie podwyższają optycznie
zabudowy swoją masą.Dopuszcza się mierzenie
wysokości oddzielnie dla poszczególnych części
budynków;
dach stromy- dach, który spełnia równocześnie
następujące warunki: połacie dachowe są nachylone do poziomu pod kątem większym niż 30 o, a w
przypadku górnej połaci dachu mansardowego – pod
kątem większym niż 10o, powierzchnia lukarn przykrytych połaciami o mniejszym nachyleniu nie przekracza połowy całej powierzchni przykrytej dachem
odwzorowanym na rzucie poziomym. Za dach stromy
uważa się również dachy w kształcie kopuły, kolebki
itp. dachy widoczne z poziomu terenu;
Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB)- ciągła struktura przestrzenna wiążąca ze sobą najbardziej wartościowe, różnorodne
tereny zieleni, fragmenty terenów otwartych (w tym
wód powierzchniowych) i wybrane tereny zainwestowania miejskiego o ograniczonej zabudowie, a
także zapewniająca ich powiązanie z odpowiednimi
terenami pozamiejskimi. OSTAB składa się z podstawowych elementów strukturalnych i ciągów łączących, które zapewniają zachowanie w jego obrębie
ekologicznych reguł ciągłości w czasie i przestrzeni
oraz różnorodności biologicznej;
maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowylinia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się
wznoszenie budynków oraz – określonych w ustaleniach planu – budowli. Linia nie dotyczy: balkonów,
wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, podokienników,
zadaszeń nad wejściami, ryzalitów, przedsionków,
schodów zewnętrznych, pochylni, tarasów, części
podziemnych obiektów budowlanych, o ile ustalenia
planu nie stanowią inaczej;
układ odwadniający- układ obejmujący szczelne,
otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, cieki naturalne, kanały, rowy i drenaże;
zagospodarowanie tymczasowe- zagospodarowanie nowe, niezgodne z ustaleniami planu w zakresie
przeznaczenia terenu lub określonych w nim warunków, standardów i parametrów, które po terminie
na jaki zostało dopuszczone powinno ulec likwidacji.
Obiekty tymczasowe zgodne z ustaleniami planu nie
są zagospodarowaniem tymczasowym;
powierzchnia biologicznie czynna- teren biologicznie czynny, w rozumieniu rozporządzenia w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie.
§3

Oznaczenia literowe lub literowo – cyfrowe dotyczące
przeznaczenia terenów użyte w niniejszym planie.
1. Tereny zabudowy mieszkaniowej:
M22 tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnejdomy mieszkalne do 4 mieszkań.
2. W terenach mieszkaniowych dopuszcza się:
1) usługi spełniające równocześnie poniższe warunki:
a) brak kolizji z funkcją mieszkaniową,
b) mieszczące się w lokalach użytkowych do 100 m2
powierzchni użytkowej,
c) dysponujące odrębnym wejściem z zewnątrz
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lub wejściem z zewnątrz wspólnym z najwyżej
jednym mieszkaniem;
2) wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyjne z funkcją mieszkaniową, np.: schronisko
socjalne, internat, dom studencki, dom rencistów,
dom zakonny, dom dziecka, z wyłączeniem obiektów hotelarskich.
3. Tereny zabudowy usługowej:
U33 tereny zabudowy usługowej komercyjne i
publiczne
1) z wyłączeniem:
a) rzemiosła produkcyjnego,
b) stacji paliw,
c) warsztatów samochodowych blacharskich i
lakierniczych,
d) stacji obsługi samochodów ciężarowych i autobusów;
2) dopuszcza się:
a) parkingi i garaże dla samochodów osobowych,
b) salony samochodowe (z serwisem),
c) małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni użytkowej,
d) budynki zamieszkania zbiorowego,
e) mieszkania integralnie związane z prowadzoną
działalnością gospodarczą.
4. Tereny zabudowy mieszanej mieszk aniowousługowej:
M/U31 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej
zawierające tereny mieszkaniowe M22 i usługowe
U33. W karcie terenu można ustalić proporcję miedzy
funkcją mieszkaniową a usługową.
5. Tereny zieleni i wód:
1) ZL lasy;
2) Z64 tereny zieleni krajobrazowo-ekologicznej, np.:
drobne, naturalne zbiorniki wodne i cieki wraz z
zielenią przywodną, międzywala, tereny podmokłe,
żarnowczyska, wydmy, zieleń na skarpach, naturalne zadrzewienia i zakrzewienia.

Lp
.

Rodzaj funkcji

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

Budynki mieszkalne jednorodzinne
Domy studenckie, internaty
Hotele pracownicze, asystenckie
Schroniska młodzieżowe
Hotele
Pensjonaty, pokoje gościnne, obiekty
świadczące usługi hotelarskie
Motele
Domy dziennego i stałego pobytu dla
osób starszych, domy opieki
Obiekty handlowe o pow. sprzedaży do
2000 m2

7.
8.
9.

Poz. 2430
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6. Tereny komunikacji:
1) KD80 tereny ulic dojazdowych;
2) KD81 tereny ulic lokalnych;
3) KD84 tereny ulic ekspresowych, tereny autostrad;
4) KDW tereny dróg wewnętrznych;
5) KX tereny wydzielonych ciągów: pieszych, pieszojezdnych, pieszo-rowerowych, rowerowych, ulic o
równoprawnym ruchu pieszym, rowerowym i kołowym.
7. Na terenach transportu drogowego: KD (za wyjątkiem
KD84), KS i KX, dopuszcza się obiekty stanowiące
tradycyjne wyposażenie ulic, np.: kioski z prasą,
punkty sprzedaży biletów, budki telefoniczne, wiaty
przystankowe, nośniki reklamowe, w tym również na
lokalizacjach tymczasowych.
8. Tereny infrastruktury technicznej:
D odprowadzenie wód opadowych, melioracje
i urządzenia ochrony przeciwpowodziowej, np.:
zbiorniki retencyjne przeciwpowodziowe, wały i inne
urządzenia przeciwpowodziowe, przepompownie
melioracyjne, przepompownie deszczowe.
§4
1. Wo d y o p a d o w e i r o z t o p o w e p o ch o d z ą c e z
zanieczyszczonych powierzchni szczelnych wymagają
oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi.
2. Cały obszar planu położony jest w powierzchniach
ograniczających dopuszczalne gabaryty obiektów
budowlanych oraz naturalnych, wynikających z
usytuowania Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha
Wałęsy - zagospodarowanie zgodnie z przepisami
odrębnymi.
§5
1. Ustala się wskaźniki parkingowe do obliczania
zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla
samochodów osobowych:

Podstawa odniesienia

1 mieszkanie
10 pokoi
1 pokój
10 łóżek
1 pokój
1 pokój

Wskaźniki miejsc
postojowych
strefa C obszary
zabudowy miejskiej
strefa
nieograniczonego
parkowania
MIN. 2
MIN. 0,9
MIN. 0,4
MIN. 0,9
MIN. 0,6
MIN. 1,0

1 pokój
10 łóżek

MIN. 1,0
MIN. 0,9

1000 m2pow. sprzedaży

MIN. 32
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10.

Targowiska

11.

Restauracje, kawiarnie, bary

12.

Biura, urzędy, poczty, banki, obiekty
o pow. powyżej 200m2pow. użytkowej
Biura, urzędy, poczty, banki, obiekty
o pow. do 200m2pow. użytkowej
Przychodnie, gabinety lekarskie,
kancelarie adwokackie – obiekty małe
do 200 m2pow. użytkowej
Przychodnie, gabinety lekarskie,
kancelarie adwokackie – obiekty duże
powyżej 200 m2pow. użytkowej
Kościoły, kaplice

13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.

Domy parafialne, domy kultury
Kina
Muzea małe do 1000m2powierzchni
wystawienniczej
Szkoły podstawowe i gimnazja

21.

Szkoły średnie

22.

Szkoły wyższe, obiekty dydaktyczne

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Przedszkola, świetlice
Szpitale, kliniki
Rzemiosło usługowe
Małe obiekty sportu i rekreacji
Kryte pływalnie
Korty tenisowe (bez widzów)
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2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powyższe
wskaźniki stosuje się odpowiednio.
§6
1. Ustala się podział obszaru objętego planem na 45
terenów oznaczone numerami trzycyfrowymi od 001
do 045.
2. Dla każdego z w/w terenów określa się ustalenia
szczegółowe ujęte w kartach terenów.
§ 7
KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM
001-M22 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KLUKOWO-RĘBIECHOWO
W REJONIE POTOKU ZAJĄCZKOWSKIEGO W MIEŚCIE
GDANSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2710
1. Numer terenu: 001;
2. Powierzchnia terenu: 0,55 ha;
3. Przeznaczenie terenu: M22 zabudowa mieszkaniowa
ekstensywna;
4. Funkcje wyłączone: domy mieszkalne powyżej 2 mieszkań;
5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania
uznany za zgodny z planem: nie ustala się;
6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1000 m2pow.
handlowej
100 miejsc
konsumpcyjnych
100 m2pow. użytkowej

MIN. 5

100 m2pow. użytkowej

MIN. 3

100 m2pow. użytkowej

MIN. 5

100 m2pow. użytkowej

MIN. 2,5

1000 m2pow.
użytkowej
100 m2pow. użytkowej
100 miejsc siedzących
1000 m2pow.
wystawienniczej
1 pomieszczenie do
nauki
1 pomieszczenie do
nauki
10 studentów lub
1 pomieszczenie do
nauki
1 oddział
1 łóżko
100 m2pow. użytkowej
100 m2pow. użytkowej
100 m2lustra wody
1 kort

MIN. 12

MIN. 50
MIN. 15

MIN. 3
MIN. 5
MIN. 16 + 0,3 m.p. dla
autokaru
MIN. 0,5
MIN. 1,0
MIN. 1,5 lub MIN. 4

MIN. 3,0
MIN. 1
MIN. 2
MIN. 4
MIN. 5
MIN. 2

1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7 i 11,
2) zakaz lokalizacji masztów i wież telefonii komórkowej
wolnostojących oraz na dachach,
3) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących;
7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenu:
1) linie zabudowy: zgodnie z przepisami budowlanymi
i drogowymi,
2) wielkośc powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 25%,
3) minmalny procent powierzchni biologicznie czynnej:
60% powierzchni działki,
4) intensywnośc zabudowy, minimalna: nie ustala się,
maksymalna: 0,5
5) wysokośc zabudowy, minimalna: nie ustala się,
maksymalna: 12,0m
6) formy zabudowy: wolnostojąca i bliżniacza,
7) ksztalt dachu: stromy;
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie
dotyczy;
9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) dostępność drogowa: od ulicy 029-KD81,
2) parkingi: do realizacji w granicach inwestycji, zgodnie
z § 5 uchwały,
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3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej,
4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej,
5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie
na terenie lub do kanalizacji deszczowej,
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych,
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe
– zgodnie z obowiązującymi przepisami,
10) planowane urządzenia i sieci magistralne: nie dotyczy;
10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków,
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy;
11. Zasady ochrony środowiska i przyrody: maksymalne
zachowanie istniejącego drzewostanu lub przesadzenie go w obrębie działki;
12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie
dotyczy;
13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania
terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania;
14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej
zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów
wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie
ustala się;
15. Stawka procentowa: 30%;
16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie na podstawie odrębnych
przepisów:
1) teren położony w powierzchniach ograniczających
dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz
naturalnych, wynikających z usytuowania Portu
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,
2) teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego;
17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie dotyczy;
18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:
1) zaleca się przeznaczenie pod zadrzewienia co najmniej 20% powierzchni biologicznie czynnej,
2) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew
i krzewów zgodnych z miejscowymi warunkami
siedliskowymi.
§8
KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM
002-M/U31 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KLUKOWO-RĘBIECHOWO
W REJONIE POTOKU ZAJĄCZKOWSKIEGO W MIEŚCIE
GDANSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2710
1. Numer terenu: 002;
2. Powierzchnia terenu: 5,21 ha;
3. Przeznaczenie terenu: M/U31 zabudowa mieszkaniowo-usługowa, zawierająca tereny mieszkaniowe M22 i
usługowe U33, bez ustalania proporcji miedzy funkcją
mieszkaniową i usługową;
4. Funkcje wyłączone:
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej
400m2,
2) zabudowa mieszkaniowa z zastrzeżeniem ust. 11
pkt 1 oraz szpitale, domy opieki społecznej, budynki

5.
6.

7.

8.
9.

Poz. 2430

związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem
dzieci i młodzieży,
3) domy mieszkalne powyżej 2 mieszkań;
Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania
uznany za zgodny z planem: nie ustala się;
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7 i 11,
2) zakaz lokalizacji masztów i wież telefonii komórkowej wolnostojących oraz na dachach zabudowy
mieszkaniowej, maksymalna wysokość masztów,
wież lub anten na dachach pozostałych budynków
nie może przekraczać 1/3 wysokości budynku i nie
może wynosić więcej niż 10m,
3) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących;
Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenu:
1) linie zabudowy:
a) maksymalne nieprzekraczalne w odległości 12,0m
od lasu (poza granicami planu) – jak na rysunku
planu,
b) maksymalne nieprzekraczalne w odległości 40,0m
od krawędzi jezdni Obwodnicy Trójmiasta (042KD84 – aleja Kazimierza Jagiellończyka),
c) pozostałe zgodnie z przepisami budowlanymi i
drogowymi,
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
a) w OSTAB: maksymalnie 20%,
b) na pozostałym terenie: maksymalnie 30%,
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej:
a) w OSTAB: 60% powierzchni działki,
b) na pozostałym terenie: 50% powierzchni działki,
4) intensywność zabudowy, minimalna: nie ustala się,
maksymalna: 0,5
5) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się,
maksymalna: 12,0m
6) formy zabudowy: wolnostojąca i bliźniacza,
7) kształt dachu: stromy,
8) inne: przy ciągłej płaszczyźnie elewacji budynku
wzdłuż ulicy – jej maksymalna długość 20,0m. Powyżej tej długości elewację należy podzielić na części
nie dłuższe niż 12,0m poprzez zastosowanie uskoków
o głębokości minimum 2,0m na całej wysokości
elewacji;
Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie
dotyczy;
Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) dostępność drogowa: od ulicy 029-KD81,
2) parkingi: do realizacji w granicach inwestycji, zgodnie
z § 5 uchwały,
3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej,
4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej,
5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie
na terenie lub do kanalizacji deszczowej,
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych,
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe
– zgodnie z obowiązującymi przepisami,
10) planowane urządzenia i sieci magistralne: nie do-
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tyczy;
10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków,
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy;
11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:
1) możliwość lokalizacji budynków mieszkalnych w
przypadku dotrzymania dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku wymaganych dla terenów
przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową, z
uwzględnieniem zabudowy istniejącej w chwili wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę oraz
uciążliwości, o których mowa w ust. 17,
2) w pomieszczeniach przewidzianych na stały pobyt ludzi narażonych na uciążliwości Obwodnicy Trójmiasta
zastosowanie elewacji o podwyższonej izolacyjności
doprowadzającej poziom hałasu do obowiązujących
wartości dla tego typu pomieszczeń,
3) południowo - wschodnia część terenu objęta Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) – jak na rysunku planu,
4) maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu,
5) drzewo (klon) do zachowania – jak na rysunku planu;
12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie
dotyczy;
13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania
terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania;
14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej
zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów
wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie
ustala się;
15. Stawka procentowa: 30%
16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie na podstawie odrębnych
przepisów:
1) teren położony w powierzchniach ograniczających
dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz
naturalnych, wynikających z usytuowania Portu
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,
2) strefa ograniczeń od napowietrznej linii wysokiego
napięcia – zagospodarowanie zgodnie z przepisami
odrębnymi,
3) istniejący gazociąg średniego ciśnienia wraz ze
strefą kontrolowaną – zagospodarowanie zgodnie
z przepisami odrębnymi,
4) teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodnie z
przepisami odrębnymi;
17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu: na terenie występują
wysokie poziomy hałasu w środowisku od Obwodnicy
Trójmiasta;
18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:
1) zaleca się przeznaczenie pod zadrzewienia co najmniej 20% powierzchni biologicznie czynnej,
2) zaleca się pozostawić wolny od zainwestowania
obszar wokół pnia drzewa do zachowania, odpowiadający rzutowi korony,
3) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew
i krzewów zgodnych z miejscowymi warunkami
siedliskowymi,
4) południowo – wschodnia część terenu położona w
zlewni potoku Zajączkowskiego, wskazana wcześniejsza realizacja zbiornika retencyjnego przed
rozpoczęciem zabudowy.

§9
KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM
003-D MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO KLUKOWO-RĘBIECHOWO W REJONIE POTOKU ZAJĄCZKOWSKIEGO W MIEŚCIE GDANSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2710
1. Numer terenu: 003;
2. Powierzchnia terenu: 0,80 ha;
3. Przeznaczenie terenu: D odprowadzenie wód opadowych - zbiornik retencyjny;
4. Funkcje wyłączone: nie ustala się;
5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania
uznany za zgodny z planem: nie ustala się;
6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7 i 11;
7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenu:
1) linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne:
a) w odległości 40,0m od krawędzi jezdni Obwodnicy
Trójmiasta (042-KD84 – aleja Kazimierza Jagiellończyka),
b) pozostałe zgodnie z przepisami budowlanymi i
drogowymi,
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: nie dotyczy,
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej:
90% powierzchni terenu,
4) intensywność zabudowy: nie dotyczy,
5) wysokość zabudowy: nie dotyczy,
6) formy zabudowy: nie dotyczy,
7) kształt dachu: nie dotyczy;
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie
dotyczy;
9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) dostępność drogowa: od ulicy 029-KD81,
2) parkingi: wyklucza się,
3) zaopatrzenie w wodę: nie dotyczy,
4) odprowadzenie ścieków: nie dotyczy,
5) odprowadzenie wód opadowych: odprowadzenie
powierzchniowe,
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,
8) zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy,
9) gospodarka odpadami: nie dotyczy,
10) planowane urządzenia i sieci magistralne: nie dotyczy;
10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków,
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy;
11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:
1) teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów
Aktywnych Biologicznie (OSTAB),
2) przeznaczenie pod zieleń wszystkich powierzchni
poza obiektami niezbędnymi do eksploatacji zbiornika,
3) zastosowanie materiałów naturalnych do umocnienia brzegu zbiornika,
4) utrzymanie stałego lustra wody;
12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie
dotyczy;
13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania
terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania;
14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej
zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów
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wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie
ustala się;
Stawka procentowa: nie dotyczy;
Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie na podstawie odrębnych
przepisów:
1) teren położony w powierzchniach ograniczających
dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz
naturalnych, wynikających z usytuowania Portu
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,
2) teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodnie z
przepisami odrębnymi,
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie dotyczy;
Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:
1) zaleca się wprowadzenie zadrzewienia na powierzchniach niezabudowanych i nieutwardzonych,
2) zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej do utwardzenia drogi technicznej,
3) zaleca się utworzenie wyspy.
§ 10

KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM
004-M/U31 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KLUKOWO-RĘBIECHOWO
W REJONIE POTOKU ZAJĄCZKOWSKIEGO W MIEŚCIE
GDANSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2710
1. Numer terenu: 004;
2. Powierzchnia terenu: 3,87 ha;
3. Przeznaczenie terenu: M/U31 zabudowa mieszkaniowo-usługowa, zawierająca tereny mieszkaniowe M22 i
usługowe U33, bez ustalania proporcji miedzy funkcją
mieszkaniową i usługową;
4. Funkcje wyłączone:
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej
400m2,
2) zabudowa mieszkaniowa z zastrzeżeniem ust. 11
pkt 1 oraz szpitale, domy opieki społecznej, budynki
związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem
dzieci i młodzieży,
3) domy mieszkalne powyżej 2 mieszkań;
5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania
uznany za zgodny z planem: nie ustala się;
6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7 i 11,
2) zakaz lokalizacji masztów i wież telefonii komórkowej wolnostojących oraz na dachach zabudowy
mieszkaniowej, maksymalna wysokość masztów,
wież lub anten na dachach pozostałych budynków
nie może przekraczać 1/3 wysokości budynku i nie
może wynosić więcej niż 10m,
3) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących;
7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenu:
1) linie zabudowy:
a) maksymalne nieprzekraczalne w odległości 12,0m
od lasu – jak na rysunku planu,
b) maksymalne nieprzekraczalne w odległości 40,0m
od krawędzi jezdni Obwodnicy Trójmiasta (042KD84 – aleja Kazimierza Jagiellończyka),
c) pozostałe zgodnie z przepisami budowlanymi i
drogowymi,
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2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 30%,
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej:
50% powierzchni działki,
4) intensywność zabudowy, minimalna: nie ustala się,
maksymalna: 0,5,
5) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się,
maksymalna: 12,0m,
6) formy zabudowy: wolnostojąca i bliźniacza,
7) kształt dachu: stromy,
8) inne: przy ciągłej płaszczyźnie elewacji budynku
wzdłuż ulicy – jej maksymalna długość 20,0m. Powyżej tej długości elewację należy podzielić na części
nie dłuższe niż 12,0m poprzez zastosowanie uskoków
o głębokości minimum 2,0m na całej wysokości
elewacji;
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie
dotyczy;
9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) dostępność drogowa: od ulicy 029-KD81,
2) parkingi: do realizacji w granicach inwestycji, zgodnie
z § 5 uchwały,
3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej,
4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej,
5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie
na terenie lub do kanalizacji deszczowej,
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych,
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe
– zgodnie z obowiązującymi przepisami,
10) planowane urządzenia i sieci magistralne: przepompownia ścieków;
10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków,
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy;
11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:
1) możliwość lokalizacji budynków mieszkalnych w
przypadku dotrzymania dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku wymaganych dla terenów
przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową, z
uwzględnieniem zabudowy istniejącej w chwili wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę oraz
uciążliwości, o których mowa w ust. 17,
2) w pomieszczeniach przewidzianych na stały pobyt ludzi narażonych na uciążliwości Obwodnicy Trójmiasta
zastosowanie elewacji o podwyższonej izolacyjności
doprowadzającej poziom hałasu do obowiązujących
wartości dla tego typu pomieszczeń,
3) maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu
lub przesadzenie go w obrębie działki;
12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie
dotyczy;
13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania
terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania;
14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej
zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów
wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie
ustala się;
15. Stawka procentowa: 30%;
16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie na podstawie odrębnych
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przepisów:
1) teren położony w powierzchniach ograniczających
dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz
naturalnych, wynikających z usytuowania Portu
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,
2) strefa ograniczeń od napowietrznej linii wysokiego
napięcia – zagospodarowanie zgodnie z przepisami
odrębnymi,
3) istniejący gazociąg średniego ciśnienia wraz ze
strefą kontrolowaną – zagospodarowanie zgodnie
z przepisami odrębnymi,
4) teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodnie z
przepisami odrębnymi;
17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu: na terenie występują
wysokie poziomy hałasu w środowisku od Obwodnicy
Trójmiasta;
18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:
1) zaleca się przeznaczenie pod zadrzewienia co najmniej 20% powierzchni biologicznie czynnej,
2) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew
i krzewów zgodnych z miejscowymi warunkami
siedliskowymi,
3) zalecana lokalizacja przepompowni ścieków sanitarnych, jak na rysunku planu,
4) teren położony w zlewni potoku Zajączkowskiego,
wskazana wcześniejsza realizacja zbiornika retencyjnego przed rozpoczęciem zabudowy.
§ 11
KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM
005-M/U31 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KLUKOWO-RĘBIECHOWO
W REJONIE POTOKU ZAJĄCZKOWSKIEGO W MIEŚCIE
GDANSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2710
1. Numer terenu: 005;
2. Powierzchnia terenu: 2,05 ha;
3. Przeznaczenie terenu: M/U31 zabudowa mieszkaniowo-usługowa, zawierająca tereny mieszkaniowe M22 i
usługowe U33, bez ustalania proporcji miedzy funkcją
mieszkaniową i usługową;
4. Funkcje wyłączone:
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej
400m2,
2) zabudowa mieszkaniowa z zastrzeżeniem ust. 11
pkt 1 oraz szpitale, domy opieki społecznej, budynki
związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem
dzieci i młodzieży,
3) domy mieszkalne powyżej 2 mieszkań;
5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania
uznany za zgodny z planem: nie ustala się,
6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7 i 11,
2) zakaz lokalizacji masztów i wież telefonii komórkowej wolnostojących oraz na dachach zabudowy
mieszkaniowej, maksymalna wysokość masztów,
wież lub anten na dachach pozostałych budynków
nie może przekraczać 1/3 wysokości budynku i nie
może wynosić więcej niż 10m,
3) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących;
7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenu:
1) linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne zgod-
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nie z przepisami budowlanymi i drogowymi,
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 30%,
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej:
50% powierzchni działki,
4) intensywność zabudowy, minimalna: nie ustala się,
maksymalna: 0,5,
5) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się,
maksymalna: 12,0m,
6) formy zabudowy: wolnostojąca i bliźniacza,
7) kształt dachu: stromy,
8) inne: przy ciągłej płaszczyźnie elewacji budynku
wzdłuż ulicy – jej maksymalna długość 20,0m. Powyżej tej długości elewację należy podzielić na części
nie dłuższe niż 12,0m poprzez zastosowanie uskoków
o głębokości minimum 2,0m na całej wysokości
elewacji;
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie
dotyczy;
9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) dostępność drogowa: od ulic: 029-KD81, 033-KD80 i
034-KD80,
2) parkingi: do realizacji w granicach inwestycji, zgodnie
z § 5 uchwały,
3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej,
4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej,
5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie
na terenie lub do kanalizacji deszczowej,
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych,
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe
– zgodnie z obowiązującymi przepisami,
10) planowane urządzenia i sieci magistralne: nie dotyczy;
10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków,
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy;
11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:
1) możliwość lokalizacji budynków mieszkalnych w
przypadku dotrzymania dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku wymaganych dla terenów
przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową, z
uwzględnieniem zabudowy istniejącej w chwili wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę oraz
uciążliwości, o których mowa w ust. 17,
2) w pomieszczeniach przewidzianych na stały pobyt ludzi narażonych na uciążliwości Obwodnicy Trójmiasta
zastosowanie elewacji o podwyższonej izolacyjności
doprowadzającej poziom hałasu do obowiązujących
wartości dla tego typu pomieszczeń;
12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie
dotyczy;
13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania
terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania;
14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej
zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów
wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie
ustala się;
15. Stawka procentowa: 30%;
16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie na podstawie odrębnych
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przepisów:
1) teren położony w powierzchniach ograniczających
dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz
naturalnych, wynikających z usytuowania Portu
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,
2) strefa ograniczeń od napowietrznej linii wysokiego
napięcia – zagospodarowanie zgodnie z przepisami
odrębnymi,
3) istniejący gazociąg średniego ciśnienia wraz ze
strefą kontrolowaną – zagospodarowanie zgodnie
z przepisami odrębnymi,
4) teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodnie z
przepisami odrębnymi;
17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu: na terenie występują
wysokie poziomy hałasu w środowisku od Obwodnicy
Trójmiasta;
18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: południowo – wschodnia część terenu położona w zlewni potoku Zajączkowskiego, wskazana wcześniejsza realizacja zbiornika
retencyjnego przed rozpoczęciem zabudowy.
§ 12
KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM
006-M22 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KLUKOWO-RĘBIECHOWO W
REJONIE POTOKU ZAJĄCZKOWSKIEGO W MIEŚCIE
GDANSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2710
1. Numer terenu: 006;
2. Powierzchnia terenu: 5,63 ha;
3. Przeznaczenie terenu: M22 zabudowa mieszkaniowa
ekstensywna;
4. Funkcje wyłączone: domy mieszkalne powyżej 2 mieszkań;
5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania
uznany za zgodny z planem: nie ustala się;
6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7 i 11,
2) zakaz lokalizacji masztów i wież telefonii komórkowej
wolnostojących oraz na dachach,
3) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących;
7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenu:
1) linie zabudowy: zgodnie z przepisami budowlanymi
i drogowymi,
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 30%,
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej:
60% powierzchni działki,
4) intensywność zabudowy, minimalna: nie ustala się,
maksymalna: 0,5,
5) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się,
maksymalna: 12,0m,
6) formy zabudowy: wolnostojąca i bliźniacza,
7) kształt dachu: stromy;
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie
dotyczy;
9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) dostępność drogowa: od ulic: 028-KD81, 029-KD81,
031-KD80, 033-KD80 i ulicy Radarowej (poza granicami planu),
2) parkingi: do realizacji w granicach inwestycji, zgodnie

z § 5 uchwały,
3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej,
4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej,
5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie
na terenie lub do kanalizacji deszczowej,
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych,
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe
– zgodnie z obowiązującymi przepisami,
10) planowane urządzenia i sieci magistralne: nie dotyczy;
10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków,
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy;
11. Zasady ochrony środowiska i przyrody: maksymalne
zachowanie istniejącego drzewostanu lub przesadzenie go w obrębie działki;
12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie
dotyczy;
13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania
terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania;
14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej
zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów
wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie
ustala się;
15. Stawka procentowa: 30%;
16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie na podstawie odrębnych
przepisów:
1) teren położony w powierzchniach ograniczających
dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz
naturalnych, wynikających z usytuowania Portu
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,
2) teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodnie z
przepisami odrębnymi,
17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie dotyczy;
18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:
1) zaleca się przeznaczenie pod zadrzewienia co najmniej 20% powierzchni biologicznie czynnej,
2) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew
i krzewów zgodnych z miejscowymi warunkami
siedliskowymi,
3) wschodnia część terenu położona w zlewni potoku
Zajączkowskiego, wskazana wcześniejsza realizacja
zbiornika retencyjnego przed rozpoczęciem zabudowy.
§ 13
KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM
007M/U31 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KLUKOWO-RĘBIECHOWO
W REJONIE POTOKU ZAJĄCZKOWSKIEGO W MIEŚCIE
GDANSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2710
1. Numer terenu: 007;
2. Powierzchnia terenu: 0,48 ha;
3. Przeznaczenie terenu: M/U31 zabudowa mieszkaniowo-usługowa, zawierająca tereny mieszkaniowe M22 i
usługowe U33, bez ustalania proporcji miedzy funkcją
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mieszkaniową i usługową;
4. Funkcje wyłączone:
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej
400m2,
2) domy mieszkalne powyżej 2 mieszkań;
5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania
uznany za zgodny z planem: nie ustala się;
6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7 i 11,
2) zakaz lokalizacji masztów i wież telefonii komórkowej wolnostojących oraz na dachach zabudowy
mieszkaniowej, maksymalna wysokość masztów,
wież lub anten na dachach pozostałych budynków
nie może przekraczać 1/3 wysokości budynku i nie
może wynosić więcej niż 10m,
3) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących;
7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenu:
1) linie zabudowy: zgodnie z przepisami budowlanymi
i drogowymi,
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 30%,
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej:
50% powierzchni działki,
4) intensywność zabudowy, minimalna: nie ustala się,
maksymalna: 0,5,
5) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się,
maksymalna: 12,0m,
6) formy zabudowy: wolnostojąca i bliźniacza,
7) kształt dachu: stromy,
8) inne: przy ciągłej płaszczyźnie elewacji budynku
wzdłuż ulicy 032-KD80 – jej maksymalna długość
20,0m. Powyżej tej długości elewację należy podzielić
na części nie dłuższe niż 12,0m poprzez zastosowanie uskoków o głębokości minimum 2,0m na całej
wysokości elewacji;
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie
dotyczy;
9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) dostępność drogowa: od ulic: 028-KD81, 031-KD80 i
032-KD80,
2) parkingi: do realizacji w granicach inwestycji, zgodnie
z § 5 uchwały,
3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej,
4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej,
5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie
na terenie lub do kanalizacji deszczowej,
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych,
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe
– zgodnie z obowiązującymi przepisami,
10) planowane urządzenia i sieci magistralne: nie dotyczy;
10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków,
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy;
11. Zasady ochrony środowiska i przyrody: wyklucza się
lokalizację szpitali, domów opieki społecznej oraz
budynków związanych ze stałym lub wielogodzinnym
pobytem dzieci i młodzieży w przypadku nie zapew-

nienia wymaganego poziomu hałasu w środowisku;
12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie
dotyczy;
13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania
terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania;
14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej
zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów
wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie
ustala się;
15. Stawka procentowa: 30%;
16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie na podstawie odrębnych
przepisów:
1) teren położony w powierzchniach ograniczających
dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz
naturalnych, wynikających z usytuowania Portu
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,
2) teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodnie z
przepisami odrębnymi,
17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie dotyczy;
18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: zaleca się przeznaczenie
pod zadrzewienia co najmniej 20% powierzchni biologicznie czynnej.
§ 14
KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM
008-M/U31 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KLUKOWO-RĘBIECHOWO
W REJONIE POTOKU ZAJĄCZKOWSKIEGO W MIEŚCIE
GDANSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2710
1. Numer terenu: 008;
2. Powierzchnia terenu: 0,42 ha;
3. Przeznaczenie terenu: M/U31 zabudowa mieszkaniowo-usługowa, zawierająca tereny mieszkaniowe M22 i
usługowe U33, bez ustalania proporcji miedzy funkcją
mieszkaniową i usługową;
4. Funkcje wyłączone:
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej
400m2,
2) domy mieszkalne powyżej 2 mieszkań;
5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania
uznany za zgodny z planem: nie ustala się;
6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7 i 11,
2) zakaz lokalizacji masztów i wież telefonii komórkowej wolnostojących oraz na dachach zabudowy
mieszkaniowej, maksymalna wysokość masztów,
wież lub anten na dachach pozostałych budynków
nie może przekraczać 1/3 wysokości budynku i nie
może wynosić więcej niż 10m,
3) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących;
7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenu:
1) linie zabudowy: zgodnie z przepisami budowlanymi
i drogowymi,
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 30%,
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej:
50% powierzchni działki,
4) intensywność zabudowy, minimalna: nie ustala się,
maksymalna: 0,5,
5) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się,
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maksymalna: 12,0m,
6) formy zabudowy: wolnostojąca i bliźniacza,
7) kształt dachu: stromy,
8) inne: przy ciągłej płaszczyźnie elewacji budynku
wzdłuż ulicy 032-KD80 – jej maksymalna długość
20,0m. Powyżej tej długości elewację należy podzielić
na części nie dłuższe niż 12,0m poprzez zastosowanie uskoków o głębokości minimum 2,0m na całej
wysokości elewacji;
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie
dotyczy;
9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) dostępność drogowa: od ulic: 028-KD81, 032-KD80,
2) parkingi: do realizacji w granicach inwestycji, zgodnie
z § 5 uchwały,
3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej,
4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej,
5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie
na terenie lub do kanalizacji deszczowej,
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych,
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe
– zgodnie z obowiązującymi przepisami,
10) planowane urządzenia i sieci magistralne: nie dotyczy;
10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków,
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy;
11. Zasady ochrony środowiska i przyrody: wyklucza się
lokalizację szpitali, domów opieki społecznej oraz
budynków związanych ze stałym lub wielogodzinnym
pobytem dzieci i młodzieży w przypadku nie zapewnienia wymaganego poziomu hałasu w środowisku;
12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie
dotyczy;
13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania
terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania;
14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej
zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów
wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie
ustala się;
15. Stawka procentowa: 30%;
16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie na podstawie odrębnych
przepisów:
1) teren położony w powierzchniach ograniczających
dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz
naturalnych, wynikających z usytuowania Portu
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,
2) teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodnie z
przepisami odrębnymi,
17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie dotyczy;
18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: zaleca się przeznaczenie
pod zadrzewienia co najmniej 20% powierzchni biologicznie czynnej.

§ 15
KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM
009-U33 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KLUKOWO-RĘBIECHOWO W
REJONIE POTOKU ZAJĄCZKOWSKIEGO W MIEŚCIE
GDANSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2710
1. Numer terenu: 009;
2. Powierzchnia terenu: 1,10 ha;
3. Przeznaczenie terenu: U33 zabudowa usługowa - szkoła;
4. Funkcje wyłączone: pozostałe ze strefy;
5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania
uznany za zgodny z planem: nie ustala się;
6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7 i 11,
2) zakaz lokalizacji masztów i wież telefonii komórkowej
wolnostojących, maksymalna wysokość masztów,
wież lub anten na dachach budynków nie może przekraczać 1/3 wysokości budynku i nie może wynosić
więcej niż 10m,
3) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących;
7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenu:
1) linie zabudowy: zgodnie z przepisami budowlanymi
i drogowymi,
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 30%,
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej:
50% powierzchni działki,
4) intensywność zabudowy, minimalna: nie ustala się,
maksymalna: 0,5,
5) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się,
maksymalna: 12,0m,
6) formy zabudowy: dowolne,
7) kształt dachu: dowolny;
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie
dotyczy;
9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) dostępność drogowa: od ulicy 028-KD81,
2) parkingi: do realizacji w granicach inwestycji, zgodnie
z § 5 uchwały,
3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej,
4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej,
5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie
na terenie lub do kanalizacji deszczowej,
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych,
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe
– zgodnie z obowiązującymi przepisami,
10) planowane urządzenia i sieci magistralne: nie dotyczy;
10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków,
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy;
11. Zasady ochrony środowiska i przyrody: maksymalne
zachowanie istniejącego drzewostanu;
12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie
dotyczy;
13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania
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terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania;
14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej
zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów
wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie
ustala się;
15. Stawka procentowa: 30%;
16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie na podstawie odrębnych
przepisów:
1) teren położony w powierzchniach ograniczających
dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz
naturalnych, wynikających z usytuowania Portu
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,
2) teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodnie z
przepisami odrębnymi,
17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie dotyczy;
18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala się.
§ 16
KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM
010-M22 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KLUKOWO-RĘBIECHOWO W
REJONIE POTOKU ZAJĄCZKOWSKIEGO W MIEŚCIE
GDANSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2710
1. Numer terenu: 010;
2. Powierzchnia terenu: 2,17 ha;
3. Przeznaczenie terenu: M22 zabudowa mieszkaniowa
ekstensywna;
4. Funkcje wyłączone: domy mieszkalne powyżej 2 mieszkań;
5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania
uznany za zgodny z planem: nie ustala się;
6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7 i 11,
2) zakaz lokalizacji masztów i wież telefonii komórkowej
wolnostojących oraz na dachach,
3) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących;
7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenu:
1) linie zabudowy: zgodnie z przepisami budowlanymi
i drogowymi,
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 30%,
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej:
60% powierzchni działki,
4) intensywność zabudowy, minimalna: nie ustala się,
maksymalna: 0,5,
5) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się,
maksymalna: 12,0m,
6) formy zabudowy: wolnostojąca i bliźniacza,
7) kształt dachu: stromy;
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie
dotyczy;
9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) dostępność drogowa: od ulic: 031-KD80, 032-KD80 i
033-KD80,
2) parkingi: do realizacji w granicach inwestycji, zgodnie
z § 5 uchwały,
3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej,
4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej,
5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie

na terenie lub do kanalizacji deszczowej,
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych,
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe
– zgodnie z obowiązującymi przepisami,
10) planowane urządzenia i sieci magistralne: nie dotyczy;
10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków,
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy;
11. Zasady ochrony środowiska i przyrody: maksymalne
zachowanie istniejącego drzewostanu lub przesadzenie go w obrębie działki;
12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie
dotyczy;
13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania
terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania;
14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej
zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów
wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie
ustala się;
15. Stawka procentowa: 30%;
16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie na podstawie odrębnych
przepisów:
1) teren położony w powierzchniach ograniczających
dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz
naturalnych, wynikających z usytuowania Portu
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,
2) teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodnie z
przepisami odrębnymi,
17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie dotyczy;
18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:
1) zaleca się przeznaczenie pod zadrzewienia co najmniej 20% powierzchni biologicznie czynnej,
2) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew
i krzewów zgodnych z miejscowymi warunkami
siedliskowymi.
§ 17
KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM
011-M22 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KLUKOWO-RĘBIECHOWO W
REJONIE POTOKU ZAJĄCZKOWSKIEGO W MIEŚCIE
GDANSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2710
1. Numer terenu: 011;
2. Powierzchnia terenu: 7,42 ha;
3. Przeznaczenie terenu: M22 zabudowa mieszkaniowa
ekstensywna;
4. Funkcje wyłączone: domy mieszkalne powyżej 2 mieszkań;
5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania
uznany za zgodny z planem: nie ustala się;
6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7 i 11,
2) zakaz lokalizacji masztów i wież telefonii komórkowej
wolnostojących oraz na dachach,
3) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnosto-
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jących;
7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenu:
1) linie zabudowy: zgodnie z przepisami budowlanymi
i drogowymi,
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 30%,
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej:
60% powierzchni działki,
4) intensywność zabudowy, minimalna: nie ustala się,
maksymalna: 0,5,
5) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się,
maksymalna: 12,0m,
6) formy zabudowy: wolnostojąca i bliźniacza,
7) kształt dachu: stromy;
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie
dotyczy;
9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) dostępność drogowa: od ulic: 032-KD80, 033-KD80,
028-KD81 i 034-KD80,
2) parkingi: do realizacji w granicach inwestycji, zgodnie
z § 5 uchwały,
3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej,
4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej,
5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie
na terenie lub do kanalizacji deszczowej,
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych,
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe
– zgodnie z obowiązującymi przepisami,
10) planowane urządzenia i sieci magistralne: nie dotyczy;
10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków,
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy;
11. Zasady ochrony środowiska i przyrody: maksymalne
zachowanie istniejącego drzewostanu lub przesadzenie go w obrębie działki;
12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie
dotyczy;
13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania
terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania;
14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej
zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów
wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie
ustala się;
15. Stawka procentowa: 30%;
16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie na podstawie odrębnych
przepisów:
1) teren położony w powierzchniach ograniczających
dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz
naturalnych, wynikających z usytuowania Portu
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,
2) teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodnie z
przepisami odrębnymi,
17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie dotyczy;
18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawa-

nia decyzji administracyjnych:
1) zaleca się przeznaczenie pod zadrzewienia co najmniej 20% powierzchni biologicznie czynnej,
2) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew
i krzewów zgodnych z miejscowymi warunkami
siedliskowymi,
3) wschodnia część terenu położona w zlewni potoku
Zajączkowskiego, wskazana wcześniejsza realizacja
zbiornika retencyjnego przed rozpoczęciem zabudowy.
§ 18
KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM
012-M/U31 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KLUKOWO-RĘBIECHOWO
W REJONIE POTOKU ZAJĄCZKOWSKIEGO W MIEŚCIE
GDANSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2710
1. Numer terenu: 012;
2. Powierzchnia terenu: 0,86 ha;
3. Przeznaczenie terenu: M/U31 zabudowa mieszkaniowo-usługowa, zawierająca tereny mieszkaniowe M22 i
usługowe U33, bez ustalania proporcji miedzy funkcją
mieszkaniową i usługową;
4. Funkcje wyłączone:
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej
400m2,
2) zabudowa mieszkaniowa z zastrzeżeniem ust. 11
pkt 1 oraz szpitale, domy opieki społecznej, budynki
związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem
dzieci i młodzieży,
3) domy mieszkalne powyżej 2 mieszkań;
5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania
uznany za zgodny z planem: nie ustala się;
6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7 i 11,
2) zakaz lokalizacji masztów i wież telefonii komórkowej wolnostojących oraz na dachach zabudowy
mieszkaniowej, maksymalna wysokość masztów,
wież lub anten na dachach pozostałych budynków
nie może przekraczać 1/3 wysokości budynku i nie
może wynosić więcej niż 10m,
3) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących;
7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenu:
1) linie zabudowy: zgodnie z przepisami budowlanymi
i drogowymi,
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 30%,
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej:
50% powierzchni działki,
4) intensywność zabudowy, minimalna: nie ustala się,
maksymalna: 0,5,
5) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się,
maksymalna: 12,0m,
6) formy zabudowy: wolnostojąca i bliźniacza,
7) kształt dachu: stromy,
8) inne: przy ciągłej płaszczyźnie elewacji budynku
wzdłuż ulicy – jej maksymalna długość 20,0m. Powyżej tej długości elewację należy podzielić na części
nie dłuższe niż 12,0m poprzez zastosowanie uskoków
o głębokości minimum 2,0m na całej wysokości
elewacji;
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie
dotyczy;
9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
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1) dostępność drogowa: od ulic: 029-KD81, 034-KD80 i
036-KD80,
2) parkingi: do realizacji w granicach inwestycji zgodnie
z § 5 uchwały,
3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej,
4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej,
5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie
na terenie lub do kanalizacji deszczowej,
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych,
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe
– zgodnie z obowiązującymi przepisami,
10) planowane urządzenia i sieci magistralne: nie dotyczy;
10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków,
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy;
11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:
1) możliwość lokalizacji budynków mieszkalnych w
przypadku dotrzymania dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku wymaganych dla terenów
przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową, z
uwzględnieniem zabudowy istniejącej w chwili wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę oraz
uciążliwości, o których mowa w ust. 17,
2) w pomieszczeniach przewidzianych na stały pobyt ludzi narażonych na uciążliwości Obwodnicy Trójmiasta
zastosowanie elewacji o podwyższonej izolacyjności
doprowadzającej poziom hałasu do obowiązujących
wartości dla tego typu pomieszczeń,
3) maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu
lub przesadzenie go w obrębie działki;
12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie
dotyczy;
13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania
terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania;
14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej
zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów
wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie
ustala się;
15. Stawka procentowa: 30%;
16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie na podstawie odrębnych
przepisów:
1) teren położony w powierzchniach ograniczających
dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz
naturalnych, wynikających z usytuowania Portu
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,
2) strefa ograniczeń od istniejącej napowietrznej linii
wysokiego napięcia – zagospodarowanie zgodnie
z przepisami odrębnymi,
3) istniejący gazociąg średniego ciśnienia wraz ze
strefą kontrolowaną – zagospodarowanie zgodnie
z przepisami odrębnymi,
4) teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodnie z
przepisami odrębnymi;
17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu: na terenie występują
wysokie poziomy hałasu w środowisku od Obwodnicy
Trójmiasta;

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:
1) zaleca się przeznaczenie pod zadrzewienia co najmniej 20% powierzchni biologicznie czynnej,
2) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew
i krzewów zgodnych z miejscowymi warunkami
siedliskowymi,
3) teren położony w zlewni potoku Zajączkowskiego,
wskazana wcześniejsza realizacja zbiornika retencyjnego przed rozpoczęciem zabudowy.
§ 19
KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM
013-M22 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KLUKOWO-RĘBIECHOWO W
REJONIE POTOKU ZAJĄCZKOWSKIEGO W MIEŚCIE
GDANSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2710
1. Numer terenu: 013;
2. Powierzchnia terenu: 1,50 ha;
3. Przeznaczenie terenu: M22 zabudowa mieszkaniowa
ekstensywna;
4. Funkcje wyłączone: domy mieszkalne powyżej 2 mieszkań;
5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania
uznany za zgodny z planem: nie ustala się;
6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7,
2) zakaz lokalizacji masztów i wież telefonii komórkowej
wolnostojących oraz na dachach,
3) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących;
7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenu:
1) linie zabudowy: zgodnie z przepisami budowlanymi
i drogowymi,
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 30%,
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej:
60% powierzchni działki,
4) intensywność zabudowy, minimalna: nie ustala się,
maksymalna: 0,5,
5) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się,
maksymalna: 12,0m,
6) formy zabudowy: wolnostojąca i bliźniacza,
7) kształt dachu: stromy;
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie
dotyczy;
9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) dostępność drogowa: od ulic: 030-KD81, 034-KD80,
035-KD80 i 044-KD80,
2) parkingi: do realizacji w granicach inwestycji, zgodnie
z § 5 uchwały,
3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej,
4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej,
5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie
na terenie lub do kanalizacji deszczowej,
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych,
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe
– zgodnie z obowiązującymi przepisami,
10) planowane urządzenia i sieci magistralne: nie do-
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tyczy;
10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków,
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy;
11. Zasady ochrony środowiska i przyrody: stosuje się
zasady ogólne;
12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie
dotyczy;
13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania
terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania;
14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej
zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów
wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie
ustala się;
15. Stawka procentowa: 30%;
16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie na podstawie odrębnych
przepisów:
1) teren położony w powierzchniach ograniczających
dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz
naturalnych, wynikających z usytuowania Portu
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,
2) teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodnie z
przepisami odrębnymi,
17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie dotyczy;
18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:
1) zaleca się przeznaczenie pod zadrzewienia co najmniej 20% powierzchni biologicznie czynnej,
2) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew
i krzewów zgodnych z miejscowymi warunkami
siedliskowymi.
§ 20
KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM
014-M22 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KLUKOWO-RĘBIECHOWO W
REJONIE POTOKU ZAJĄCZKOWSKIEGO W MIEŚCIE
GDANSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2710
1. Numer terenu: 014;
2. Powierzchnia terenu: 0,70 ha;
3. Przeznaczenie terenu: M22 zabudowa mieszkaniowa
ekstensywna;
4. Funkcje wyłączone: domy mieszkalne powyżej 2 mieszkań;
5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania
uznany za zgodny z planem: nie ustala się;
6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7,
2) zakaz lokalizacji masztów i wież telefonii komórkowej
wolnostojących oraz na dachach,
3) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących;
7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenu:
1) linie zabudowy: zgodnie z przepisami budowlanymi
i drogowymi,
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 30%,
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej:
60% powierzchni działki,
4) intensywność zabudowy, minimalna: nie ustala się,
maksymalna: 0,5,
5) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się,
maksymalna: 12,0m,

6) formy zabudowy: wolnostojąca i bliźniacza,
7) kształt dachu: stromy;
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie
dotyczy;
9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) dostępność drogowa: od ulic: 034-KD80 i 035KD80,
2) parkingi: do realizacji w granicach inwestycji, zgodnie
z § 5 uchwały,
3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej,
4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej,
5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie
na terenie lub do kanalizacji deszczowej,
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych,
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe
– zgodnie z obowiązującymi przepisami,
10) planowane urządzenia i sieci magistralne: nie dotyczy;
10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków,
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy;
11. Zasady ochrony środowiska i przyrody: stosuje się
zasady ogólne;
12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie
dotyczy;
13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania
terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania;
14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej
zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów
wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie
ustala się;
15. Stawka procentowa: 30%;
16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie na podstawie odrębnych
przepisów:
1) teren położony w powierzchniach ograniczających
dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz
naturalnych, wynikających z usytuowania Portu
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,
2) teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodnie z
przepisami odrębnymi,
17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie dotyczy;
18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:
1) zaleca się przeznaczenie pod zadrzewienia co najmniej 20% powierzchni biologicznie czynnej,
2) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew
i krzewów zgodnych z miejscowymi warunkami
siedliskowymi.
§ 21
KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM
015-M22 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KLUKOWO-RĘBIECHOWO W
REJONIE POTOKU ZAJĄCZKOWSKIEGO W MIEŚCIE
GDANSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2710
1. Numer terenu: 015;
2. Powierzchnia terenu: 1,00 ha;
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3. Przeznaczenie terenu: M22 zabudowa mieszkaniowa
ekstensywna;
4. Funkcje wyłączone: domy mieszkalne powyżej 2 mieszkań;
5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania
uznany za zgodny z planem: nie ustala się;
6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7,
2) zakaz lokalizacji masztów i wież telefonii komórkowej
wolnostojących oraz na dachach,
3) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących;
7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenu:
1) linie zabudowy: zgodnie z przepisami budowlanymi
i drogowymi,
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 30%,
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej:
60% powierzchni działki,
4) intensywność zabudowy, minimalna: nie ustala się,
maksymalna: 0,5,
5) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się,
maksymalna: 12,0m,
6) formy zabudowy: wolnostojąca i bliźniacza,
7) kształt dachu: stromy;
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie
dotyczy;
9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) dostępność drogowa: od ulic: 034-KD80, 035-KD80 i
044-KD80,
2) parkingi: do realizacji w granicach inwestycji, zgodnie
z § 5 uchwały,
3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej,
4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej,
5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie
na terenie lub do kanalizacji deszczowej,
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych,
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe
– zgodnie z obowiązującymi przepisami,
10) planowane urządzenia i sieci magistralne: nie dotyczy;
10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków,
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy;
11. Zasady ochrony środowiska i przyrody: stosuje się
zasady ogólne;
12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie
dotyczy;
13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania
terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania;
14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej
zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów
wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie
ustala się;
15. Stawka procentowa: 30%;
16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie na podstawie odrębnych
przepisów:
1) teren położony w powierzchniach ograniczających

dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz
naturalnych, wynikających z usytuowania Portu
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,
2) teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodnie z
przepisami odrębnymi,
17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie dotyczy;
18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:
1) zaleca się przeznaczenie pod zadrzewienia co najmniej 20% powierzchni biologicznie czynnej,
2) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew
i krzewów zgodnych z miejscowymi warunkami
siedliskowymi.
§ 22
KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM
016-M22 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KLUKOWO-RĘBIECHOWO W
REJONIE POTOKU ZAJĄCZKOWSKIEGO W MIEŚCIE
GDANSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2710
1. Numer terenu: 016;
2. Powierzchnia terenu: 1,40 ha;
3. Przeznaczenie terenu: M22 zabudowa mieszkaniowa
ekstensywna;
4. Funkcje wyłączone: domy mieszkalne powyżej 2 mieszkań;
5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania
uznany za zgodny z planem: nie ustala się;
6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7 i 11,
2) zakaz lokalizacji masztów i wież telefonii komórkowej
wolnostojących oraz na dachach,
3) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących;
7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenu:
1) linie zabudowy: zgodnie z przepisami budowlanymi
i drogowymi,
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 30%,
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej:
60% powierzchni działki,
4) intensywność zabudowy, minimalna: nie ustala się,
maksymalna: 0,5,
5) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się,
maksymalna: 12,0m,
6) formy zabudowy: wolnostojąca i bliźniacza,
7) kształt dachu: stromy;
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie
dotyczy;
9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) dostępność drogowa: od ulic: 030-KD81 034-KD80 i
044-KD80,
2) parkingi: do realizacji w granicach inwestycji, zgodnie
z § 5 uchwały,
3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej,
4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej,
5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie
na terenie lub do kanalizacji deszczowej,
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
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8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych,
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe
– zgodnie z obowiązującymi przepisami,
10) planowane urządzenia i sieci magistralne: nie dotyczy;
10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków,
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy;
11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:
1) teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów
Aktywnych Biologicznie (OSTAB),
2) maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu;
12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie
dotyczy;
13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania
terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania;
14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej
zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów
wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie
ustala się;
15. Stawka procentowa: 30%;
16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie na podstawie odrębnych
przepisów:
1) teren położony w powierzchniach ograniczających
dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz
naturalnych, wynikających z usytuowania Portu
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,
2) teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodnie z
przepisami odrębnymi,
17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie dotyczy;
18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:
1) zaleca się przeznaczenie pod zadrzewienia co najmniej 20% powierzchni biologicznie czynnej,
2) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew
i krzewów zgodnych z miejscowymi warunkami
siedliskowymi.
§ 23
KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM
017-M22 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KLUKOWO-RĘBIECHOWO W
REJONIE POTOKU ZAJĄCZKOWSKIEGO W MIEŚCIE
GDANSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2710
1. Numer terenu: 017;
2. Powierzchnia terenu: 3,75 ha;
3. Przeznaczenie terenu: M22 zabudowa mieszkaniowa
ekstensywna;
4. Funkcje wyłączone: domy mieszkalne powyżej 2 mieszkań;
5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania
uznany za zgodny z planem: nie ustala się;
6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7 i 11,
2) zakaz lokalizacji masztów i wież telefonii komórkowej
wolnostojących oraz na dachach,
3) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących;
7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenu:
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1) linie zabudowy: zgodnie z przepisami budowlanymi
i drogowymi,
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
a) w OSTAB: maksymalnie 20%,
b) na pozostałym terenie: maksymalnie 30%,
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej:
a) w OSTAB: 70% powierzchni działki,
b) na pozostałym terenie: 60% powierzchni działki,
4) intensywność zabudowy, minimalna: nie ustala się,
maksymalna: 0,5,
5) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się,
maksymalna: 12,0m,
6) formy zabudowy: wolnostojąca i bliźniacza,
7) kształt dachu: stromy;
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie
dotyczy;
9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) dostępność drogowa: od ulic: 029-KD81, 030-KD81 i
037-KD80,
2) parkingi: do realizacji w granicach inwestycji, zgodnie
z § 5 uchwały,
3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej,
4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej,
5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie
na terenie lub do kanalizacji deszczowej,
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych,
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe
– zgodnie z obowiązującymi przepisami,
10) planowane urządzenia i sieci magistralne: nie dotyczy;
10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków,
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy;
11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:
1) południowa część terenu objęta Ogólnomiejskim
Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB)
– jak na rysunku planu,
2) maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu
lub przesadzenie go w obrębie działki;
12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie
dotyczy;
13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania
terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania;
14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej
zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów
wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie
ustala się;
15. Stawka procentowa: 30%;
16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie na podstawie odrębnych
przepisów:
1) teren położony w powierzchniach ograniczających
dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz
naturalnych, wynikających z usytuowania Portu
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,
2) teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodnie z
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przepisami odrębnymi,
17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie dotyczy;
18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:
1) zaleca się przeznaczenie pod zadrzewienia co najmniej 20% powierzchni biologicznie czynnej,
2) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew
i krzewów zgodnych z miejscowymi warunkami
siedliskowymi.
§ 24
KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM
018-M22 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KLUKOWO-RĘBIECHOWO W
REJONIE POTOKU ZAJĄCZKOWSKIEGO W MIEŚCIE
GDANSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2710
1. Numer terenu: 018;
2. Powierzchnia terenu: 3,74 ha;
3. Przeznaczenie terenu: M22 zabudowa mieszkaniowa
ekstensywna;
4. Funkcje wyłączone: domy mieszkalne powyżej 2 mieszkań;
5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania
uznany za zgodny z planem: nie ustala się;
6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7 i 11,
2) zakaz lokalizacji masztów i wież telefonii komórkowej
wolnostojących oraz na dachach,
3) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących;
7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenu:
1) linie zabudowy:
a) maksymalne nieprzekraczalne w odległości 12,0m
od lasu (poza granicami planu) – jak na rysunku
planu,
b) pozostałe zgodnie z przepisami budowlanymi i
drogowymi,
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 20%,
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej:
60% powierzchni działki,
4) intensywność zabudowy, minimalna: nie ustala się,
maksymalna: 0,5,
5) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się,
maksymalna: 12,0m,
6) formy zabudowy: wolnostojąca i bliźniacza,
7) kształt dachu: stromy;
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie
dotyczy;
9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) dostępność drogowa: od ulic: 029-KD81 i 038KD80,
2) parkingi: do realizacji w granicach inwestycji, zgodnie
z § 5 uchwały,
3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej,
4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej,
5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie
na terenie lub do kanalizacji deszczowej,
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych,

9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe
- zgodnie z obowiązującymi przepisami,
10) planowane urządzenia i sieci magistralne: nie dotyczy;
10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków,
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy;
11. Zasady ochrony środowiska i przyrody: maksymalne
zachowanie istniejącego drzewostanu;
12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie
dotyczy;
13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania
terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania;
14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej
zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów
wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie
ustala się;
15. Stawka procentowa: 30%;
16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie na podstawie odrębnych
przepisów:
1) teren położony w powierzchniach ograniczających
dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz
naturalnych, wynikających z usytuowania Portu
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,
2) teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodnie z
przepisami odrębnymi,
17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie dotyczy;
18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:
1) zaleca się przeznaczenie pod zadrzewienia co najmniej 20% powierzchni biologicznie czynnej,
2) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew
i krzewów zgodnych z miejscowymi warunkami
siedliskowymi,
3) teren położony w zlewni potoku Zajączkowskiego,
wskazana wcześniejsza realizacja zbiornika retencyjnego przed rozpoczęciem zabudowy.
§ 25
KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM
019-M22 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KLUKOWO-RĘBIECHOWO W
REJONIE POTOKU ZAJĄCZKOWSKIEGO W MIEŚCIE
GDANSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2710
1. Numer terenu: 019;
2. Powierzchnia terenu: 3,09 ha;
3. Przeznaczenie terenu: M22 zabudowa mieszkaniowa
ekstensywna;
4. Funkcje wyłączone: domy mieszkalne powyżej 2 mieszkań;
5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania
uznany za zgodny z planem: nie ustala się;
6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7,
2) zakaz lokalizacji masztów i wież telefonii komórkowej
wolnostojących oraz na dachach,
3) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących;
7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenu:
1) linie zabudowy:
a) maksymalne nieprzekraczalne w odległości 12,0m

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 127

Poz. 2430

— 14129 —

od lasu (poza granicami planu) – jak na rysunku
planu,
b) pozostałe zgodnie z przepisami budowlanymi i
drogowymi,
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 20%,
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej:
60% powierzchni działki,
4) intensywność zabudowy, minimalna: nie ustala się,
maksymalna: 0,5,
5) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się,
maksymalna: 12,0m,
6) formy zabudowy: wolnostojąca i bliźniacza,
7) kształt dachu: stromy;
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie
dotyczy;
9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) dostępność drogowa: od ulicy 029-KD81,
2) parkingi: do realizacji w granicach inwestycji, zgodnie
z § 5 uchwały,
3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej,
4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej,
5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie
na terenie lub do kanalizacji deszczowej,
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych,
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe
- zgodnie z obowiązującymi przepisami,
10) planowane urządzenia i sieci magistralne: nie dotyczy;
10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków,
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy;
11. Zasady ochrony środowiska i przyrody: stosuje się
zasady ogólne;
12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie
dotyczy;
13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania
terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania;
14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej
zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów
wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie
ustala się;
15. Stawka procentowa: 30%;
16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie na podstawie odrębnych
przepisów:
1) teren położony w powierzchniach ograniczających
dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz
naturalnych, wynikających z usytuowania Portu
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,
2) teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodnie z
przepisami odrębnymi,
17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie dotyczy;
18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:
1) zaleca się przeznaczenie pod zadrzewienia co najmniej 20% powierzchni biologicznie czynnej,

2) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew
i krzewów zgodnych z miejscowymi warunkami
siedliskowymi,
3) teren położony w zlewni potoku Zajączkowskiego,
wskazana wcześniejsza realizacja zbiornika retencyjnego przed rozpoczęciem zabudowy.
§ 26
KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM
020-Z64 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KLUKOWO-RĘBIECHOWO W
REJONIE POTOKU ZAJĄCZKOWSKIEGO W MIEŚCIE
GDANSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2710
1. Numer terenu: 020;
2. Powierzchnia terenu: 3,74 ha;
3. Przeznaczenie terenu: Z64 zieleń krajobrazowo-ekologiczna;
4. Funkcje wyłączone: nie ustala się;
5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania
uznany za zgodny z planem: nie ustala się;
6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 11,
2) zakaz lokalizacji masztów i wież telefonii komórkowej,
3) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących;
7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenu: nie dotyczy;
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie
dotyczy;
9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) dostępność drogowa: od ulicy 029-KD81,
2) parkingi: wyklucza się,
3) zaopatrzenie w wodę: nie dotyczy,
4) odprowadzenie ścieków: nie dotyczy,
5) odprowadzenie wód opadowych: odprowadzenie
powierzchniowe,
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: nie dotyczy,
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,
8) zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy,
9) gospodarka odpadami: nie dotyczy,
10) planowane urządzenia i sieci magistralne: nie dotyczy;
10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków,
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy;
11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:
1) zachowanie naturalnego ukształtowania terenu,
2) zachowanie istniejących stosunków wodnych,
3) zapewnienie warunków rozwoju roślinności hydrogenicznej,
4) nowe nasadzenia drzew i krzewów powinny być
zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi;
12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie
dotyczy;
13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania
terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania;
14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej
zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów
wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie
ustala się;
15. Stawka procentowa: nie dotyczy;
16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie na podstawie odrębnych
przepisów:
1) teren położony w powierzchniach ograniczających
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dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz
naturalnych, wynikających z usytuowania Portu
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,
2) teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodnie z
przepisami odrębnymi,
17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie dotyczy;
18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala się.
§ 27
KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM
021-M22 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KLUKOWO-RĘBIECHOWO W
REJONIE POTOKU ZAJĄCZKOWSKIEGO W MIEŚCIE
GDANSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2710
1. Numer terenu: 021;
2. Powierzchnia terenu: 0,15 ha;
3. Przeznaczenie terenu: M22 zabudowa mieszkaniowa
ekstensywna;
4. Funkcje wyłączone: domy mieszkalne powyżej 2 mieszkań;
5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania
uznany za zgodny z planem: nie ustala się;
6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7,
2) zakaz lokalizacji masztów i wież telefonii komórkowej
wolnostojących oraz na dachach,
3) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących;
7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenu:
1) linie zabudowy: zgodnie z przepisami budowlanymi
i drogowymi,
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 30%,
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej:
60% powierzchni działki,
4) intensywność zabudowy, minimalna: nie ustala się,
maksymalna: 0,5,
5) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się,
maksymalna: 12,0m,
6) formy zabudowy: wolnostojąca i bliźniacza,
7) kształt dachu: stromy;
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie
dotyczy;
9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) dostępność drogowa: od ulicy 028-KD81,
2) parkingi: do realizacji w granicach inwestycji, zgodnie
z § 5 uchwały,
3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej,
4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej,
5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie
na terenie lub do kanalizacji deszczowej,
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych,
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po
segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe- zgodnie z obowiązującymi przepisami,
10) planowane urządzenia i sieci magistralne: nie do-

tyczy;
10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków,
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy;
11. Zasady ochrony środowiska i przyrody: stosuje się
zasady ogólne;
12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie
dotyczy;
13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania
terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania;
14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej
zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów
wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie
ustala się;
15. Stawka procentowa: 30%;
16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie na podstawie odrębnych
przepisów:
1) teren położony w powierzchniach ograniczających
dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz
naturalnych, wynikających z usytuowania Portu
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,
2) teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodnie z
przepisami odrębnymi,
17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie dotyczy;
18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:
1) zaleca się przeznaczenie pod zadrzewienia co najmniej 20% powierzchni biologicznie czynnej,
2) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew
i krzewów zgodnych z miejscowymi warunkami
siedliskowymi.
§ 28
KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM
022-D MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO KLUKOWO-RĘBIECHOWO W REJONIE POTOKU ZAJĄCZKOWSKIEGO W MIEŚCIE GDANSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2710
1. Numer terenu: 022;
2. Powierzchnia terenu: 0,34 ha;
3. Przeznaczenie terenu: D odprowadzenie wód opadowych - Potok Zajączkowski;
4. Funkcje wyłączone: nie ustala się;
5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania
uznany za zgodny z planem: nie ustala się;
6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
stosuje się zasady, o których mowa w ust. 11;
7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenu: nie dotyczy;
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie
dotyczy;
9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) dostępność drogowa: od ulicy 034-KD80,
2) parkingi: wyklucza się,
3) zaopatrzenie w wodę: nie dotyczy,
4) odprowadzenie ścieków: nie dotyczy,
5) odprowadzenie wód opadowych: odprowadzenie
powierzchniowe,
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,
8) zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy,
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9) gospodarka odpadami: nie dotyczy,
10) planowane urządzenia i sieci magistralne: nie dotyczy;
10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków,
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy;
11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:
1) teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów
Aktywnych Biologicznie (OSTAB),
2) zachowanie otwartego koryta potoku,
3) wszystkie powierzchnie poza obiektami niezbędnymi
do eksploatacji potoku przeznaczyć pod zieleń,
4) zapewnienie warunków rozwoju roślinności hydrogenicznej;
12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie
dotyczy;
13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania
terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania;
14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej
zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów
wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie
ustala się;
15. Stawka procentowa: nie dotyczy;
16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie na podstawie odrębnych
przepisów:
1) teren położony w powierzchniach ograniczających
dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz
naturalnych, wynikających z usytuowania Portu
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,
2) teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodnie z
przepisami odrębnymi,
17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie dotyczy;
18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala się.
§ 29
KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM
023-ZL MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO KLUKOWO-RĘBIECHOWO W REJONIE POTOKU ZAJĄCZKOWSKIEGO W MIEŚCIE GDANSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2710
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
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Numer terenu: 023;
Powierzchnia terenu: 0,18 ha;
Przeznaczenie terenu: ZL las;
Funkcje wyłączone: nie ustala się;
Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania
uznany za zgodny z planem: nie ustala się;
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 11,
2) zakaz lokalizacji masztów i wież telefonii komórkowej,
3) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących;
Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenu: nie dotyczy;
Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie
dotyczy;
Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) dostępność drogowa: od ulicy 038-KD80 i z ciągu
pieszo-rowerowego 041-KX,
2) parkingi: wyklucza się,
3) zaopatrzenie w wodę: nie dotyczy,

4) odprowadzenie ścieków: nie dotyczy,
5) odprowadzenie wód opadowych: odprowadzenie
powierzchniowe,
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: nie dotyczy,
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,
8) zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy,
9) gospodarka odpadami: nie dotyczy,
10) planowane urządzenia i sieci magistralne: nie dotyczy;
10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków,
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy;
11. Zasady ochrony środowiska i przyrody: teren objęty
Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB);
12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie
dotyczy;
13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania
terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania;
14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej
zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów
wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie
ustala się;
15. Stawka procentowa: nie dotyczy;
16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie na podstawie odrębnych
przepisów:
1) teren położony w powierzchniach ograniczających
dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz
naturalnych, wynikających z usytuowania Portu
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,
2) teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodnie z
przepisami odrębnymi,
3) na terenie pomnik przyrody 1967 „Klukowskie
lipy” - zagospodarowanie zgodnie z przepisami
odrębnymi;
17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie dotyczy;
18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala się.
§ 30
KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM
024-ZL MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO KLUKOWO-RĘBIECHOWO W REJONIE POTOKU ZAJĄCZKOWSKIEGO W MIEŚCIE GDANSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2710
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Numer terenu: 024;
Powierzchnia terenu: 1,08 ha;
Przeznaczenie terenu: ZL las;
Funkcje wyłączone: nie ustala się;
Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania
uznany za zgodny z planem: nie ustala się;
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 11,
2) zakaz lokalizacji masztów i wież telefonii komórkowej,
3) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących;
Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenu: nie dotyczy;
Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie
dotyczy;
Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
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1) dostępność drogowa: od ulicy 038-KD80 i z ciągu
pieszo-rowerowego 041-KX,
2) parkingi: wyklucza się,
3) zaopatrzenie w wodę: nie dotyczy,
4) odprowadzenie ścieków: nie dotyczy,
5) odprowadzenie wód opadowych: odprowadzenie
powierzchniowe,
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: nie dotyczy,
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,
8) zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy,
9) gospodarka odpadami: nie dotyczy,
10) planowane urządzenia i sieci magistralne: nie dotyczy;
10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków,
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy;
11. Zasady ochrony środowiska i przyrody: teren objęty
Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB);
12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie
dotyczy;
13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania
terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania;
14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej
zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów
wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie
ustala się;
15. Stawka procentowa: nie dotyczy;
16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie na podstawie odrębnych
przepisów:
1) teren położony w powierzchniach ograniczających
dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz
naturalnych, wynikających z usytuowania Portu
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,
2) teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodnie z
przepisami odrębnymi,
3) na terenie pomnik przyrody 1967 „Klukowskie
lipy” - zagospodarowanie zgodnie z przepisami
odrębnymi;
17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie dotyczy;
18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala się.
§ 31
KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM
025-ZL MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO KLUKOWO-RĘBIECHOWO W REJONIE POTOKU ZAJĄCZKOWSKIEGO W MIEŚCIE GDANSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2710
1.
2.
3.
4.
5.

Poz. 2430
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Numer terenu: 025;
Powierzchnia terenu: 0,06 ha;
Przeznaczenie terenu: ZL las;
Funkcje wyłączone: nie ustala się;
Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania
uznany za zgodny z planem: nie ustala się;
6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 11,
2) zakaz lokalizacji masztów i wież telefonii komórkowej,
3) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących;
7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenu: nie dotyczy;

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie
dotyczy;
9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) dostępność drogowa: od ulicy 029-KD81 i 030KD81,
2) parkingi: wyklucza się,
3) zaopatrzenie w wodę: nie dotyczy,
4) odprowadzenie ścieków: nie dotyczy,
5) odprowadzenie wód opadowych: odprowadzenie
powierzchniowe,
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: nie dotyczy,
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,
8) zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy,
9) gospodarka odpadami: nie dotyczy,
10) planowane urządzenia i sieci magistralne: nie dotyczy;
10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków,
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy;
11. Zasady ochrony środowiska i przyrody: teren objęty
Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB);
12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie
dotyczy;
13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania
terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania;
14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej
zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów
wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie
ustala się;
15. Stawka procentowa: nie dotyczy;
16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie na podstawie odrębnych
przepisów:
1) teren położony w powierzchniach ograniczających
dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz
naturalnych, wynikających z usytuowania Portu
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,
2) teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodnie z
przepisami odrębnymi;
17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie dotyczy;
18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala się.
§ 32
KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM
026-M22 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KLUKOWO-RĘBIECHOWO W
REJONIE POTOKU ZAJĄCZKOWSKIEGO W MIEŚCIE
GDANSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2710
1. Numer terenu: 026;
2. Powierzchnia terenu: 18,72 ha;
3. Przeznaczenie terenu: M22 zabudowa mieszkaniowa
ekstensywna;
4. Funkcje wyłączone: domy mieszkalne powyżej 2 mieszkań;
5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania
uznany za zgodny z planem: nie ustala się;
6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7 i 11,
2) zakaz lokalizacji masztów i wież telefonii komórkowej
wolnostojących oraz na dachach,
3) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnosto-
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jących;
7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenu:
1) linie zabudowy: zgodnie z przepisami budowlanymi
i drogowymi,
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
a) w OSTAB: maksymalnie 15%,
b) na pozostałym terenie: maksymalnie 20%,
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej:
a) w OSTAB: 75% powierzchni działki,
b) na pozostałym terenie: 60% powierzchni działki,
4) intensywność zabudowy, minimalna: nie ustala się,
maksymalna: 0,5,
5) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się,
maksymalna: 12,0m,
6) formy zabudowy: wolnostojąca i bliźniacza,
7) kształt dachu: stromy;
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie
dotyczy;
9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) dostępność drogowa: od ulic 029-KD81, 034-KD80,
036-KD80, 037-KD80 i 039-KDW,
2) parkingi: do realizacji w granicach inwestycji, zgodnie
z § 5 uchwały,
3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej,
4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej,
5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie
na terenie lub do kanalizacji deszczowej,
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych,
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po
segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe- zgodnie z obowiązującymi przepisami,
10) planowane urządzenia i sieci magistralne: nie dotyczy;
10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków,
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy;
11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:
1) północno – zachodnia część terenu objęta Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) – jak na rysunku planu,
2) maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu
lub przesadzenie go w obrębie działki;
12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie
dotyczy;
13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania
terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania;
14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej
zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów
wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie
ustala się;
15. Stawka procentowa: 30%;
16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie na podstawie odrębnych
przepisów:
1) teren położony w powierzchniach ograniczających
dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz
naturalnych, wynikających z usytuowania Portu
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy – zagospo-

darowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,
2) teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodnie z
przepisami odrębnymi,
17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie dotyczy;
18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:
1) zaleca się przeznaczenie pod zadrzewienia co najmniej 20% powierzchni biologicznie czynnej,
2) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew
i krzewów zgodnych z miejscowymi warunkami
siedliskowymi,
3) teren położony w zlewni potoku Zajączkowskiego,
wskazana wcześniejsza realizacja zbiornika retencyjnego przed rozpoczęciem zabudowy.
§ 33
KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM
027-M22 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KLUKOWO-RĘBIECHOWO W
REJONIE POTOKU ZAJĄCZKOWSKIEGO W MIEŚCIE
GDANSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2710
1. Numer terenu: 027;
2. Powierzchnia terenu: 1,91 ha;
3. Przeznaczenie terenu: M22 zabudowa mieszkaniowa
ekstensywna;
4. Funkcje wyłączone: domy mieszkalne powyżej 2 mieszkań;
5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania
uznany za zgodny z planem: nie ustala się;
6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7 i 11,
2) zakaz lokalizacji masztów i wież telefonii komórkowej
wolnostojących oraz na dachach,
3) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących;
7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenu:
1) linie zabudowy: zgodnie z przepisami budowlanymi
i drogowymi,
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: maksymalnie 25%,
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej:
65% powierzchni działki,
4) intensywność zabudowy, minimalna: nie ustala się,
maksymalna: 0,5,
5) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się,
maksymalna: 12,0m,
6) formy zabudowy: wolnostojąca i bliźniacza,
7) kształt dachu: stromy;
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie
dotyczy;
9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) dostępność drogowa: od ulic: 037-KD80, 039-KDW i
ciągu pieszo-jezdnego 040-KX,
2) parkingi: do realizacji w granicach inwestycji, zgodnie
z § 5 uchwały,
3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej,
4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej,
5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie
na terenie lub do kanalizacji deszczowej,
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
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8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych,
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po
segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe- zgodnie z obowiązującymi przepisami,
10) planowane urządzenia i sieci magistralne: nie dotyczy;
10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków,
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy;
11. Zasady ochrony środowiska i przyrody: maksymalne
zachowanie istniejącego drzewostanu;
12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie
dotyczy;
13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania
terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania;
14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej
zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów
wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie
ustala się;
15. Stawka procentowa: 30%;
16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie na podstawie odrębnych
przepisów:
1) teren położony w powierzchniach ograniczających
dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz
naturalnych, wynikających z usytuowania Portu
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,
2) teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodnie z
przepisami odrębnymi,
17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie dotyczy;
18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:
1) zaleca się przeznaczenie pod zadrzewienia co najmniej 20% powierzchni biologicznie czynnej,
2) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew
i krzewów zgodnych z miejscowymi warunkami
siedliskowymi,
3) teren położony w zlewni potoku Zajączkowskiego,
wskazana wcześniejsza realizacja zbiornika retencyjnego przed rozpoczęciem zabudowy.

2) od południa poprzez ulicę Radarową (poza granicami
panu) i ulicę 030-KD81 z ulicą Słowackiego (poza
granicami planu);
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków,
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej:
nie dotyczy;
7. Zasady ochrony środowiska i przyrody:
1) na terenie ciąg łączący OSTAB – jak na rysunku planu,
2) maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu;
8. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej
zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów
wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie ustala
się;
9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania
terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania;
10. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
1) mała architektura: dopuszcza się,
2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji w obrębie skrzyżowań,
3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zgodnie
z § 3 uchwały,
4) urządzenia techniczne: dopuszcza się,
5) zieleń: dopuszcza się;
11. Stawka procentowa: nie dotyczy;
12. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie na podstawie odrębnych
przepisów:
1) teren położony w powierzchniach ograniczających
dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz
naturalnych, wynikających z usytuowania Portu
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,
2) częśc terenu położona w otulinie Trójmiejskiego
Parku Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodnie
z przepisami odrębnymi;
13. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie dotyczy;
14. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:
1) zaleca się wykonać skrzyżowanie ulic Radiowej i
Radarowej w formie małego ronda,
2) planowana magistrala wodociągowa.

§ 34

§ 35

KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM
028-KD81 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KLUKOWO-RĘBIECHOWO
W REJONIE POTOKU ZAJĄCZKOWSKIEGO W MIEŚCIE
GDANSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2710

KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM
029-KD81 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KLUKOWO-RĘBIECHOWO
W REJONIE POTOKU ZAJĄCZKOWSKIEGO W MIEŚCIE
GDANSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2710

1. Numer terenu: 028;
2. Powierzchnia terenu: 1,79 ha;
3. Klasa i nazwa ulicy: KD81 ulica lokalna - odcinek ulic
Radiowej i Radarowej;
4. Parametry i wyposażenie:
1) szerokość w liniach rozgraniczających: co najmniej12,0 m, jak na rysunku planu,
2) prędkość projektowa: 40km/h,
3) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4) dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń,
5) wyposażenie minimalne: chodniki, jednopoziomowy
przejazd istniejącej bocznicy kolejowej;
5. Powiązania z układem zewnętrznym:
1) od zachodu z projektowaną ulicą Nową Spadochroniarzy (poza granicami planu),

1. Numer terenu: 029;
2. Powierzchnia terenu: 3,13 ha;
3. Klasa i nazwa ulicy: KD81 ulica lokalna - ulica Zenitowa;
4. Parametry i wyposażenie:
1) szerokość w liniach rozgraniczających: co najmniej
12,0 m, jak na rysunku planu,
2) prędkość projektowa: 40 km/h,
3) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4) dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń,
5) wyposażenie minimalne: chodniki;
5. Powiązania z układem zewnętrznym:
1) od południa poprzez ulicę 030-KD81i ulicę Radarową
(poza granicami panu) z ulicą Słowackiego (poza
granicami planu),
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2) od zachodu poprzez ulicę Radarową (poza granicami
panu) i ulicę 028-KD81 z ulicą Nową Spadochroniarzy
(poza granicami planu);
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków,
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej:
nie dotyczy;
7. Zasady ochrony środowiska i przyrody:
1) część terenu objęta Ogólnomiejskim Systemem
Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) – jak na
rysunku planu,
2) odprowadzenie wód opadowych poprzez wpusty
uliczne lub kanalizację deszczową z każdorazowym
podczyszczeniem przed wylotem do Potoku Zajączkowskiego;
8. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej
zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów
wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie ustala
się;
9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania
terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania;
10. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
1) mała architektura: dopuszcza się,
2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji w obrębie skrzyżowań,
3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zgodnie
z § 3 uchwały,
4) urządzenia techniczne: dopuszcza się,
5) zieleń: dopuszcza się;
11. Stawka procentowa: nie dotyczy;
12. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie na podstawie odrębnych
przepisów:
1) teren położony w powierzchniach ograniczających
dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz
naturalnych, wynikających z usytuowania Portu
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,
2) strefa ograniczeń od napowietrznej linii wysokiego
napięcia – zagospodarowanie zgodnie z przepisami
odrębnymi,
3) teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodnie z przepisami
odrębnymi,
13. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie dotyczy;
14. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala się.
§ 36
KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM
030-KD81 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KLUKOWO-RĘBIECHOWO
W REJONIE POTOKU ZAJĄCZKOWSKIEGO W MIEŚCIE
GDANSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2710
1. Numer terenu: 030;
2. Powierzchnia terenu: 0,80 ha;
3. Klasa i nazwa ulicy: KD81 ulica lokalna - odcinek ulicy
Radarowej;
4. Parametry i wyposażenie:
1) szerokość w liniach rozgraniczających: co najmniej
12,0 m, jak na rysunku planu,
2) prędkość projektowa: 40km/h,
3) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4) dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń,
5) wyposażenie minimalne: chodniki;
5. Powiązania z układem zewnętrznym:

1) od południa poprzez ulicę Radarową (poza granicami
panu) z ulicą Słowackiego (poza granicami planu),
2) od północy poprzez ulicę Radarową (poza granicami
panu) i ulicę 028-KD81 z ulicą Nową Spadochroniarzy
(poza granicami planu);
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków,
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej:
nie dotyczy;
7. Zasady ochrony środowiska i przyrody: stosuje się
zasady ogólne;
8. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej
zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów
wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie ustala
się;
9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania
terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania;
10. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
1) mała architektura: dopuszcza się,
2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji w obrębie skrzyżowań,
3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zgodnie
z § 3 uchwały,
4) urządzenia techniczne: dopuszcza się,
5) zieleń: dopuszcza się;
11. Stawka procentowa: nie dotyczy;
12. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie na podstawie odrębnych
przepisów:
1) teren położony w powierzchniach ograniczających
dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz
naturalnych, wynikających z usytuowania Portu
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,
2) teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodnie z
przepisami odrębnymi;
13. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie dotyczy;
14. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: planowana magistrala
wodociągowa.
§ 37
KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM
031-KD80 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KLUKOWO-RĘBIECHOWO
W REJONIE POTOKU ZAJĄCZKOWSKIEGO W MIEŚCIE
GDANSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2710
1. Numer terenu: 031;
2. Powierzchnia terenu: 0,54 ha;
3. Klasa i nazwa ulicy: KD80 ulica dojazdowa - odcinek
ulicy Synów Pułku;
4. Parametry i wyposażenie:
1) szerokość w liniach rozgraniczających: co najmniej
10,0 m, jak na rysunku planu,
2) prędkość projektowa: 30 km/h,
3) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4) dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń,
5) wyposażenie minimalne: chodnik;
5. Powiązania z układem zewnętrznym: od zachodu poprzez ulicę 028-KD81 z ulicą Nową Spadochroniarzy
(poza granicami planu);
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków,
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej:
nie dotyczy;
7. Zasady ochrony środowiska i przyrody: stosuje się
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zasady ogólne;
8. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej
zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów
wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie ustala
się;
9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania
terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania;
10. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
1) mała architektura: dopuszcza się,
2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji w obrębie skrzyżowań,
3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zgodnie
z § 3 uchwały,
4) urządzenia techniczne: dopuszcza się,
5) zieleń: dopuszcza się;
11. Stawka procentowa: nie dotyczy;
12. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie na podstawie odrębnych
przepisów:
1) teren położony w powierzchniach ograniczających
dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz
naturalnych, wynikających z usytuowania Portu
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,
2) teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodnie z
przepisami odrębnymi,
13. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie dotyczy;
14. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala się.
§ 38
KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM
032-KD80 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KLUKOWO-RĘBIECHOWO
W REJONIE POTOKU ZAJĄCZKOWSKIEGO W MIEŚCIE
GDANSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2710
1. Numer terenu: 032;
2. Powierzchnia terenu: 0,92 ha;
3. Klasa i nazwa ulicy: KD80 ulica dojazdowa - odcinek
ulicy Synów Pułku;
4. Parametry i wyposażenie:
1) szerokość w liniach rozgraniczających: co najmniej
10,0 m, jak na rysunku planu,
2) prędkość projektowa: 30 km/h,
3) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4) dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń,
5) wyposażenie minimalne: chodnik;
5. Powiązania z układem zewnętrznym: od zachodu poprzez ulicę 028-KD81 z ulicą Nową Spadochroniarzy
(poza granicami planu);
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków,
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej:
nie dotyczy;
7. Zasady ochrony środowiska i przyrody: stosuje się
zasady ogólne;
8. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej
zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów
wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie ustala
się;
9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania
terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania;
10. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
1) mała architektura: dopuszcza się,
2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji w obrębie skrzy-

żowań,
3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zgodnie
z § 3 uchwały,
4) urządzenia techniczne: dopuszcza się,
5) zieleń: dopuszcza się;
11. Stawka procentowa: nie dotyczy;
12. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie na podstawie odrębnych
przepisów:
1) teren położony w powierzchniach ograniczających
dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz
naturalnych, wynikających z usytuowania Portu
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,
2) teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodnie z
przepisami odrębnymi,
13. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie dotyczy;
14. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala się.
§ 39
KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM
033-KD80 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KLUKOWO-RĘBIECHOWO
W REJONIE POTOKU ZAJĄCZKOWSKIEGO W MIEŚCIE
GDANSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2710
1. Numer terenu: 033;
2. Powierzchnia terenu: 0,32 ha;
3. Klasa i nazwa ulicy: KD80 ulica dojazdowa - ulica projektowana;
4. Parametry i wyposażenie:
1) szerokość w liniach rozgraniczających: co najmniej
10 m, jak na rysunku planu,
2) prędkość projektowa: 30 km/h,
3) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4) dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń,
5) wyposażenie minimalne: chodnik;
5. Powiązania z układem zewnętrznym: poprzez ulicę 034KD80 z ulicą 029-KD81;
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków,
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej:
nie dotyczy;
7. Zasady ochrony środowiska i przyrody: stosuje się
zasady ogólne;
8. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej
zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów
wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie ustala
się;
9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania
terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania;
10. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
1) mała architektura: dopuszcza się,
2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji w obrębie skrzyżowań,
3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zgodnie
z § 3 uchwały,
4) urządzenia techniczne: dopuszcza się,
5) zieleń: dopuszcza się;
11. Stawka procentowa: nie dotyczy;
12. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie na podstawie odrębnych
przepisów:
1) teren położony w powierzchniach ograniczających
dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz
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naturalnych, wynikających z usytuowania Portu
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,
2) strefa ograniczeń od napowietrznej linii wysokiego
napięcia – zagospodarowanie zgodnie z przepisami
odrębnymi,
3) teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodnie z przepisami
odrębnymi,
13. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie dotyczy;
14. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala się.

2) strefa ograniczeń od napowietrznej linii wysokiego
napięcia – zagospodarowanie zgodnie z przepisami
odrębnymi,
3) teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodnie z przepisami
odrębnymi;
13. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu: planowane nowe
koryto Potoku Zajączkowskiego o szerokości min. 5
m;
14. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala się.

§ 40

KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM
035-KD80 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KLUKOWO-RĘBIECHOWO
W REJONIE POTOKU ZAJĄCZKOWSKIEGO W MIEŚCIE
GDANSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2710

KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM
034-KD80 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KLUKOWO-RĘBIECHOWO
W REJONIE POTOKU ZAJĄCZKOWSKIEGO W MIEŚCIE
GDANSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2710
1. Numer terenu: 034;
2. Powierzchnia terenu: 0,90 ha;
3. Klasa i nazwa ulicy: KD80 ulica dojazdowa - ulica Ikara;
4. Parametry i wyposażenie:
1) szerokość w liniach rozgraniczających: co najmniej
10,0 m, jak na rysunku planu,
2) prędkość projektowa: 30 km/h,
3) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4) dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń,
5) wyposażenie minimalne: chodnik;
5. Powiązania z układem zewnętrznym:
1) od zachodu poprzez ulicę Radarową (poza granicami
planu) i ulicę 028-KD81 z ulicą Nową Spadochroniarzy (poza granicami planu),
2) od wschodu z ulicą 029-KD81;
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków,
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej:
nie dotyczy;
7. Zasady ochrony środowiska i przyrody: odprowadzenie
wód opadowych poprzez wpusty uliczne lub kanalizację
deszczową z każdorazowym podczyszczeniem przed
wylotem do Potoku Zajączkowskiego;
8. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej
zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów
wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie ustala
się;
9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania
terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania;
10. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
1) mała architektura: dopuszcza się,
2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji w obrębie skrzyżowań,
3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zgodnie
z § 3 uchwały,
4) urządzenia techniczne: dopuszcza się,
5) zieleń: dopuszcza się;
11. Stawka procentowa: nie dotyczy;
12. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie na podstawie odrębnych
przepisów:
1) teren położony w powierzchniach ograniczających
dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz
naturalnych, wynikających z usytuowania Portu
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,

§ 41

1. Numer terenu: 035;
2. Powierzchnia terenu: 0,38 ha;
3. Klasa i nazwa ulicy: KD80 ulica dojazdowa - ulica Dedala;
4. Parametry i wyposażenie:
1) szerokość w liniach rozgraniczających: co najmniej
10,0 m, jak na rysunku planu,
2) prędkość projektowa: 30 km/h,
3) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4) dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń,
5) wyposażenie minimalne: chodnik;
5. Powiązania z układem zewnętrznym:
1) od północy poprzez ulice: 034-KD80, Radarową (poza
granicami planu) i 028-KD81 z ulicą Nową Spadochroniarzy (poza granicami planu),
2) od południa poprzez ulicę 044-KD80 z ulicą 030KD81;
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków,
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej:
nie dotyczy;
7. Zasady ochrony środowiska i przyrody: stosuje się
zasady ogólne;
8. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej
zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów
wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie ustala
się;
9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania
terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania;
10. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
1) mała architektura: dopuszcza się,
2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji w obrębie skrzyżowań,
3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zgodnie
z § 3 uchwały,
4) urządzenia techniczne: dopuszcza się,
5) zieleń: dopuszcza się;
11. Stawka procentowa: nie dotyczy;
12. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie na podstawie odrębnych
przepisów:
1) teren położony w powierzchniach ograniczających
dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz
naturalnych, wynikających z usytuowania Portu
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,
2) teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodnie z

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 127

Poz. 2430

— 14138 —

przepisami odrębnymi,
13. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie dotyczy;
14. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala się.
§ 42
KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM
036-KD80 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KLUKOWO-RĘBIECHOWO
W REJONIE POTOKU ZAJĄCZKOWSKIEGO W MIEŚCIE
GDANSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2710
1. Numer terenu: 036;
2. Powierzchnia terenu: 0,26 ha;
3. Klasa i nazwa ulicy: KD80 ulica dojazdowa - ulica projektowana;
4. Parametry i wyposażenie:
1) szerokość w liniach rozgraniczających: co najmniej
10,0 m, jak na rysunku planu,
2) prędkość projektowa: 30 km/h,
3) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4) dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń,
5) wyposażenie minimalne: chodnik;
5. Powiązania z układem zewnętrznym:
1) od wschodu z ulicą 029-KD81,
2) od zachodu z ulicą 034-KD80;
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków,
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej:
nie dotyczy;
7. Zasady ochrony środowiska i przyrody: odprowadzenie
wód opadowych poprzez wpusty uliczne lub kanalizację
deszczową z każdorazowym podczyszczeniem przed
wylotem do Potoku Zajączkowskiego;
8. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej
zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów
wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie ustala
się;
9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania
terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania;
10. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
1) mała architektura: dopuszcza się,
2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji w obrębie skrzyżowań,
3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zgodnie
z § 3 uchwały,
4) urządzenia techniczne: dopuszcza się,
5) zieleń: dopuszcza się;
11. Stawka procentowa: nie dotyczy;
12. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie na podstawie odrębnych
przepisów:
1) teren położony w powierzchniach ograniczających
dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz
naturalnych, wynikających z usytuowania Portu
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,
2) strefa ograniczeń od napowietrznej linii wysokiego
napięcia – zagospodarowanie zgodnie z przepisami
odrębnymi,
3) teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodnie z przepisami
odrębnymi;
13. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu: planowane nowe
koryto Potoku Zajączkowskiego o szerokości min. 5
m;
14. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawa-

nia decyzji administracyjnych: nie ustala się.
§ 43
KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM
037-KD80 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KLUKOWO-RĘBIECHOWO
W REJONIE POTOKU ZAJĄCZKOWSKIEGO W MIEŚCIE
GDANSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2710
1. Numer terenu: 037;
2. Powierzchnia terenu: 0,32 ha;
3. Klasa i nazwa ulicy: KD80 ulica dojazdowa - odcinek
ulicy Astronautów;
4. Parametry i wyposażenie:
1) szerokość w liniach rozgraniczających: co najmniej
10,0 m, jak na rysunku planu,
2) prędkość projektowa: 30 km/h,
3) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4) dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń,
5) wyposażenie minimalne: chodnik;
5. Powiązania z układem zewnętrznym:
1) od północy z ulicą 030-KD81,
2) od południa z ulicą 029-KD81;
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków,
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej:
nie dotyczy;
7. Zasady ochrony środowiska i przyrody: maksymalne
zachowanie istniejącego drzewostanu;
8. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej
zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów
wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie ustala
się;
9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania
terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania;
10. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
1) mała architektura: dopuszcza się,
2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji w obrębie skrzyżowań,
3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zgodnie
z § 3 uchwały,
4) urządzenia techniczne: dopuszcza się,
5) zieleń: dopuszcza się;
11. Stawka procentowa: nie dotyczy;
12. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie na podstawie odrębnych
przepisów:
1) teren położony w powierzchniach ograniczających
dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz
naturalnych, wynikających z usytuowania Portu
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,
2) teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodnie z
przepisami odrębnymi;
13. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie dotyczy;
14. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: planowana magistrala
wodociągowa.
§ 44
KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM
038-KD80 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KLUKOWO-RĘBIECHOWO
W REJONIE POTOKU ZAJĄCZKOWSKIEGO W MIEŚCIE
GDANSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2710
1. Numer terenu: 038;
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2. Powierzchnia terenu: 0,32 ha;
3. Klasa i nazwa ulicy: KD80 ulica dojazdowa - odcinek
ulicy Astronautów;
4. Parametry i wyposażenie:
1) szerokość w liniach rozgraniczających: co najmniej
10,0 m, jak na rysunku planu,
2) prędkość projektowa: 30 km/h,
3) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4) dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń,
5) wyposażenie minimalne: chodnik;
5. Powiązania z układem zewnętrznym: od północy z ulicą
029-KD81;
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków,
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej:
nie dotyczy;
7. Zasady ochrony środowiska i przyrody:
1) teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów
Aktywnych Biologicznie (OSTAB),
2) maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu;
8. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej
zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów
wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie ustala
się;
9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania
terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania;
10. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
1) mała architektura: dopuszcza się,
2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji w obrębie skrzyżowań,
3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zgodnie
z § 3 uchwały,
4) urządzenia techniczne: dopuszcza się,
5) zieleń: dopuszcza się;
11. Stawka procentowa: nie dotyczy;
12. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie na podstawie odrębnych
przepisów:
1) teren położony w powierzchniach ograniczających
dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz
naturalnych, wynikających z usytuowania Portu
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,
2) teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodnie z
przepisami odrębnymi;
13. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie dotyczy;
14. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: planowana magistrala
wodociągowa.
§ 45
KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM
039-KDW MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KLUKOWO-RĘBIECHOWO W
REJONIE POTOKU ZAJĄCZKOWSKIEGO W MIEŚCIE
GDANSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2710
1. Numer terenu: 039;
2. Powierzchnia terenu: 0,21 ha;
3. Klasa i nazwa ulicy: KDW droga wewnętrzna - ulica
projektowana;
4. Parametry i wyposażenie:
1) szerokość w liniach rozgraniczających: co najmniej
10,0 m, jak na rysunku planu,
2) prędkość projektowa: 30 km/h,

3) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4) dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń,
5) wyposażenie minimalne: chodnik;
5. Powiązania z układem zewnętrznym: od południa poprzez ulicę 037-KD80 z ulicami 030-KD81 i 029-KD81;
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków,
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej:
nie dotyczy;
7. Zasady ochrony środowiska i przyrody: stosuje się
zasady ogólne;
8. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej
zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów
wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie ustala
się;
9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania
terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania;
10. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
1) mała architektura: dopuszcza się,
2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji w obrębie skrzyżowań,
3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zgodnie
z § 3 uchwały,
4) urządzenia techniczne: dopuszcza się,
5) zieleń: dopuszcza się;
11. Stawka procentowa: nie dotyczy;
12. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie na podstawie odrębnych
przepisów:
1) teren położony w powierzchniach ograniczających
dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz
naturalnych, wynikających z usytuowania Portu
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,
2) teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodnie z
przepisami odrębnymi;
13. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie dotyczy;
14. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala się.
§ 46
KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM
040-KX MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO KLUKOWO-RĘBIECHOWO W REJONIE POTOKU ZAJĄCZKOWSKIEGO W MIEŚCIE GDANSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2710
1. Numer terenu: 040;
2. Powierzchnia terenu: 0,08 ha;
3. Przeznaczenie terenu: KX wydzielony ciąg pieszo-jezdny;
4. Funkcje wyłączone: nie ustala się;
5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania
uznany za zgodny z planem: nie ustala się;
6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7;
7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenu:
1) linie zabudowy: nie dotyczy,
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: nie dotyczy,
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej:
nie dotyczy,
4) intensywność zabudowy: nie dotyczy,
5) wysokość zabudowy: nie dotyczy,
6) formy zabudowy: nie dotyczy,
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7) kształt dachu: nie dotyczy,
8) inne: szerokość w liniach rozgraniczających minimum
6,0 m – jak na rysunku planu;
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie
dotyczy;
9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) dostępność drogowa: od ulicy wewnętrznej 039KDW,
2) parkingi: wyklucza się,
3) zaopatrzenie w wodę: nie dotyczy,
4) odprowadzenie ścieków nie dotyczy,
5) odprowadzenie wód opadowych zagospodarowanie
na terenie lub do układu odwadniającego,
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,
8) zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy,
9) gospodarka odpadami: nie dotyczy,
10) planowane urządzenia i sieci magistralne: nie dotyczy;
10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków,
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy;
11. Zasady ochrony środowiska i przyrody: stosuje się
zasady ogólne;
12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
1) mała architektura: dopuszcza się,
2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji,
3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz
lokalizacji,
4) urządzenia techniczne: dopuszcza się,
5) zieleń: dopuszcza się;
13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania
terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania;
14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej
zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów
wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie
ustala się;
15. Stawka procentowa: nie dotyczy;
16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie na podstawie odrębnych
przepisów:
1) teren położony w powierzchniach ograniczających
dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz
naturalnych, wynikających z usytuowania Portu
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,
2) teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodnie z
przepisami odrębnymi;
17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie dotyczy;
18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala się.
§ 47
KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM
041-KX MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO KLUKOWO-RĘBIECHOWO W REJONIE POTOKU ZAJĄCZKOWSKIEGO W MIEŚCIE GDANSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2710
1. Numer terenu: 041;
2. Powierzchnia terenu: 0,26 ha;
3. Przeznaczenie terenu: KX wydzielony ciąg pieszo-rowerowy - odcinek ulicy Astronautów;
4. Funkcje wyłączone: nie ustala się;
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5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania
uznany za zgodny z planem: nie ustala się;
6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7 i 11;
7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenu:
1) linie zabudowy: nie dotyczy,
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: nie dotyczy,
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej:
nie dotyczy,
4) intensywność zabudowy: nie dotyczy,
5) wysokość zabudowy: nie dotyczy,
6) formy zabudowy: nie dotyczy,
7) kształt dachu: nie dotyczy,
8) inne: szerokość w liniach rozgraniczających minimum
5,0 m – jak na rysunku planu;
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie
dotyczy;
9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) dostępność drogowa: od ulicy 038-KD80,
2) parkingi: wyklucza się,
3) zaopatrzenie w wodę: nie dotyczy,
4) odprowadzenie ścieków nie dotyczy,
5) odprowadzenie wód opadowych zagospodarowanie
na terenie lub do układu odwadniającego,
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,
8) zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy,
9) gospodarka odpadami: nie dotyczy,
10) planowane urządzenia i sieci magistralne: magistrala wodociągowa;
10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków,
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy;
11. Zasady ochrony środowiska i przyrody: teren objęty
Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB);
12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
1) mała architektura: dopuszcza się,
2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji,
3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz
lokalizacji,
4) urządzenia techniczne: dopuszcza się,
5) zieleń: dopuszcza się;
13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania
terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania;
14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej
zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów
wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie
ustala się;
15. Stawka procentowa: nie dotyczy;
16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie na podstawie odrębnych
przepisów:
1) teren położony w powierzchniach ograniczających
dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz
naturalnych, wynikających z usytuowania Portu
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,
2) teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodnie z
przepisami odrębnymi;
17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie dotyczy;
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1. Numer terenu: 042;
2. Powierzchnia terenu: 0,37 ha;
3. Klasa i nazwa ulicy: KD84 ulica ekspresowa - fragment
Obwodnicy Trójmiasta (aleja Kazimierza Jagiellończyka);
4. Parametry i wyposażenie:
1) szerokość w liniach rozgraniczających: 10 m – jak na
rysunku planu,
2) prędkość projektowa: nie dotyczy,
3) przekrój: nie dotyczy,
4) dostępność do terenów przyległych: wyklucza się,
5) wyposażenie minimalne: nie dotyczy;
5. Powiązania z układem zewnętrznym: nie ustala się;
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków,
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej:
nie dotyczy;
7. Zasady ochrony środowiska i przyrody: odprowadzenie
wód opadowych poprzez wpusty uliczne lub kanalizację
deszczową z każdorazowym podczyszczeniem przed
wylotem do Potoku Zajączkowskiego;
8. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej
zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów
wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie ustala
się;
9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania
terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania;
10. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie
ustala się;
11. Stawka procentowa: nie dotyczy;
12. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie na podstawie odrębnych
przepisów:
1) teren położony w powierzchniach ograniczających
dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz
naturalnych, wynikających z usytuowania Portu
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,
2) teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodnie z
przepisami odrębnymi;
13. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie dotyczy;
14. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: teren przeznaczony pod
poszerzenie obwodnicy.

uznany za zgodny z planem: nie ustala się;
6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 11,
2) zakaz lokalizacji masztów i wież telefonii komórkowej,
3) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących;
7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenu: nie dotyczy;
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie
dotyczy;
9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) dostępność drogowa: od ulicy 029-KD81 przez teren
004-M/U31,
2) parkingi: wyklucza się,
3) zaopatrzenie w wodę: nie dotyczy,
4) odprowadzenie ścieków: nie dotyczy,
5) odprowadzenie wód opadowych: nie dotyczy,
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: nie dotyczy,
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,
8) zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy,
9) gospodarka odpadami: nie dotyczy,
10) planowane urządzenia i sieci magistralne: nie dotyczy;
10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków,
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy;
11. Zasady ochrony środowiska i przyrody: teren objęty
Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB);
12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie
dotyczy;
13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania
terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania;
14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej
zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów
wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie
ustala się;
15. Stawka procentowa: nie dotyczy;
16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie na podstawie odrębnych
przepisów:
1) teren położony w powierzchniach ograniczających
dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz
naturalnych, wynikających z usytuowania Portu
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,
2) teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodnie z
przepisami odrębnymi;
17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie dotyczy;
18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala się.

§ 49

§ 50

KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM
043-ZL MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO KLUKOWO-RĘBIECHOWO W REJONIE POTOKU ZAJĄCZKOWSKIEGO W MIEŚCIE GDANSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2710

KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM
044-KD80 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KLUKOWO-RĘBIECHOWO
W REJONIE POTOKU ZAJĄCZKOWSKIEGO W MIEŚCIE
GDANSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2710

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala się.
§ 48
KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM
042-KD84 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KLUKOWO-RĘBIECHOWO
W REJONIE POTOKU ZAJĄCZKOWSKIEGO W MIEŚCIE
GDANSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2710

1.
2.
3.
4.
5.

Numer terenu: 043;
Powierzchnia terenu: 0,76 ha;
Przeznaczenie terenu: ZL las - leśniczówka;
Funkcje wyłączone: nie ustala się;
Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania

1. Numer terenu: 044;
2. Powierzchnia terenu: 0,38 ha;
3. Klasa i nazwa ulicy: KD80 ulica dojazdowa - ulica Jana
Wojnarskiego;
4. Parametry i wyposażenie:
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1) szerokość w liniach rozgraniczających: co najmniej
10,0 m, jak na rysunku planu,
2) prędkość projektowa: 30 km/h,
3) przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu,
4) dostępność do terenów przyległych: bez ograniczeń,
5) wyposażenie minimalne: chodnik;
5. Powiązania z układem zewnętrznym: od zachodu z ulicą
030-KD81;
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków,
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej:
nie dotyczy;
7. Zasady ochrony środowiska i przyrody: stosuje się
zasady ogólne;
8. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej
zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów
wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie ustala
się;
9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania
terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania;
10. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
1) mała architektura: dopuszcza się,
2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji w obrębie skrzyżowań,
3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zgodnie
z § 3 uchwały,
4) urządzenia techniczne: dopuszcza się,
5) zieleń: dopuszcza się;
11. Stawka procentowa: nie dotyczy;
12. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie na podstawie odrębnych
przepisów:
1) teren położony w powierzchniach ograniczających
dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz
naturalnych, wynikających z usytuowania Portu
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,
2) teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodnie z
przepisami odrębnymi;
13. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie dotyczy;
14. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: nie ustala się.
§ 51
KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM
045-M/U31 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KLUKOWO-RĘBIECHOWO
W REJONIE POTOKU ZAJĄCZKOWSKIEGO W MIEŚCIE
GDANSKU O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2710
1. Numer terenu: 045;
2. Powierzchnia terenu: 0,93 ha;
3. Przeznaczenie terenu: M/U31 zabudowa mieszkaniowo-usługowa, zawierająca tereny mieszkaniowe M22 i
usługowe U33, bez ustalania proporcji miedzy funkcją
mieszkaniową i usługową;
4. Funkcje wyłączone:
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej
400m2,
2) zabudowa mieszkaniowa z zastrzeżeniem ust. 11
pkt 1 oraz szpitale, domy opieki społecznej, budynki
związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem
dzieci i młodzieży,
3) domy mieszkalne powyżej 2 mieszkań;
5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania
uznany za zgodny z planem: nie ustala się;
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6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7 i 11,
2) zakaz lokalizacji masztów i wież telefonii komórkowej wolnostojących oraz na dachach zabudowy
mieszkaniowej, maksymalna wysokość masztów,
wież lub anten na dachach pozostałych budynków
nie może przekraczać 1/3 wysokości budynku i nie
może wynosić więcej niż 10m,
3) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnostojących;
7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenu:
1) linie zabudowy: zgodnie z przepisami budowlanymi
i drogowymi,
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
a) w OSTAB: maksymalnie 15%,
b) na pozostałym terenie: maksymalnie 20%,
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej:
a) w OSTAB: 75% powierzchni działki,
b) na pozostałym terenie: 60% powierzchni działki,
4) intensywność zabudowy, minimalna: nie ustala się,
maksymalna: 0,5,
5) wysokość zabudowy, minimalna: nie ustala się,
maksymalna: 12,0m,
6) formy zabudowy: wolnostojąca i bliźniacza,
7) kształt dachu: stromy,
8) inne: przy ciągłej płaszczyźnie elewacji budynku
wzdłuż ulicy – jej maksymalna długość 20,0m. Powyżej tej długości elewację należy podzielić na części
nie dłuższe niż 12,0m poprzez zastosowanie uskoków
o głębokości minimum 2,0m na całej wysokości
elewacji;
8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie
dotyczy;
9. Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) dostępność drogowa: od ulicy 029-KD81 i 036KD80,
2) parkingi: do realizacji w granicach inwestycji, zgodnie
z § 5 uchwały,
3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej,
4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej,
5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie
na terenie lub do kanalizacji deszczowej,
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej,
7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy,
8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł lokalnych,
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe
- zgodnie z obowiązującymi przepisami,
10) planowane urządzenia i sieci magistralne: nie dotyczy;
10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków,
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy;
11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:
1) możliwość lokalizacji budynków mieszkalnych w
przypadku dotrzymania dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku wymaganych dla terenów
przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową, z
uwzględnieniem zabudowy istniejącej w chwili wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę oraz
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uciążliwości, o których mowa w ust. 17,
2) w pomieszczeniach przewidzianych na stały pobyt ludzi narażonych na uciążliwości Obwodnicy Trójmiasta
zastosowanie elewacji o podwyższonej izolacyjności
doprowadzającej poziom hałasu do obowiązujących
wartości dla tego typu pomieszczeń,
3) maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu
lub przesadzenie go w obrębie działki;
12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie
dotyczy;
13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania
terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania;
14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej
zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów
wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie
ustala się;
15. Stawka procentowa: 30%;
16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie na podstawie odrębnych
przepisów:
1) teren położony w powierzchniach ograniczających
dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych oraz
naturalnych, wynikających z usytuowania Portu
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy – zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi,
2) strefa ograniczeń od napowietrznej linii wysokiego
napięcia – zagospodarowanie zgodnie z przepisami
odrębnymi,
3) istniejący gazociąg średniego ciśnienia wraz ze
strefą kontrolowaną – zagospodarowanie zgodnie
z przepisami odrębnymi,
4) teren położony w otulinie Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego - zagospodarowanie zgodnie z
przepisami odrębnymi;
17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu: na terenie występują
wysokie poziomy hałasu w środowisku od Obwodnicy
Trójmiasta;
18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych:
1) zaleca się przeznaczenie pod zadrzewienia co najmniej 20% powierzchni biologicznie czynnej,
2) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew

i krzewów zgodnych z miejscowymi warunkami
siedliskowymi,
3) teren położony w zlewni potoku Zajączkowskiego,
wskazana wcześniejsza realizacja zbiornika retencyjnego przed rozpoczęciem zabudowy.
§ 52
Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej
integralne części są:
1) część graﬁczna - rysunek planu Klukowo-Rębiechowo
w rejonie Potoku Zajączkowskiego w mieście Gdańsku w skali 1:1000 (załącznik nr 1);
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu planu (załącznik nr 2);
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach
ich ﬁnansowania (załącznik nr 3).
§ 53
Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Gdańska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny
zgodności z prawem;
2) publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej
Miasta Gdańska.
§ 54
Traci moc we fragmentach objętych granicami niniejszego planu: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Klukowo – rejon szkoły podstawowej przy ulicy
Radarowej, zatwierdzony uchwałą nr XXXIII/1036/01 Rady
Miasta Gdańska z dnia 29 marca 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Pom.
Nr 53, poz. 599, z 2001r.).
§ 55
Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z wyjątkiem § 53, który wchodzi w życie z dniem
podjęcia uchwały.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr LI/1436/10
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr LI/1436/10
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo-Rębiechowo w rejonie
Potoku Zajączkowskiego w mieście Gdańsku
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do
projektu planu
Po wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu
uwagi wnieśli:
1) Pan mgr Grzegorz Jaszewski, Dyrektor Szkoły
Podstawowej Nr 82, ul. Radarowa 26, 80-298
Gdańsk.
Uwaga dotyczy braku chodników i ścieżek rowerowych
w ciągu ulic Radarowej i Radiowej.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi:uwaga
nieuwzględniona.
Uwaga wpłynęła w terminie.
2) Państwo Daria i Mariusz Filip, Gdańsk; Państwo
Wiesława i Kazimierz Filip, Gdańsk; Państwo Ingrid
i Jacek Międlar, Gdańsk; Pan Franciszek Węsierski,
Gdańsk.
Uwaga dotyczy zmiany kwalifikacji drogi (działka nr
ewid. 500/11) z prywatnej na publiczną.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi:uwaga
nieuwzględniona.
Uwaga wpłynęła w terminie.
3) Pan Piotr Węsierski, Gdańsk.
Uwaga dotyczy możliwości zagospodarowania
potoku Zajączkowskiego w postaci oczek wodnych
przelewowych.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi:uwaga
nieuwzględniona.
Uwaga wpłynęła w terminie.
4) Zarząd Stowarzyszenia „Przyjazne Klukowo” ul.
Telewizyjna 7k, 80-298 Gdańsk.
Uwaga dotyczy zmiany zapisu karty terenu nr 028 tj.
ulicy lokalnej Radiowej i zapisu karty terenu nr 030
tj. ulicy lokalnej Radarowej w części „4. Parametry i
wyposażenie”
p o p r ze z d o d a n i e w p u n k c i e „ w y p o s a ż e n i e
minimalne” zapisu: „wyposażenie minimalne: ścieżka
rowerowa, obustronne szpalery drzew gatunków
miejscowych”.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi:uwaga
nieuwzględniona.
Uwaga wpłynęła w terminie.
Załącznik nr 3
do Uchwały nr LI/1436/10
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo-Rębiechowo w rejonie
Potoku Zajączkowskiego w mieście Gdańsku
Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach
ich finansowania.
I. BUDOWA DRÓG I URZĄDZEŃ KOMUNIKACYJNYCH:
1. karta terenu nr 029-KD81, teren ulicy lokalnej projektowana ul. Zenitowa, o przekroju: jedna jezdnia,
dwa pasy ruchu z chodnikami jako wyposażenie
minimalne i uzbrojeniem – 2025 m,
— realizacja finansowana z budżetu gminy,
— istnieją możliwości współfinansowania na podstawie umowy z zainteresowanym inwestorem, a w
zakresie uzbrojenia pozostającego w gestii gminy

Poz. 2430

– ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW.
2. karta terenu nr 031-KD80, teren ulicy dojazdowej –
odcinek istniejącej ul. Synów Pułku z płyt betonowych
z uzbrojeniem, docelowo o przekroju: jedna jezdnia,
dwa pasy ruchu z chodnikami jako wyposażenie
minimalne i uzbrojeniem – około 515 m,
— realizacja finansowana z budżetu gminy,
— istnieją możliwości współfinansowania na podstawie umowy z zainteresowanym inwestorem, a w
zakresie uzbrojenia pozostającego w gestii gminy
– ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW.
3. karta terenu nr 032-KD80, teren ulicy dojazdowej
- odcinek istniejącej ul. Synów Pułku częściowo
wykonany z płyt betonowych z uzbrojeniem, docelowo
o przekroju:
jedna jezdnia, dwa pasy ruchu z chodnikami jako
wyposażenie minimalne i uzbrojeniem – około 678
m,
— realizacja finansowana z budżetu gminy,
— istnieją możliwości współfinansowania na podstawie umowy z zainteresowanym inwestorem, a w
zakresie uzbrojenia pozostającego w gestii gminy
– ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW - uwarunkowaniem w granicach planu jest uregulowanie spraw
gruntowo-prawnych zachodniego odcinka drogi –
dwóch działek prywatnych o łącznej długości około
235m.
4. karta terenu nr 033-KD80, teren projektowanej ulicy
dojazdowej – częściowo wykonana z płyt betonowych
z uzbrojeniem, docelowo o przekroju: jedna jezdnia,
dwa pasy ruchu z chodnikami jako wyposażenie
minimalne i uzbrojeniem – około 220 m,
— realizacja finansowana z budżetu gminy,
— istnieją możliwości współfinansowania na podstawie umowy z zainteresowanym inwestorem, a w
zakresie uzbrojenia pozostającego w gestii gminy
– ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW - uwarunkowaniem w granicach planu jest uregulowanie spraw
gruntowo-prawnych południowo - wschodniego
odcinka drogi - około 12m.
5. karta terenu nr 034-KD80, teren ulicy dojazdowej
- ul. Ikara, częściowo o nawierzchni bitumicznej z
uzbrojeniem, docelowo o przekroju: jedna jezdnia,
dwa pasy ruchu z chodnikami jako wyposażenie
minimalne i uzbrojeniem – około 710 m,
— realizacja inwestycji finansowana z budżetu
gminy,
— istnieją możliwości współfinansowania na podstawie umowy z zainteresowanym inwestorem, a w
zakresie uzbrojenia pozostającego w gestii gminy
– ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW.
6. karta terenu nr 035-KD80, teren ulicy dojazdowejul. Dedala, częściowo wykonana z płyt betonowych
z uzbrojeniem, docelowo o przekroju: jedna jezdnia,
dwa pasy ruchu z chodnikami jako wyposażenie
minimalne i uzbrojeniem – około 350 m,
— realizacja inwestycji finansowana z budżetu
gminy,
— istnieją możliwości współfinansowania na podstawie umowy z zainteresowanym inwestorem, a w
zakresie uzbrojenia pozostającego w gestii gminy
– ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW.
7. karta terenu nr 036-KD80, teren projektowanej ulicy
dojazdowej o przekroju: dwie jezdnie, dwa pasy
ruchu z chodnikami jako wyposażenie minimalne i
uzbrojeniem – około 200 m,
— realizacja finansowana z budżetu gminy,
— istnieją możliwości współfinansowania na podstawie umowy z zainteresowanym inwestorem, a w
zakresie uzbrojenia pozostającego w gestii gminy
– ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW.
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8. karta terenu nr 037-KD80, teren ulicy dojazdowej odcinek ul. Astronautów o nawierzchni gruntowej z
uzbrojeniem, docelowo o przekroju: jedna jezdnia,
dwa pasy ruchu z chodnikami jako wyposażenie
minimalne i uzbrojeniem – około 295 m,
— realizacja inwestycji finansowana z budżetu
gminy,
— istnieją możliwości współfinansowania na podstawie umowy z zainteresowanym inwestorem, a w
zakresie uzbrojenia pozostającego w gestii gminy
– ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW.
9. karta terenu nr 038-KD80, teren ulicy dojazdowej odcinek ul. Astronautów o nawierzchni gruntowej z
uzbrojeniem (sieć telekomunikacyjna), docelowo o
przekroju: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu z chodnikami
jako wyposażenie minimalne i uzbrojeniem – około
280 m,
— realizacja inwestycji finansowana z budżetu
gminy,
— istnieją możliwości współfinansowania na podstawie umowy z zainteresowanym inwestorem, a w
zakresie uzbrojenia pozostającego w gestii gminy
– ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW.
10. karta terenu nr 044-KD80, teren ulicy dojazdowej -

ul. Jana Woynarowskiego o nawierzchni gruntowej
z uzbrojeniem, docelowo o przekroju: jedna jezdnia,
dwa pasy ruchu z chodnikami jako wyposażenie
minimalne i uzbrojeniem – około 280 m,
— realizacja inwestycji finansowana z budżetu
gminy,
— istnieją możliwości współfinansowania na podstawie umowy z zainteresowanym inwestorem,
a w zakresie uzbrojenia pozostającego w gestii
gminy – ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW.
W skład uzbrojenia dróg wchodzą:
— wodociągi,
— przewody kanalizacji sanitarnej,
— przewody kanalizacji deszczowej,
— linie elektroenergetyczne,
— ciepłociągi,
— gazociągi, wraz z urządzeniami sieciowymi.
Przewody kanalizacji deszczowej realizowane są ze
środków budżetowych gminy.Wodociągi i przewody
kanalizacji sanitarnej realizowane są ze środków właściciela sieci.
Linie elektroenergetyczne, ciepłociągi i gazociągi
realizowane są przez przedsiębiorstwa energetyczne
posiadające koncesje.

2431
UCHWAŁA Nr 12/2010
Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „ Dolina Redy i Chylonki”
z dnia 13 września 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 20/2009 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z
dnia 04 grudnia 2009r. 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] oraz art. 212,art.
,art216,art. 217 ust. 1 i ust,2 pkt 5,art. 222, art. 235, art.
236.art. 258 ust. 1 pkt 1 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 Nr 57, poz. 1094) z przywołaniem Uchwały nr 20/2009 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 04
grudnia 2009r. 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,
uchwałą nr 10/2010 Zgromadzenia KZG z 24.05.2010
wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
1) Ustala się dochody Związku na 2010 r. w wysokości
2.073.716 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 2.028.096 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 45.620 zł.
2) Ustala się wydatki Związku na 2010 r. w wysokości
2.469.895 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 2.433.895 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 36.000 zł.
3) Ustala się źródło pokrycia planowanego na 2010
rok deficytu budżetowego w wysokości 396.179 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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Załącznik nr 1
do Uchwały nr 12/2010
Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin
„ Dolina Redy i Chylonki”
z dnia 13 września 2010 r.
PLAN DOCHODÓW NA 2010 ROK
DZ

NAZWA

OGÓŁEM

w tym:

Rozdział

dochody

Paragraf

bieżące

1
758
758

75814

x

0920

900
900

90002

x

0830

2007

2460

2900

6280

3
RÓŻNE
ROZLICZENIA
Różne rozliczenia
finansowe
Pozostałe odsetki
GOSPODARKA
KOMUNALNA
Gospodarka
odpadami
Dochody z usług
Dotacie celowe
w ramach
programów
finansowanych
z udziałem
środków
europejskich
Środki otrzymane
od pozostałych
jednostek
zaliczanych do
sektora finansów
publicznych na
realizację zadań
bieżących
jednostek
zaliczanych do
sektora finansów
publicznych
Wpływy z wpłat
gmin i powiatów
na rzecz
związków na
dofinansowanie
zadań bieżących
Środki otrzymane
od pozostałych
jednostek
zaliczanych do
sektora finansów
publicznychna
dofinansowanie
kosztów realizacji
inwestycji
i zakupów
inwestycyjnych
jenostek sektora
finansów
publicznych

w tym:
dotacje
i subwencje
6

pozostałe
dochody
7

4

5

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000
1 988
096

40 000

2 033 716

w tym

majątkowe

dotracje
i subwencje

9

95 180

1 884 516

45 620

45 620

95 180

629 400

45 620

45 620

45 620

45 620

770 200

724 580

224 400

224 400

6 800

6 800

6 800

88 380

88 380

88 380

405 000

405 000

45 620

dochody
majątkowe

224 400

405 000
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900

90020

x

0400

900

90095
0830

x

x

2900
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Wpływy ...
związane
z gromadzeniem
środków z opłat
produktowych
Wpływy z opłaty
produktowej
Pozostała
działalność
Dochody z usług
Wpływy z wpłat
gmin na rzecz
związków na
dofinansowanie
zadań bieżących
(składka gmin)
DOCHODY
OGÓŁEM
Nadwyżki z lat
ubiegłych
w tym nadwyżka
z zlikidowanego
funduszu
rekultywacji
DOCHODY
I PRZYCHODY
RAZEM

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

1 163 516
8 400

1 163
516
8 400

1 155 116
8 400

1 155 116

1 155
116

2 073 716

2 028
096

95 180

1 924 516

45 620

45 620

2 028
096

95 180

1 924 516

45 620

45 620

1 155 116

396 179

162 000

2 469 895

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 12/2010
Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin
„ Dolina Redy i Chylonki”
z dnia 13 września 2010 r.
PLAN WYDATKÓW NA 2010 ROK
Rozdz

Nazwa

OGÓŁEM

w tym

wydatki

1
758
75818

900

2
RÓŻNE
ROZLICZENIA
Rezerwy ogólne
i celowe
GOSPODARKA
KOMUNALNAI
OCHRONA
ŚRODOWISKA

wydatki
majątkowe
(inwestycje
i zakupy
inwestycyj
ne)

w tym

bieżące
ogólem

wynagrodz
enia
i składki od
nich
naliczane

poostałe
wydatki
związane
zrealizacjąstu
towych zadań

świadczeni
a na rzecz
osób
fizycznych

dotacje na
zadania
bieżące

wydatki na
programy
finansowane
z udziałem
środków
o których
mowa
w art..5 ust1
pkt2 i 3

3

4

5

6

7

8

9

10

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

2 459 895

2 423 895

87 530

17 500

24 000

36 000

1 047 210

1 247 655
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90001
90002

90020

90095
x

Gospodarka
wodna i ochrona
środowiska
Gospodarka
odpadami
…i wydatki
związane
z gromadzenie
środków z opłat
produktowych
Pozostała
działalność
WYDATKIOGÓŁE
M
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9 900

9 900

5 000

4 900

975 300

943 300

35 700

866 100

133 714

133 714

62 929

70 785

1 340 981

1 336 981

943 581

305 870

87 530

2 469 895

2 433 895

1 047 210

1 257 655

87 530

17 500

24 000

32 000

4 000
17 500

24 000

36 000

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 12/2010
Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin
„ Dolina Redy i Chylonki”
z dnia 13 września 2010 r.
PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZBUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
EFRR PROGRAM OPERACYJNY POŁUDNIOWY BAŁTYK

Lp.

Data

Wyszczególnienie

rozpoczęcia

1

Wydatki kwalifikowalne
ogółem
Wkład własny
Srodki z budżetu Unii
Europejskiej

2010

zakończenia

2012

Wydatki
ogółem

Wydatki
przewidzianena 2010
rok

81 440

24 000

12 216

3 600

69 224

20 400

Wydatki
w latach
2011
2012
26
31
000
440
3 900 4 716
22
26
100
724

2432
Komunikat Nr 1
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni
z dnia 27 września 2010 r.
w sprawie określenia ilości, rodzaju i rozmieszczenia środków i urządzeń ratunkowych oraz minimalnego zestawu
urządzeń nawigacyjnych, radiowych i środków sygnałowych dla statków specjalistycznych i pełniących specjalną
służbę państwową.
Na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez
statki morskie (Dz. U. Nr 174, poz. 1452 i z 2006 r. Nr 73,
poz. 515) ogłasza się, co następuje:
§1
Ustala się wytyczne w sprawie ilości, rodzaju i rozmieszczenia środków ratunkowych dla statków specjalistycznych i pełniących specjalną służbę państwową o
pojemności brutto poniżej 500 w żegludze międzynarodowej oraz wszystkich statków w żegludze krajowej oraz
minimalnego zestawu urządzeń nawigacyjnych, radiowych i środków sygnałowych dla tych statków, stanowiące załącznik do niniejszego komunikatu.
§2
1. Wytyczne określają ilość, rodzaj i rozmieszczenie
środków ratunkowych dla poszczególnych kategorii
statków specjalistycznych i pełniących specjalną
służbę państwową, wymienionych w § 7 ust. 1 pkt
7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3

sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków
bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki (Dz.
U. Nr 174, poz. 1452 i z 2006 r. Nr 73, poz. 515),
zwanego dalej rozporządzeniem oraz minimalny
zestaw urządzeń nawigacyjnych, radiowych i środków
sygnałowych dla tych statków.
2. Przez statki specjalistyczne rozumie się statki określone
w Kodeksie Bezpieczeństwa Statków Specjalistycznych
(Kodeks SPS) przyjętym rezolucją Zgromadzenia
Międzynarodowej Organizacji Morskiej (A. 534)(13).
3. W przypadku wniosku o wydanie karty bezpieczeństwa
dla statków pełniących specjalną służbę państwową
zastosowanie mają przepisy niniejszego
komunikatu.
4. Dla celów niniejszego komunikatu przez rodzaje
żeglugi, w zależności od których ustalono wyposażenie
statków w środki i urządzenia ratunkowe, w przedmioty
stanowiące wyposażenie środków ratunkowych i w
minimalny zestaw urządzeń nawigacyjnych, radiowych
i środków sygnałowych, należy rozumieć rodzaje
żeglugi określone w przepisach rozporządzenia, przy
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zachowaniu następującej hierarchii wynikającej ze
wzrastających wymagań: żegluga portowa, żegluga
osłonięta, żegluga krajowa, żegluga przybrzeżna,
żegluga międzynarodowa.
§3
1. Statki powinny być wyposażone w środki i urządzenia
ratunkowe zgodnie z przepisami niniejszego
komunikatu.
2. Wyposażenie statków w środki i urządzenia ratunkowe
ustala się w zależności od kategorii, do której zgodnie
z rozporządzeniem został zaliczony statek, od typu
statku i od rodzaju żeglugi, którą statek uprawia.
3. Wyposażenie poszczególnych kategorii statków w
środki i urządzenia ratunkowe określa załącznik nr 1
do niniejszego komunikatu.
§4
1. A r m a t o r o b o w i ą z a ny j e s t s p o r z ą d z i ć p l a n
rozmieszczenia środków i urządzeń ratunkowych na
statkach kat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 i 13.
2. Plan, o którym mowa w ust. 1 może być połączony z
planem ochrony przeciwpożarowej pod warunkiem
zachowania czytelności i przejrzystości planu.
3. Plan rozmieszczenia środków ratunkowych, o których
mowa w ust. 1 wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora
Urzędu Morskiego w Gdyni.
4. Wszelkie zmiany na planie, o którym mowa w
ust. 2 wymagają również zatwierdzenia zgodnie z
postanowieniami ust. 3.
§5
Wyposażenie łodzi ratunkowych i ratowniczych oraz
tratw powinno być zgodne z przepisami międzynarodowymi.
§6
1. Ustala się tablicę minimalnego zestawu urządzeń
nawigacyjnych, radiowych i środków sygnałowych
dla statków w żegludze portowej, osłoniętej, krajowej
i międzynarodowej stanowiącą załącznik nr 2 do
niniejszego komunikatu.
2. Na każdym statku powinien znajdować się zestaw
urządzeń nawigacyjnych, radiowych i środków
sygnałowych, zgodny z tablicą wskazaną w ust. 1.
§7
1. Ilość, rodzaj i rozmieszczenie środków i urządzeń
ratunkowych wyszczególnionych w załączniku nr 1
do niniejszego komunikatu oraz rodzaj przedmiotów
stanowiących ich wyposażenie dla poszczególnych
kategorii statków, a także minimalny zestaw urządzeń
nawigacyjnych, radiowych i środków sygnałowych
wyszczególniony w załączniku nr 2 do niniejszego
komunikatu określa Dyrektor Urzędu Morskiego w
Gdyni.
2. Wyszczególnione w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego
komunikatu środki i urządzenia ratunkowe, przedmioty
ich wyposażenia oraz urządzenia nawigacyjne,
radiowe i środki sygnałowe powinny odpowiadać
wymaganiom określonym w konwencji SOLAS,
Kodeksie LSA, ustawie o wyposażeniu statków
morskich z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 93, poz.
899) oraz przepisom instytucji klasyfikacyjnej.

§8
Ilekroć wyposażenie w środki ratunkowe uzależnione jest od długości statku, przyjmuje się jego długość
pomiarową określoną przepisami Międzynarodowej konwencji o pomierzaniu statków z 23 czerwca1969 r. (Dz. U.
z 1983 r. Nr 56, poz. 247 i 248).
§9
Znajdujące się na statku niesprawne, a nie wymagane
przez niniejsze wytyczne środki i urządzenia ratunkowe
oraz ich wyposażenie, muszą być wyraźnie oznaczone
jako niezdatne do użytku i zabezpieczone (odłączone od
zasilania). Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni może
polecić usunięcie tych przedmiotów w określonym terminie.
§ 10
1. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni może zwolnić
statki objęte umowami międzynarodowymi od
dopełnienia niektórych wymogów ustalonych w tych
umowach, jeżeli umowy międzynarodowe zezwalają
na takie zwolnienie.
2. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni może zwolnić
statek określony w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego
komunikatu od dopełnienia niektórych wymagań w
nich ustalonych, jeżeli uzna to za możliwe ze względu
na rodzaj podróży i warunki żeglugi. W takim wypadku
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni może zwiększyć
inne wymagania z zakresu wyposażenia statków
w urządzenia i środki ratunkowe, w przedmioty
stanowiące wyposażenie środków ratunkowych
oraz minimalnego zestawu urządzeń nawigacyjnych,
radiowych i środków sygnałowych.
§ 11
Dyrektor Urzędu Morskiego Gdyni może zwolnić
statek zbudowany przed wejściem w życie zarządzenia
uprawiający żeglugę na wodach osłoniętych lub wychodzący na redę z obowiązku posiadania łodzi ratowniczej
lub ratunkowych, albo tratw ratunkowych, jeśli zainstalowanie tego rodzaju środka ratunkowego uzna za niemożliwe ze względów konstrukcyjnych.
§ 12
Wyposażenie statku o pojemności brutto 500 i powyżej uprawiającego żeglugę krajową uzgadnia się każdorazowo z Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni, biorąc
pod uwagę charakter i rodzaj uprawianej żeglugi.
§ 13
Dopuszcza się zmniejszenie wyposażenia łodzi lub
tratw ratunkowych wymaganego przez kodeks LSA każdorazowo uzgodnione z Dyrektorem Urzędu Morskiego
w Gdyni.
§ 14
Komunikat wchodzi w życie z dniem 30 września 2010
r. w drodze wywieszenia w kapitanatach i bosmanatach
portów i podlega ogłoszeniu w Dziennikach Urzędowych
Województw Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego.
Komunikat zostaje umieszczony na stronie internetowej
Urzędu Morskiego w Gdyni.
Dyrektor Urzędu Morskiego
w Gdyni
Andrzej Królikowski
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Załącznik nr 1
do Komunikatu nr 1
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni
z dnia 27 września 2010 r.

ZAŁĄCZNIK Nr 1
WYPOSAŻENIE STATKÓW W ŚRODKI I URZĄDZENIA RATUNKOWE.

Kat.

Typ statków zaliczanych do kategorii

Rodzaj żeglugi

Ilość, rodzaj środków i urządzeń
ratunkowych

1

2

3

4

Kategoria D.
1.

Statki szkolne, naukowo - badawcze o
pojemności brutto poniżej 500

Międzynarodowa

1.Łodzie i/lub tratwy ratunkowe o
pojemności wystarczającej dla 200%
liczy osób na statku rozmieszczone
równomiernie na każdej burcie.
2.Łódź ratownicza z możliwością
wodowania z każdej burty.
3.Koła ratunkowe w ilości nie
mniejszej niż:
a) 4 szt. – gdy długość statku wynosi
poniżej 24 m,
b) 8 szt. – gdy długość statku wynosi
24 m i powyżej.
4. Wyposażenie kół ratunkowych:
a) po jednym na każdej burcie w
samoczynnie zapalającą się pławkę
świetlno – dymną,
b) pozostałe wyposażone w linkę
ratunkową,
c) połowa kół w pławki świetlne.
5. Pasy ratunkowe:
a) dla każdej osoby na statku,
b) dodatkowe dla wacht na mostku i
w siłowni.
6. Komplet wyrzutni linki ratunkowej
na statkach o długości 24 m i
większej.
7. Kombinezon ratunkowy dla każdej
osoby na statku.

2.

Statki szkolne, naukowo – badawcze o
pojemności brutto poniżej 500

Krajowa

1.Łodzie i/lub tratwy ratunkowe o
pojemności dla wszystkich osób na
statku.
2.Łódź ratownicza.
3.Koła ratunkowe w ilości nie
mniejszej niż:
a) 4 szt. – gdy długość statku wynosi
poniżej 24 m,
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b) 6 szt. – gdy długość statku wynosi
24 m i powyżej.
4. Wyposażenie kół ratunkowych:
a) po jednym na każdej burcie w
samoczynnie zapalającą się pławkę
świetlno – dymną,
b) pozostałe wyposażone w linkę
ratunkową,
c) połowa kół w pławki świetlne.
5. Pasy ratunkowe:
a) po jednym dla każdej osoby na
statku,
b) dodatkowe dla wacht na mostku i
w siłowni.
6. Połowa kompletu wyrzutni linki
ratunkowej na statkach o długości
24 m i większej.
3.

Statki hydrograficzne, lodołamacze,
holowniki,
dźwigi
pływające,
pożarnicze,
pogłębiarki
i
inne
specjalistyczne z napędem własnym o
pojemności brutto poniżej 500

Międzynarodowa

1. Łodzie i/lub tratwy ratunkowe w
ilości nie mniejszej niż 2 o łącznej
pojemności wystarczającej dla 200%
liczby osób na statku rozmieszczone
równomiernie na każdej burcie.
2. Łódź ratownicza lub inne
skuteczne urządzenie ratownicze
służące do ratowania człowieka za
burtą.
3. Koła ratunkowe w ilości nie
mniejszej niż:
a) 4 szt. – gdy długość statku wynosi
poniżej 24 m,
b) 6 szt. – gdy długość statku wynosi
24 m i powyżej.
4. Wyposażenie kół ratunkowych:
a) po jednym na każdej burcie w
samoczynnie zapalającą się pławkę
świetlno – dymną,
b) jedno na każdej burcie w linkę
ratunkową,
c) połowa kół w pławki świetlne.
5. Pasy ratunkowe:
a) dla każdej osoby na statku,
b) dodatkowe dla wacht na mostku i
w siłowni.
6. Komplet wyrzutni linki ratunkowej
na statkach o długości 24 m i
większej.
7. Kombinezon ratunkowy dla każdej
osoby na statku.
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Statki hydrograficzne, lodołamacze,
holowniki,
dźwigi
pływające,
pożarnicze,
pogłębiarki
i
inne
specjalistyczne z napędem własnym o
pojemności brutto poniżej 500

Przybrzeżna
Krajowa

1. Łodzie i/lub tratwy ratunkowe o
łącznej pojemności dla ogólnej
liczby osób na statku.
2. Łódź ratownicza lub inne
skuteczne urządzenie ratownicze
służące do ratowania człowieka za
burtą.
3. Koła ratunkowe w ilości nie
mniejszej niż:
a) 4 szt. – gdy długość statku wynosi
poniżej 24 m,
b) 6 szt. – gdy długość statku wynosi
24 m i powyżej.
4. Wyposażenie kół ratunkowych:
a) po jednym na każdej burcie w
samoczynnie zapalającą się pławkę
świetlno – dymną,
b) jedno na każdej burcie w linkę
ratunkową,
c) połowa kół w pławki świetlne.
5. Pasy ratunkowe:
a) dla każdej osoby na statku,
b) dodatkowe dla wacht na mostku i
w siłowni.
6. Połowa kompletu wyrzutni linki
ratunkowej na statkach o długości
24 m i większej.

5.

Platformy wiertnicze

Międzynarodowa

1. Łodzie ratunkowe motorowe o
pojemności dla wszystkich osób na
platformie.
2. Łódź ratownicza.
3. Tratwy ratunkowe o pojemności
dla 150 % osób na platformie.
4. Koła ratunkowe w ilości nie
mniejszej niż 8 szt.

5. Wyposażenie kół ratunkowych:
a) połowa ilości kół ratunkowych w
samoczynnie zapalającą się pławkę
świetlną;
b) połowa ilości kół w linkę
ratunkową.
6. Pasy ratunkowe:
a) dla każdej osoby na platformie,
b) dodatkowe pasy w miejscach
pełnienia wacht (dla każdej osoby
pełniącej tam wachtę)
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7. Kombinezon ratunkowy dla każdej
osoby na platformie.
6.

Holowniki, statki pilotowe, kontrolne,
pożarnicze, motorówki, pogłębiarki i
inne specjalistyczne
z napędem
własnym

Z wyjściem na
redę
w
granicach
działania VTS

1. Łódź ratunkowa i/lub tratwy
ratunkowe o pojemności dla ogólnej
liczby osób na statku.
2. Koła ratunkowe w ilości nie
mniejszej niż:
a) 2 szt. – gdy długość statku wynosi
do 24 m
b) 4 szt. – gdy długość statku wynosi
24 m i powyżej
3. Wyposażenie kół ratunkowych:
a) jedno na każdej burcie w linkę
ratunkową,
b) połowa kół w pławki świetlne.
4. Pas ratunkowy dla każdej osoby
na statku

7.

Holowniki, statki pilotowe, kontrolne,
pożarnicze, motorówki, pogłębiarki i
inne specjalistyczne
z napędem
własnym

Portowa

1.Jedno koło ratunkowe dla 2 osób
lecz w ilości nie mniejszej niż 2 szt.

2.Wyposażenie kół ratunkowych:
a) jedno w linkę ratunkową,
b) jedno w pławkę świetlną.

8.

Statki bez napędu takie jak magazyny
pływające,
warsztaty,
szalandy,
koszarki, pontony, pogłębiarki, barki – z
załogą na burcie

Zacumowanie
do burty statku
lub nabrzeża

3. Pasy ratunkowe dla wszystkich
osób na statku.
1. Koła ratunkowe z linka ratunkową
w ilości co najmniej:
a) 1 szt. – gdy długość statku wynosi
poniżej 24 m
b) 2 szt. – gdy długość statku
wynosi 24 m i powyżej
Praca na pokładzie jednostki w
pasie ratunkowym lub kamizelce
asekuracyjnej.

9.

Statki bez napędu takie jak magazyny
pływające,
warsztaty,
szalandy,
koszarki, pontony, pogłębiarki, barki –
bez załogi na burcie

Zacumowane do
burty statku lub
nabrzeża

10.

Statki bez napędu takie jak magazyny
pływające,
warsztaty,
szalandy,
koszarki, pontony, pogłębiarki, barki –
holowane z załogą na burcie lub
stojące samodzielnie na kotwicy

W każdym
rodzaju żeglugi

Nie
wymaga
się
stałego
wyposażenia ratunkowego. Praca
na pokładzie jednostki w pasie
ratunkowym
lub
kamizelce
asekuracyjnej.

1. Łódź lub tratwy ratunkowe dla
ogólnej liczby osób na jednostce (z
wyłączeniem żeglugi portowej)
2. Dwa koła ratunkowe wyposażone:
a) jedno w linkę ratunkową,
b) jedno w pławkę świetlną.
3. Pas ratunkowy dla każdej osoby.
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11.

Statki pełniące funkcje restauracyjne
lub restauracyjno – hotelowe lub
muzealne.

Zacumowane na
stałe

Dyrektor
Urzędu
Morskiego
każdorazowo określi ilość i rodzaj
środków ratunkowych w zależności
od rejonu postoju, ilości załogi oraz
ogólnej liczby osób mogących
przebywać na statku.

12.

Statki morskiej służby poszukiwania i
ratownictwa typu SAR 1500

Międzynarodowa
ograniczona do
obszaru Morza
Bałtyckiego

1. Koła ratunkowe w ilości nie
mniejszej niż 2 szt.

2. Wyposażenie kół ratunkowych:
a) jedno w samozapalająca się
pławkę świetlno – dymną,
b) jedno w linkę ratunkową.
3. Pas ratunkowy dla każdej osoby
na statku.
4. Kombinezon ochronny dla
każdego członka załogi.
5. Jeden komplet wyrzutni linki
ratunkowej
13.

Jednostki morskiej służby poszukiwania
i ratownictwa nie wymienione w kat. 12

Międzynarodowa
ograniczona do
obszaru Morza
Bałtyckiego

1. Łodzie i/lub tratwy ratunkowe w
ilości nie mniejszej niż 2 o łącznej
pojemności wystarczającej dla 200%
liczby osób na statku rozmieszczone
równomiernie na każdej burcie.
2. Łódź ratownicza lub inne
skuteczne urządzenie ratownicze
służące do ratowania człowieka za
burtą.
3. Koła ratunkowe w ilości nie
mniejszej niż:
a) 4 szt. – gdy długość statku wynosi
poniżej 24 m,
b) 6 szt. – gdy długość statku wynosi
24 m i powyżej.
4. Wyposażenie kół ratunkowych:
a) po jednym na każdej burcie w
samoczynnie zapalającą się pławkę
świetlno – dymną,
b) jedno na każdej burcie w linkę
ratunkową,
c) połowa kół w pławki świetlne.
5. Pasy ratunkowe:
a) dla każdej osoby na statku,
b) dodatkowe dla wacht na mostku i
w siłowni.
6. Komplet wyrzutni linki ratunkowej
na statkach o długości 24 m i
większej.
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7. Kombinezon ratunkowy dla każdej
osoby na statku.
14.

Jednostki morskiej służby poszukiwania
i ratownictwa nie wymienione w kat. 12

Krajowa

1. Łodzie i/lub tratwy ratunkowe
łącznej pojemności dla ogólnej
liczby osób na statku.
2. Łódź ratownicza lub inne
skuteczne urządzenie ratownicze
służące do ratowania człowieka za
burtą.
3. Koła ratunkowe w ilości nie
mniejszej niż:
a) 4 szt. – gdy długość statku wynosi
poniżej 24 m,
b) 6 szt. – gdy długość statku wynosi
24 m i powyżej.
4. Wyposażenie kół ratunkowych:
a) po jednym na każdej burcie w
samoczynnie zapalającą się pławkę
świetlno – dymną,
b) jedno na każdej burcie w linkę
ratunkową,
c) połowa kół w pławki świetlne.
5. Pasy ratunkowe:
a) dla każdej osoby na statku,
b) dodatkowe dla wacht na mostku i
w siłowni.
6. Połowa kompletu wyrzutni linki
ratunkowej na statkach o długości
24 m i większej.

15.

Łodzie specjalnej służby państwowej o
długości do 15 m.

Przybrzeżna

1. Tratwa ratunkowa dla 100% osób
lub kombinezon ochronny dla każdej
osoby.
2. Co najmniej jedno koło ratunkowe
z linką ratunkową.
3. Pas ratunkowy dla każdej osoby
na łodzi
4. Kamizelki pneumatyczne dla
każdej osoby obsady na łodzi.

UWAGI
1. Jeżeli wymagane przez niniejsze przepisy tratwy ratunkowe nie mogą być w łatwy sposób
przemieszczane z burty na burtę na tym samym pokładzie to należy zapewnić dodatkowe tratwy
ratunkowe w takiej ilości, aby na każdej burcie ich pojemność zapewniła miejsca dla:
a) 150 % osób w żegludze międzynarodowej,
b) 100 % osób w żegludze krajowej.
2. Jednostki uprawiające żeglugę wewnątrz portu zwalnia się z obowiązku posiadania w łodziach lub
tratwach ratunkowych wyposażenia wymaganego przez kodeks LSA.

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 127

Poz. 2432

— 14157 —

Załącznik nr 2
do Komunikatu nr 1
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni
z dnia 27 września 2010 r.

ZAŁĄCZNIK Nr 2
Tablica.
MINIMALNEGO ZESTAWU URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH, RADIOWYCH I ŚRODKÓW
SYGNAŁOWYCH DLA STATKÓW specjalistycznych i pełniących specjalną służbę państwową
w żegludze portowej osłoniętej, krajowej i międzynarodowej.

Lp.

1

Rodzaje żeglugi

Urządzenia i
środki

2

Jednostka

Uwagi

8

portowa

osłonięta

krajowa

międzynarodowa

3

4

5

6

7

1.

Kompas
magnetyczny
główny

-

1

1

1

szt.

2.

Kompas
magnetyczny
zapasowy

-

-

1

1

szt.

Nie dotyczy
statków o
pojemności
brutto 150 i
poniżej

3.

Echosonda

1

1

1

1

szt.

Dot. statków po
pojemności
brutto 300 i
powyżej

4.

Sonda ręczna

-

1

1

1

szt.

5.

Sekundomierz

-

-

1

1

szt.

6.

Lornetka
pryzmatyczna

-

1

1

2

szt.

7.

Przechyłomierz

-

-

1

2

szt.

8.

Barometr –
aneroid

-

-

-

1

szt.

9.

Latarnie
sygnałowopozycyjne

1

1

1

1

kpl.

Zgodnie z
wymogami
COLREG

10.

Lampa do
sygnalizacji
dziennej z
zapasem
żarówek

-

-

1

1

szt.

Dot. statków o
pojemności
brutto 150 i
powyżej

Dot. statków o
pojemności
brutto 50 i
powyżej
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11.

Dzwon, gong

1

1

1

1

szt.

Zgodnie z
wymogami
COLREG

12.

Przyrząd do
nadawania
sygnałów
dźwiękowych

1

1

1

1

szt.

Zgodnie z
wymogami
COLREG

13.

Znaki dzienne

1

1

1

1

kpl.

Zgodnie z
wymogami
COLREG

14.

Flagi MKS

1

1

1

1

kpl.

Dot. statków o
pojemności
brutto 50 i
powyżej

15a.

Rakiety
spadochronowe
czerwone

-

3

6

12

szt.

15b.

Pomarańczowe
pławki dymne

-

1

1

2

szt.

Dot. statków bez
pławki MoB

16.

Radar

1

1

1

1

szt.

Dot. statków z
własnym
napędem

17.

Reflektor
radarowy

1

1

1

1

szt.

Dot. statków o
pojemności
brutto 150 200 i
poniżej

Urządzenie
radiowe VHF z
2)3)4)
DSC

-

1

1

2

szt.

W żegludze
międzynarodowej
statki o
pojemności 300 i
poniżej mogą
posiadać jedno
urządzenie
radiowe

Radiotelefon
przenośny do
łączności
dwukierunkowej
(GMDSS)

-

-

2

2

szt.

Dot. statków
szkolnych,
statków
dokonujących
przewozu

19.

20.

1)

1)

statki w żegludze portowej, osłoniętej i krajowej obowiązane są do posiadania flag A, B, C, G, H, N,
O,
2)
obowiązuje statki w żegludze krajowej po zakończeniu nasłuchu przez Witowo- Radio na kanale 16,
3)
nie obowiązuje p.18,
4)
urządzenia radiowe zasilane z niezależnego źródła
5)
w żegludze krajowej dotyczy tylko statków przewożących do 12 pasażerów w odległości powyżej 6
MM od portu schronienia
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pasażerów i
pozostałych o
pojemności
brutto 300 i
powyżej
21.

Urządzenie
radiowe MF z
4)
DSC

-

-

-

1

szt.

Dot. statków
uprawiających
żeglugę w
obszarze morza
A2

22.

AIS

-

-

1

1

szt.

Nie dotyczy
statków o
pojemności
brutto do 300

23.

Radiopława
awaryjna 406
MHz

-

-

1

1

szt.

24.

Transponder
radarowy /AIS –
SART

-

-

1

1

szt.

25.

Navtex

-

-

-

1

szt.

26.

GPS

-

-

1

1

szt.

5)

Dot. statków o
pojemności
brutto 300 i
powyżej

2433
Informacja
Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Gdańsku
Nr PWKZ.R.4190-62/8259-19/2008/2010
z dnia 9 czerwca 2010 r.
o wpisie do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego wpisane zostały zabytki Zespołu
Dowództwa Floty i centrum Wyszkolenia Specjalistów Floty Marynarki Wojennej Rzeczpospolitej Polskiej w Gdyni
– Oksywiu, obiekty Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni – Oksywiu, powiązane przestrzennie i kompozycyjnie, Gmach Szpitala Morskiego (24)
INFORMACJA
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w
Gdańsku informuje, że decyzją PWKZ.R.4190-62/825917/2008/2010 z dnia 22.02.2010 r. do rejestru zabytków
nieruchomych województwa pomorskiego wpisane
zostały następujące zabytki:
1. zespół Dowództwa Floty i Centrum Wyszkolenia
Specjalistów Floty Marynarki Wojennej Rzeczpospolitej
Polskiej w Gdyni – Oksywiu, w skład którego
wchodzą:
• Gmach Dowództwa Floty (1) wraz z reprezentacyjnym dziedzińcem frontowym (D), domykającymi
go dwoma odcinkami muru (M1,M2) i Budynkiem
Bramnym (2), potocznie zwanym „Trzy Bramy” –
Gdynia-Oksywie, Rondo Bitwy pod Oliwą 1
• dwa domy podoficerskie (3,4) – Gdynia-Oksywie ul.
Śmidowicza 71B

• dwa domy podoficerskie (5,6) – Gdynia-Oksywie ul.
Arciszewskich 29,30
• dwa domy oficerskie (7,8) – Gdynia-Oksywie ul.
Arciszewskich 26,27
• dom oficerski (9) – Gdynia-Oksywie ul. Śmidowicza
69
• dom Dowódcy Floty, potocznie zwany „Willą
Unruga” (10) wraz z budynkiem Adiutantury (11)
– Gdynia-Oksywie ul. Arciszewskich 25
• koszary marynarskie (12) – Gdynia-Oksywie ul.
Śmidowicza 69
• stołówka marynarska (13) – Gdynia-Oksywie ul.
Śmidowicza 69
• budynek dydaktyczny Centrum Wyszkolenia Specjalistów Floty, potocznie zwany „Budynkiem Pod
Zegarem” (14) – Gdynia-Oksywie ul. Śmidowicza
69
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• Gmach Komendy Centrum Wyszkolenia Specjalistów Floty (15) – Gdynia-Oksywie ul. Śmidowicza
69
• łaźnia koszarowa (16) – Gdynia-Oksywie ul. Śmidowicza 69
• budynek gospodarczy/stajnie, wozownia, magazyny/(17) z późniejszym łącznikiem (18) od strony
Budynku Bramnego – Gdynia-Oksywie ul. Śmidowicza 69
• budynek mieszkalny (19) – Gdynia-Oksywie ul. Grudzińskiego 8
• płd. brama wjazdowa na teren koszar (B) wraz z
dwoma odcinkami muru koszarowego (M3, M4)
2. obiekty Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni
– Oksywiu, powiązane przestrzennie i kompozycyjnie
z zabudową zespołu wymienionego w poz. 1. Należą
do nich:
• budynek koszarowo – administracyjno - dydaktyczny OSMW (20) – Gdynia-Oksywie ul. Śmidowicza
69
• trzy łączniki (21,22,23) spinające, zgrupowane
wokół dziedzińca koszarowego, wiodące obiekty

Poz. 2433, 2434

(12,13,14,15) zespołu koszarowego CWSF MW z
poz. 1
3. Gmach Szpitala Morskiego (24)
4. teren, na którym w.w. obiekty są zlokalizowane wraz
z zachowanym na nim starodrzewem i ramującym
go układem drożnym, w granicach określonych
na załączniku nr 2 decyzji. Niniejszym wpisem do
rejestru zabytków objęte zostały działki o numerach
geodezyjnych: część działek nr 48/2, 17/2, 54/2, 390/51,
392, działki nr 31/2, 49/2, 32/2, 28/2, 3/2, 45/2, 30/2,
48/2, 47/2, 42/2, 348/115, 398, 349/115, 47/2, 43/2, 21/2,
25.
Pomorski
Wojewódzki konserwator
Zabytków
w Gdańsku
Marian Kwapiński
Gdynia - Oksywie
Rondo Bitwy pod Oliwą 1; ul. Arciszewskich 25, 26, 27,
29, 30; ul. Śmidowicza 69, 71B;
ul. Grudzińskiego 4, 8
/gmina m. Gdynia, powiat m. Gdynia, woj. pomorskie/
/numer rejestru zabytków A-1859/

2434
Informacja
Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
z dnia 23 sierpnia 2010 r.
o realizacji budżetu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” za I półrocze 2010 r.
WPROWADZENIE
Realizacja budżetu w I półroczu 2010 roku przebiegała
w warunkach spowolnienia gospodarczego i jego negatywnych konsekwencji dla sytuacji finansowej gmin.
Biorąc pod uwagę te uwarunkowania Związek podejmował działania zmierzające do realizacji wszystkich
założonych w planie zadań w jak najszerszym zakresie
przy minimalnych kosztach, oraz dążył do maksymalizacji dochodów poprzez pozyskiwanie ich z innych źródeł
niż składka gmin.
Informacja z realizacji budżetu Związku uchwalonego
uchwałą Nr 20/2009 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w dniu 04.12.2009r.,
w kwotach:
dochody
2.041.516 zł
wydatki
2.393.255 zł
deficyt
351.739 zł
zmienionego:
uchwałami Zgromadzenia Delegatów KZG:
• uchwałą nr 10/2010 z dnia 24.05.2010 roku.
• uchwałą nr 10/2010 z dnia 24.05.2010 roku.
Budżet na 30 czerwca 2010 po zmianach przedstawiał

się następująco:
dochody
2.066.716 zł
wydatki
2.470.695 zł
deficyt
403.979 zł
Sprawozdanie za I półrocze 2010 roku obejmuje
sprawozdanie z realizacji dochodów, sprawozdanie z
realizacji wydatków oraz rozliczenie deficytu na dzień
30.06.2010r.
Sprawozdanie z realizacji dochodów budżetowych
przedstawia cześć I informacji, w której zawarto opis
każdego źródła dochodów, wykonanie w porównaniu
do planu po zmianach, procentowy wskaźnik realizacji
oraz przewidywane wykonanie na koniec roku.
Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetowych
przedstawia cześć II informacji, w której zawarto zestawienie tabelaryczne wydatków oraz szczegółowy opis
realizacji wydatków i działalności w kolejności dla
poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w porównaniu do planu po zmianach, procentowy
wskaźnik realizacji oraz uzasadnienie.
Ogólne rozliczenie budżetu po I półroczu 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 127

Budżet Związku po pierwszym półroczu zamknął się
deficytem w wysokości 145.256 zł, przy planowanym na
ten rok w kwocie 403.979 zł. Zgodnie z założeniami przyjętymi w uchwale budżetowej deficyt pokryty zostanie
środkami z nadwyżki budżetowej, w tym ze zlikwidowanego Związkowego Funduszu Ochrony Środowiska.
Zaangażowanie nadwyżki budżetowej w finansowanie
wydatków I półrocza 2010 roku stanowi niecałe 13,67%
planowanej na 2010 rok wielkości.

ŹRÓDŁO DOCHODÓW

Odsetki od środków na rachunkach
bankowych
Dochody z usług
Dotacje i inne środki pozyskanena
organizację zbiórki odpadów
niebezpiecznych, selektywnej zbiórki
odpadów, zbiórkę odpadów
wielkogabarytowych
Wpływy z opłaty produktowej
Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków
na dofinansowanie zadań bieżących
(składka gmin)
Pozostałe dochody
DOCHODY OGÓŁEM

Poz. 2434
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I. DOCHODY BUDŻETOWE
W okresie I półrocza 2010 roku zrealizowano dochody
w wysokości 917.446 zł, co stanowi około 44% planu
rocznego, który po zmianach na 30 czerwca wynosi
2.066.716 zł.
Wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł
przedstawia poniższe zestawienie:

W
złotych
Udział
w%

Plan po
zmianach na
30.06.2010
40 000

Wykonanie
na
30.06.2010
17 987

Wyk.
planuw
%
44,97

232 800
538 800

47 713
182 500

20,00
33,87

5.20
19,89

100 000
1 155 116

39 255
628 444

39,26
54,41

4,28
68,50

2 066 716

1 547
917 446

44,39

0,17
100,00

Odsetki od środków na rachunkach bankowych
W I półroczu uzyskano wpływy z odsetek bankowych
w wysokości 17.987 zł, co stanowi 44,97% planu rocznego.
Związek prowadzi aktywną politykę w zakresie lokowania wolnych środków w bankach, które oferują korzystniejsze oprocentowanie niż bank prowadzący rachunek
bankowy Związku.
Na poziom wykonania dochodów wpływ ma sytuacja na rynku stóp procentowych oraz stan przejściowo wolnych środków będących w dyspozycji Związku.
Wyczerpują się już zasoby zgromadzone na rachunku
zlikwidowanego Funduszu Rekultywacji Składowiska w
Łężycach, a także obserwuje się zniżkową tendencję stóp
procentowych na rynku bankowym. Przewiduje się, że
na koniec roku wykonanie dochodów może być nieco
niższe od planu.
Wpływy z usług
W I półroczu uzyskano wpływy z usług w wysokości
47.713 zł, co stanowi 20,50% planu rocznego.
W 2010 roku zaplanowano dochody z usług w kwocie
232.800 zł t.j. o około 90.000 zł więcej niż w 2010 roku.
W planie dochodów przewidziano wpływy:
• z opłat za odbiór ziemi i gruzu do rekultywacji
składowiska – 35.000 zł,
• ze sprzedaży zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego pozysk anego we wszystkich
systemach zbiórki - 24.000 zł,
• ze sprzedaży baterii, akumulatorów i olejów - 27.000
zł;
• za obsługę PZON jako miejsc zbiórki zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego – 28.400 zł
• z realizacji zadań edukacyjnych we współpracy ze
spółkami komunalnymi i innymi podmiotami w

1,96

zakresie kształtowania zachowań proekologicznych i
selektywnej zbiórki odpadów - 110.000 zł.
• za przeprowadzenie warsztatów terenowych pn.
„Ciepło dla Trójmiasta” na podstawie umowy między
Komunalnym Związkiem Gmin Dolina Redy i Chylonki
a Elektrociepłownią Wybrzeże S.A. w Gdańsku oraz
OPEC Sp.z o.o. w Gdyni – 8.400 zł
W I półroczu wpłynęły dochody z opłat:
• za odbiór ziemi i gruzu do rekultywacji składowiska w
wysokości 3.285 zł,
• ze sprzedaży odzyskanego z selektywnej zbiórki
sprzętu elektrycznego – 9.314 zł,
• ze sprzedaży baterii, akumulatorów i olejów – 13.131
zł,
• za obsługę PZON- 15.200 zł,
• ze sprzedaży surowców wtórnych pozyskanych w
ramach konkursów ekologicznych – 6.747 zł.
• za przeprowadzenie warsztatów terenowych pn.
„Ciepło dla Trójmiasta – 36 zł.
Ze względu na długą i bardzo mroźną zimę w I półroczu
2010 r. przyjęto małe ilości ziemi i gruzu budowlanego na
teren niedopełnionej działki rekultywowanego składowiska odpadów. Przewiduje się, że planowane dochody
z przyjęcia ziemi nastąpią w II półroczu, po rozpoczęciu
przez Spółkę „Eko Dolina” budowy kwatery składowej
B-2, skąd nadmiar mas ziemnych będzie kierowany do
rekultywacji zamkniętego składowiska.
Ze względu na panujący kryzys i spadki cen skupu
wydzielonych części i elementów ze zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, znacznie też spadły ceny
skupu zbieranego przez Związek sprzętu.
Z początkiem czerwca została zakończona dotychczasowa umowa z odbiorcą zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego – Organizacją Odzysku Biosystem z Kra-
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kowa, która wypowiedziała umowę współpracy.
Po rozeznaniu przez Związek rynku odbiorców sprzętu, podpisana została umowa o współpracy w zakresie
zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
ze Spółką „EKO DOLINA”, która oferowała najkorzystniejsze warunki, jednak ceny za sprzęt i dofinansowanie
kosztów obsługi funkcjonujących na terenie Związku
Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych są mniejsze
od obowiązujących w ramach zakończonej umowy. Dlatego też osiągnięcie planowanych dochodów ze sprzedaży zużytego sprzętu ee będzie zależało od ilości sprzętu
zebranego i przekazanego do odzysku i recyklingu.
Przewiduje się, że zaplanowane dochody z realizacji
zadań edukacyjnych zostaną w br. zrealizowane zgodnie
z planem. Na podstawie zawartych w I półroczu umów
oraz podjętych do 30.06.2010r. uzgodnień z innymi podmiotami przewidywane wpływy wynoszą 102 376 zł,
które zostaną zrealizowane w II półroczu. Jednocześnie
Zarząd KZG prowadzi dalsze rozmowy z przedsiębiorstwami działającymi w sektorze gospodarki komunalnej,
które skutkować winny uzyskaniem pozostałych planowanych środków na działania edukacyjne i promocyjne
realizowane przez Związek w roku bieżącym.
Prognozuje się, że zaplanowana kwota wpływów z
usług zostanie do końca roku budżetowego zrealizowana.
Dotacje i inne środki na dofinansowanie zadań z
zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska
realizowanych przez Związek.
W I półroczu wpływy budżetowe wyniosły 182.500 zł,
co stanowi 33,87% zaplanowanej wielkości dochodów z
tego tytułu (plan – 538.800 zł).
W planie ujęto dotacje i wpłaty gmin i powiatów na
realizację szeregu zadań z zakresu, gospodarki odpadami
i ochrony środowiska, w tym:
1) Na organizację wiosennych i jesiennych wystawek
odpadów wielkogabarytowych na terenie Gdyni 400.000 zł,
2) N a o r ga n i z a c j ę s y s t e m u z b i ó r k i o d p a d ó w
niebezpiecznych z gospodarstw domowych i obiektów
użyteczności publicznej na terenie Komunalnego
Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” – 86.500 zł, z
czego:
- 52.000 zł na wydatki inwestycyjne związane z zakupem i uruchomieniem kolejnych Punktów Zbiórki
Odpadów Niebezpiecznych, w tym 20.000 zł tytułem
dotacji z rozliczenia zadania zrealizowanego w 2009
roku i zakończonego w 2010 r. (zgodnie z umową z
WFOŚ 20% dotacji przekazywana jest po zakończeniu i rozliczeniu zadania)
- 34.500 zł na unieszkodliwianie zebranych odpadów
niebezpiecznych, w tym odczynników chemicznych
z gdyńskich placówek oświatowych oraz działania
informacyjne związane z prowadzoną zbiórką odpadów niebezpiecznych.
3) Na kontynuację działań edukacyjno-informacyjnych w
zakresie segregacji odpadów i szkodliwości spalania
odpadów - 45.000 zł
Realizacja planu przedstawia się następująco:
1) W I półroczu wpłynęły środki z Gdyni na pokrycie
kosztów obsługi przez firmy wywozowe wiosennej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Koszty
unieszkodliwiania zebranych w ramach „wystawek”
odpadów w spółce „EKO DOLINA” w Łężycach
zostały opłacone bezpośrednio z budżetu Miasta
Gdyni.
2) Przewiduje się, że dotacja z WFOŚ w wysokości
52.000 zł wpłynie w II półroczu, po wykonaniu
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zadań i przedłożeniu wymaganych rozliczeń i sprawozdań. Natomiast w znowelizowanych budżetach
Powiatu Wejherowskiego i Puckiego nie przewidziano środków finansowych na zadania z zakresu
ochrony środowiska realizowane przez Związek,
więc planowane środki w kwocie 21.500 zł nie
zostaną przekazane. Projekt zmiany budżetu w tym
zakresie zostanie przedstawiony na wrześniowym
posiedzeniu Zgromadzenia Związku. Konsekwencją
ograniczenia dotacji będą przesunięcia wydatków w
zależności od uzyskanych oszczędności w poszczególnych paragrafach.
3) Wykonanie w I półroczu planu dochodów na kontynuację działań edukacyjnych kształtuje się w
sposób następujący:
- Uzyskano dotację z WFOŚiGW w Gdańsku w
łącznej kwocie 50.000 zł w stosunku do planu:
43.000 zł. Środki zostaną przekazane w II półroczu po rozliczeniu zaplanowanych działań.
- Na skutek likwidacji powiatowych i gminnych
funduszy celowych planowany dochód z dotacji
z PFOŚiGW w Wejherowie w kwocie 2.500 zł nie
zostanie zrealizowany.
- Na skutek wycofania się w I półroczu głównego
partnera projektu pt. „Bezpiecznie bo ekologicznie”, tj. TVP Gdańsk, która wstępnie zobowiązała
się nieodpłatnie emitować materiał programowy
wykonany przez uzgodnioną z nią firmę producencką, zaistniała konieczność zmiany zakresu
realizacji zadania. Skutkowało to niewykorzystaniem w pełnym zakresie otrzymanej w grudniu
2009r. z WFOŚiGW dotacji w kwocie 32.000 zł i
zwrot kwoty 17.500 zł. Rozliczenie w I półroczu
niewykorzystanej dotacji skutkowało możliwością równoległego aplikowania do WFOŚiGW
o nowe środki na kontynuację zadania w roku
bieżącym. Na podstawie wniosku złożonego
przez Związek w maju br na kontynuację projektu - etap I, tj. wykonanie 5 z 10 planowanych
materiałów programowych, zgodnie z decyzją
WFOŚiGW z dn. 07.07.2010r. uzyskaliśmy dotację
w kwocie 30.000 zł, w tym zgodnie z montażem
finansowym w roku bieżącym 24.000 zł. Projekt
(etap II) kontynuowany będzie w roku przyszłym
po uzyskaniu dofinansowania ze środków WFOŚiGW na podstawie wniosku, który Związek złoży
w edycji jesiennej. Ostatecznie dochód z dotacji
uzyskanych z WFOŚiGW w Gdańsku na kontynuację działań edukacyjno-informacyjnych zostanie przekroczony w stosunku do planu o kwotę
31.000 zł i wyniesie 74.000 zł, co stanowić będzie
172,09% zaplanowanej wielkości dochodów z
tego tytułu (plan: 43.000 zł). Z uzyskanej nadwyżki z dochodu z dotacji z WFOŚiGW zostanie
pokryty w pełnym zakresie zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 17.500 zł oraz nieosiągnięty
dochód od Starostwa w Wejherowie na kwotę
2.500 zł. Pozwoli to jednocześnie na realizację planowanych zadań w pełnym zakresie na
poziomie przyjętym do planu. Skutkować będzie
również zwiększeniem planu dochodów z dotacji
o kwotę 11.000 zł, co zostanie uwzględnione w
zmianie do budżetu na 2010r. we wrześniu br.
Wpływy z opłaty produktowej
W I półroczu wpłynęła kwota z opłaty produktowej w
wysokości 39.255 zł, co stanowi 39,26% planu.
W 2010 roku z opłaty produktowej zaplanowano kwotę
100.000 zł. Środki z opłaty produktowej przekazywane są
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za pośrednictwem WFOŚiGW dwa razy w roku. Pierwsza
wpłata dokonywana jest w połowie roku, druga - pod
koniec roku. Wielkość wpłaty grudniowej jest trudna do
oszacowania z uwagi na brak stabilnego poziomu dochodów z tego tytułu.
Składki gmin
W okresie sprawozdawczym wpłynęło 628.480 zł, co
stanowi 54,41% planu. W 2010 roku zaplanowano składki
w łącznej kwocie 1.163.516 zł.
Wszystkie Gminy wpłaciły sześć z 11 miesięcznych
transz. Przewiduje się wykonanie dochodów w zaplanowanej wysokości.
Wpływy z dochodów nieplanowanych.
W I półroczu dochody te wyniosły 1.633 zł, na kwotę tę
składają się odsetki od nieterminowych wpłat należności
(165 zł) oraz środki z rozliczenia lat ubiegłych (1.382 zł).
Podsumowanie
Po I półroczu 2010 dochody KZG zostały zrealizowane
na poziomie około 44% zaplanowanej kwoty. Przewiduje
się wyższe wykonanie dochodów z dotacji WFOŚiGW.
Natomiast, zaplanowane wzorem lat ubiegłych, środki
z powiatu puckiego i wejherowskiego na dofinansowanie działań Związku z zakresu gospodarki odpadami

i ochrony środowiska na łączną kwotę 24.000 zł, po
likwidacji gminnych i powiatowych funduszy ochrony
środowiska nie zostały zaplanowane w budżetach tych
powiatów, wobec czego przygotowany zostanie projekt
zmian budżetu na wrześniowe Zgromadzenie Delegatów
Związku.
Przewiduje się, że pozostałe tytuły dochodów zostaną
zrealizowane w planowanych kwotach.
II. WYDATKI BUDŻETOWE
W I półroczu zrealizowano wydatki na łączną kwotę
1.062.702 zł, co stanowi 43,01% zaplanowanej kwoty
na 2010 rok, która w budżecie po zmianach wg stanu
na 30 czerwca wynosi 2.470.695 zł.
Poziom wykonania planu wydatków budżetowych na
dzień 30 czerwca 2010 r. jest zgodny z założeniami i
wynika z kalendarza zaplanowanych działań.
Z kwoty ogółem zrealizowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 512 425 zł (48,91%
planu), zaś na wydatki majątkowe 4.198 zł (11,66%). W
szczegółowości działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, realizację wydatków przedstawia poniższe zestawienie:
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III. WYDATKI W UKŁADZIE DZIAŁAŃ GOSPODARCZYCH
I. Rozdz. 90001 - Gospodarka wodna i ochrona środowiska
Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
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Poziom wykonania planu budżetu na dn. 30 czerwca
2010r. jest zgodny z założeniami i wynika z kalendarza
zaplanowanych działań. 90% zaplanowanych wydatków
dotyczy planowanej konferencji z udziałem przedstawicieli gmin oraz instytucji realizujących zadania w zakresie ochrony wód. Konferencja pt. Zróżnicowany sposób
zagospodarowania obszaru ochronnego i zlewni GZWP
110 – ograniczenia i uwarunkowania inwestycyjne zostanie przeprowadzona w drugiej połowie października br.
W ramach zaplanowanych działań w I półroczu br.
realizowane były następujące zadania:
1) Bieżące opiniowanie planów miejscowych, zgłaszanie
uwarunkowań i wniosków na etapie przystępowania
przez gminy do zmiany miejscowych planów lub zmiany
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego; łącznie w pierwszym półroczu 2010
roku Związek wypowiedział się w 22 postępowaniach
j.w.
2) Przygotowania do przeprowadzenia konferencji
tematycznej, której realizacja została zaplanowana
na październik br. Głównym tematem planowanej
konferencji będzie ocena stanu zagrożenia w strefach
zasilania poboru wód podziemnych w odniesieniu
do zasobów dyspozycyjnych GZWP 110. Konferencję
Związek przeprowadzi we współpracy z wojewódzką
służbą hydrogeologiczną oraz spółką PEWIK.
3) Opracowanie oraz uzgodnienie z Marszałkiem
Województwa Pomorskiego corocznego sprawozdania
z realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w
2009r. w ramach Krajowego Program Oczyszczania
Ścieków Komunalnych na terenie aglomeracji Gdynia.
Zadanie realizowane jest zgodnie z Uchwałą nr 14/2007
Zgromadzenia Związku z dn. 26.03.07 r. w.
4) Weryfikacja i ustalenia we współpracy ze spółką

90002

PEWIK Gdynia stanu zaawansowania realizacji
zobowiązań, w tym szczególnie ocena i weryfikacja
m o ż l i w o ś c i r e a l i z a c j i p l a n o wa ny ch e f e k t ó w
ekologicznych określonych w Aktualizacji Krajowego
Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2009r.
dla aglomeracji Gdynia.
5) Weryfikacja sprawozdań za 2009r. z działalności
p r ze d s i ę b i o r s t w w o d n o - k a n a l i z a c y j ny ch ( 5
przedsiębiorstw) oraz sprawozdań finansowych tych
przedsiębiorstw w zakresie stanu realizacji zadań
przyjętych w Planach Wieloletnich oraz w zakresie
poziomu i jakości świadczonych usług przez te
przedsiębiorstwa.
6) Bieżące udzielanie odpowiedzi na interwencje,
skargi i zapytania mieszkańców dot. gospodarki
wodno-ściekowej na terenie gmin Związku, w tym
szczególnie w zakresie stanu technicznego i prawnego
infrastruktury wodnokanalizacyjnej oraz poziomu
świadczonych usług przez przedsiębiorstwa wodnokanalizacyjne.
7) Bieżąca aktualizacja bazy danych infrastruktury
wodnokanalizacyjnej na terenie gmin Związku na
obszarze aglomeracji Gdynia z uwzględnieniem
założeń i stanu realizacji zadań inwestycyjnych
oraz przyjętych wskaźników efektów ekologicznych
objętych Krajowym Planem Oczyszczania Ścieków
Komunalnych oraz wieloletnimi planami rozwoju
i modernizacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych
poszczególnych przedsiębiorstw prowadzących
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie
ścieków.
Przystąpienie do rozbudowy bazy danych j.w. o obszar
aglomeracji Szemud.
II. Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami
Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami

Gospodarka odpadami

X

Ogółem

X
X

w tym:
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Pozostałe wydatki bieżące

X
X

Poz. 2434

— 14164 —

Wydatki związane z realizacją projektu z udziałem środków
europejskich
Wydatki majątkowe

1) Przedsięwzięcia edukacyjne i informacyjne w zakresie
ochrony środowiska i gospodarki odpadami
W I półroczu zrealizowano wydatki na łączną kwotę
49.570 zł, co stanowi 28,31% planu na 2010 rok.
Poziom zrealizowanych wydatków wynika z kalendarza
zaplanowanych zadań, tj. dostosowania do możliwości
ich realizacji w roku szkolnym. Wszystkie zaplanowane
działania w ramach w/w zadań realizowane były
zgodnie z przyjętymi harmonogramami rzeczowo
– finansowymi. Zaplanowane środki zostaną
wykorzystane do końca br zgodnie z przyjętym planem
finansowym.
Łączny koszt zaplanowanych do realizacji w br
zadań wynosi 175.100 zł. Zostaną one w całości w br
sfinansowane ze środków zewnętrznych, tj. z dotacji
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i sprzedaży usług. Wykonanie na dn. 30.06.2010 r.
wynosi 49.570 zł zł. co stanowi 28,31% planu, w tym:
1) edukacja dzieci, młodzieży i nauczycieli: 8.970 zł, co
stanowi 34,63% planu,
2) działania informacyjno - promocyjne: 40.600 zł, co
stanowi 27,21% planu.
Zrealizowane w I półroczu przedsięwzięcia stanowiły
kontynuację zadań podejmowanych przez Związek
w latach wcześniejszych w zakresie ujednolicenia
na terenie gmin — członków KZG zasad gospodarki
odpadami oraz standardów zachowań w zakresie
utrzymania czystości i porządku. W tym zakresie
Związek, zgodnie z planem realizował działania na
rzecz aktywizacji społeczności lokalnych do działań
na rzecz ochrony środowiska w ramach zadnia pt.
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„Zmień zachowania”. Istotnym działaniem Związku w
I półroczu było również wspieranie spółki Eko Dolina
w ramach własnych działań jako przedsięwzięcia
bezpiecznego ekologicznie.
Kontynuowany był również projekt pt. „Bezpiecznie
bo ekologicznie” zakładający upowszechnianie
informacji i promocję, poprzez lokalne media,
najbardziej istotnych dla całego regionu przedsięwzięć
i inwestycji realizowanych przez samorządy na rzecz
ochrony i poprawy stanu środowiska lokalnego, w
tym budowa zakładu zagospodarowania odpadów
prowadzona przez sp. Eko Dolina, realizacja przez
sp. PEWEIK projektu „Dolina Redy i Chylonki zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków” oraz
prace modernizacyjne prowadzone przez sp. OPEC we
współpracy ze sp. EC Wybrzeże.
Realizowane działania informacyjne i promocyjne
wzmacniane były poprzez działania edukacyjne
adresowane do dzieci, młodzieży (war sztaty
terenowe, konkursy ekologiczne) oraz działania
promujące prośrodowiskowe zachowania ekologiczne
mieszkańców. W tym zakresie kontynuowane były
działania realizowane w ramach akcji ekologicznej
dotyczącej szkodliwości spalania odpadów w
paleniskach domowych.
1.1 Działania edukacyjne dzieci i młodzieży w zakresie
ochrony środowiska
W I półroczu zrealizowano wydatki na łączną kwotę
8.970 zł, zł, co stanowi 34,63% zaplanowanej na 2010
rok kwoty.
W ramach działań edukacyjnych dzieci i młodzieży
zgodnie z planem zrealizowano następujące zadania:
1) przeprowadzono 17 warsztatów terenowych, w których
udział wzięło 417 uczniów, w tym:
- 8 warsztatów Ciepło Twojego domu, w ramach
których młodzież gimnazjalna poznawała ekologiczne aspekty wytwarzania ciepła w procesie skojarzonym; zajęcia połączone były ze zwiedzaniem
instalacji odzysku ciepła na obiektach EC Gdańsk
o. Gdynia oraz Rejonu Ciepłowniczego „Witomino”
należący do sp. OPEC; koszt transportu dzieci został
sfinansowany z dochodów ze sprzedaży usług we
współpracy ze spółką EC Wybrzeże i jest wykazany
rozdziale 900095 - Pozostała działalność,
- 9 warsztatów terenowych, w ramach których
młodzież gimnazjalna miała możliwość poznania
technologii ujmowania i uzdatniania wody oraz
oczyszczania ścieków.
Zajęcia pt. „Ujmowanie i uzdatnianie wody” oraz
„Oczyszczanie ścieków”, połączone były ze zwiedzaniem instalacji na ujęciu wody „Rumia” oraz
„GOŚ Dębogórze”; transport dzieci został zorganizowany i sfinansowany przez sp. PEWIK.
2) przeprowadzono 3 całoroczne konkursy ekologiczne
wraz z posumowaniem, wystawą prac i uroczystym
wręczeniem nagród (dn. 10.06.2010r. w Muzeum
Miasta Gdyni), w tym:
- „Konkurs wiedzy ekologicznej” (dla dzieci szkół
specjalnych - kontynuacja (VIII edycja); w konkursie udział wzięło 9 placówek oświatowych z terenu
całego Trójmiasta w tym 5 placówki z terenu KZG;
łącznie w konkursie zaangażowana została grupa
ok. 320 uczniów szkół specjalnych z terenu Związku,
- Konkurs fotograficzny pt. „Krajobraz mojego regionu” (dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów
i ponadgimnazjalnych (II edycja); udział wzięło 5
placówek, które nadesłały 32 prace konkursowe
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wybrane w drodze eliminacji szkolnych.
- Konkurs ekologiczny pt. „Monitorujemy śmieci”
adresowany do uczniów rozwijających swoje zainteresowania w kołach przedmiotowych prowadzonych przez szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły
ponadgimnazjalne (II edycja); nagrodzono 3 placówki, które wykonały 30 terenowych obserwacji
monitoringowych najbliższego otoczenia.
Łączny koszt zadania w kwocie 8.970 zł został sfinansowany ze środków WFOŚ i GW w Gdańsku.
1.2. Działania informacyjno - promocyjne
W I półroczu zrealizowano wydatki na łączną kwotę
40.600 zł, co stanowi 27,21% zaplanowanych środków na 2010 rok.
Wszystkie działania były realizowane zgodnie z
przyjętym harmonogramem. Łączne wydatki do dn.
30.06.10r. zostały zafakturowane na kwotę 40.600 zł.
Zrealizowane działania dotyczyły informacji w zakresie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych,
niebezpiecznych, elektrycznych i elektronicznych
oraz promocji zachowań ekologicznych w ramach
kontynuacji kampanii dotyczącej spalania odpadów
w piecach domowych prowadzonej na przełomie br
pod hasłem „W domowym piecu spalanie śmieci
truje i rujnuje” oraz kontynuacji projektów „Zmień
zachowania” oraz „Bezpiecznie bo ekologicznie”.
Zgodnie z planem rzeczowo - finansowym zrealizowano następujące zadania:
- cykliczne działania informujące o zbiórkach odpadów niebezpiecznych prowadzonych 3 x w roku na
terenie poszczególnych gmin Związku; każdorazowo przed wyznaczonym terminem zbiórki zgodnie z przyjętym harmonogramem kolportowano
ulotki informacyjne bezpośrednio do administracji zasobów mieszkaniowych; prowadzona była
również informacja na temat kompleksowego systemy zbiórki odpadów niebezpiecznych w systemie stacjonarnym (PZON) oraz w ramach zbiórki
objazdowej na łamach lokalnej prasy (Dz. Bałtycki,
Twoja Gazeta); łączny koszt: 6.445 zł,
- kontynuacja projektu pt. Bezpiecznie bo ekologicznie”, w ramach którego przygotowywany był
materiał programowy przeznaczony do emisji na
antenie lokalnych i regionalnych stacji telewizyjnych; w I półroczu opracowano szczegółowe scenopisy wraz z tekstami lektorskimi; uzgodniono
także zasady współpracy z TV Chopin, na antenie
której w okresie od maja do czerwca 2011 r. przygotowywany materiał programowy będzie emitowany w ramach specjalnej audycji tematycznej;
zadanie będzie rozliczone i stanowić będzie wydatek poniesiony w II półroczu,
- kontynuacja działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych w ramach zadnia pt. „Zmień
zachowania”; projekt w głównej mierze skierowany jest do grup opiniotwórczych (radni dzielnic, rady sołeckie, urzędnicy, służby porządkowe,
nauczyciele); zgodnie z założeniami w I półroczu
podjęto współpracę z radnymi dzielnic: Chylonia,.
Cisowa i Pustki Cisowskie jak również z radami
sołeckimi na terenie gminy Szemud; przeprowadzono akcję ulotową (na terenie gminy Szemud)
oraz spotkania wyjazdowe do ZZO w Łężycach z
udziałem urzędników i radnych dzielnic, również
wykonano i kolportowano niezbędne wydawnictwa (ulotki, broszury informacyjno-promocyjne);
łączny koszt zadania w całości sfinansowany ze
środków WGOŚiGW: 18.306 zł,
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- kontynuacja (od 2007r.) kampanii społecznej pt.
„W domowym piecu spalanie śmieci truje i rujnuje”, która w I półroczu br na terenie poszczególnych gmin Związku była realizowana poprzez
akcje plakatowe oraz przy współpracy z TK Chopin
jak również przy współpracy z placówkami oświatowymi. Udział placówek wszystkich poziomów
edukacyjnych w realizacji był bardzo aktywny.
Uczestniczyło w niej 26 placówek oświatowych
z terenu gmin Związku, w tym ok. 9 000 dzieci i
młodzieży; łączny koszt przeprowadzonych działań
wyniósł 12 190 zł,
- kontynuowano stałą publikację dodatku pt. „Co
słychać w Dolinie Redy i Chylonki” na łamach
gminnych biuletynów informacyjnych; głównym
tematem była zbiórka odpadów opakowaniowych,
niebezpiecznych, elektrycznych i elektronicznych;
łącznie opublikowano 38 artykułów, w tym 28 nieodpłatnie; na dn. 30.06.10r. zafakturowane wydatki wyniosły: 3.659 zł,
- wspieranie inicjatyw podejmowanych przez instytucje, organizacje ekologiczne i jednostki organizacyjne na rzecz ochrony środowiska i promocji
prośrodowiskowych zachowań społecznych związanych z prawidłowym postępowaniem z odpadami, w tym przez Radę Dzielnicy Witomino (Festyn
Rodzinny), Nadleśnictwo Wejherowo (VII Festyn
Ekologiczny), Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej (Dzień bioróżnorodności; Gdynia dn.
21.05.10r.) oraz 4 projekty ekologiczne organizowane i przeprowadzone przez placówki oświatowe z Gdyni, Wejherowa, Dębogórza i Szemudu;
inicjatywy wspierano poprzez udział KZG w realizacji oraz wydawnictwa (ulotki, plakaty, broszury), które wykonane były i stanowiły koszty roku
ubiegłego,
- stały Punktu Informacji Telefonicznej, który prowadzony jest przez biuro KZG dla zapewnienia
komunikacji społecznej (nr tel. 058 –624-66-11).
2. Przedsięwzięcia gospodarcze w zakresie gospodarki
odpadami w tym:
2.1 Monitoring i rekultywacja składowiska odpadów w
Łężycach
W ramach działań związanych z rekultywacją
składowiska odpadów w Łężycach na planowaną
kwotę 162.000 zł, wydatkowano kwotę 40.874 zł, czyli
25,23% planu.
W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:
1) podatek od nieruchomości – 21.078 zł, płacony
(miesięcznie) przez Związek gminie Wejherowo;
2) badania i dokumentację – 11.023 zł. Jest to opłata
za wykonanie wiosennej serii badań kontrolnych
wód podziemnych i powierzchniowych w otoczeniu rekultywowanego składowiska w ramach jego
monitoringu, wykonanych zgodnie z decyzją Starosty Wejherowskiego wyrażającą zgodę na jego
zamknięcie.
3) renowację otworu obserwacyjnego – P-4 i projekt
prac geologicznych – 4.880 zł; Od kilku już lat obserwowano obniżanie się poziomu zwierciadła wody
w piezometrze P-4 (przy południowo – wschodniej
granicy składowiska) oraz jego coraz większe zamulenie, co powodowało, że nie przy każdej serii badań
pobór próbek wody z tego otworu był możliwy. W
związku z tym w marcu przeprowadzono prace
renowacyjne piezometru oraz jego przepompowanie i odmulenie. W wyniku tych prac stwierdzono
uszkodzenie otworu polegające na przerwaniu cią-
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głości konstrukcji filtra znajdującego się w warstwie
piasku pylastego, czego wynikiem było intensywne
„piaszczenie”. Dlatego też podjęto decyzję o likwidacji uszkodzonego piezometru P-4 i wykonanie w
jego bezpośrednim sąsiedztwie zastępczego głębszego otworu obserwacyjnego P-4A.
4) ewidencjonowanie ziemi i gruzu przyjmowanych
przez Związek w celu odpowiedniego ukształtowania
niedopełnionego fragmentu składowiska – 233 zł.
5) 5. wykonanie pomiarów geodezyjnych niedopełnionej
części rekultywowanego składowiska oraz obliczenie
dostępnej objętości w stosunku do projektowanego
ukształtowania jego wierzchowiny – 3.660 zł.
Dane te były wykorzystane do określenia ilości
ziemi, którą może Związek jeszcze przyjąć w celu
odpowiedniego ukształtowania rekultywowanego
składowiska.
W czerwcu została zawarta umowa ze Spółką „Eko
Dolina” na przyjęcie przez Związek nadmiaru mas
ziemnych powstałych przy budowie kwatery B-2 w
ilości ok. 20 000 m3 wraz z ich rozplantowaniem i
pokryciem warstwą ziemi urodzajnej. Zakończenie
prac związanych z ostatecznym ukształtowaniem
uzupełnianej obecnie części wierzchowiny i jej
zadarnieniem planowane jest do końca listopada.
Ponadto od lipca prowadzone są bieżące prace
pielęgnacyjne wierzchowiny i skarp rekultywowanego
składowiska oraz rowów opaskowych. W sierpniu
planowane jest również wykonanie prac na skarpie
południowej w rejonie zbiornika retencyjnego
polegających na zlikwidowaniu odsłoniętego nawisu
odpadów.
2.2 Odpady niebezpieczne
W I półroczu 2010 r. na działania związane ze zbiórką
odpadów niebezpiecznych wydatkowano 70.786 zł, co
stanowi 33,55% planu.
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
w 2010 roku kontynuuje realizację zadań związanych
ze zbiórką odpadów niebezpiecznych pochodzących
z gospodarstw domowych i obiektów użyteczności
publicznej, na które przewidziano kwotę w wysokości
211.000 zł.
Powyższa kwota została wydatkowana na:
1) obsługę dziewięciu stacjonarnych Punktów Zbiórki
Odpadów Niebezpiecznych (PZON) zlokalizowanych
w Gdyni (4), Rumi, Redzie, Sopocie, Wejherowie i
w gminie Szemud – 25.746 zł; W I półroczu 2010 r.
zostały uruchomione 2 kolejne PZONY: w Gdyni na
ul. Brzechwy 7 na Karwinach i w Kielnie gm. Szemud
na terenie oczyszczalni ścieków. Przeprowadzono
także procedurę przetargową na zakup kontenera
o konstrukcji stalowej pełniącego funkcję PZON.
Zostanie on ustawiony w Gdyni Orłowie przy obiekcie
PEWIK na ul. Kasztanowej 4. Dla tego punktu od
września 2009 r. toczy się procedura lokalizacyjna.
Uruchomienie piątego PZON w Gdyni, planowane
jeszcze w 2010 r. zapewni pokrycie miasta siecią takich
punktów, tak aby 1 przypadał średnio na ok. 50 tys.
mieszkańców. Jednocześnie będzie to 10 (ostatni)
PZON na terenie KZG, co powinno zapewnić bliski i
dogodny dostęp każdemu mieszkańcowi Związku do
punktu i zaspokoić obecne zapotrzebowanie na tego
typu obiekty.
2) podatek od nieruchomości za 2010 r. płacony gminom
z tytułu użytkowania przez Związek stacjonarnych,
k o n t e n e r o w y ch Pu n k t ó w Z b i ó r k i O d p a d ó w
Niebezpiecznych – 4.695 zł;
3) geodezyjny pomiar powykonawczy dla nowo
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otwieranego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych
w Kielnie Gm. Szemud oraz inne drobne wydatki
związane z lokalizacją PZON – 693 zł;
4) wyposażenie nowych PZON: sorbent, pojemniki,
biurka – 5.037 zł;
5) unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
dostarczonych do PZON i samochodu podczas
objazdowej zbiórki oraz przeterminowanych lekarstw
z aptek – 22.867 zł;
6) zakup paliwa, części do samochodów, inne drobne
materiały – 3 357 zł,
7) eksploatację samochodów, którymi realizowane
s ą d z i a ł a n i a z w i ą z a n e ze z b i ó r k ą o d p a d ó w
niebezpiecznych – Fiata i Peugeota: wymiana opon,
przegląd gaśnic, mycie samochodów – 744 zł;
8) ubezpieczenie samochodów – 4.144 zł;
9) podatek od towarów i usług VAT – 3.502 zł
W ramach zadań Działu Gospodarki Odpadami prowadzona jest w systemie objazdowym i pojemnikowym zbiórka odpadów niebezpiecznych pochodzących
z gospodarstw domowych, placówek oświatowych oraz
z urzędów gmin.

Rodzaj odpadu
farby, lakiery, rozpuszczalniki
zużyte baterie
zużyte akumulatory
zużyte oleje
przeterminowane leki
środki ochrony roślin
sprzęt elektroniczny i elektryczny
opakowania po aerozolach
odczynniki chemiczne, fotograficzne
Tonery
Inne: lepik, smoła, filtry olejowe
Świetlówki
Razem [kg]
% wzrostu w stosunku do roku ubiegłego

2.3 Wystawki odpadów wielkogabarytowych
W 2010 r. na obsługę dwóch tur „wystawek” - zbiórek
odpadów wielkogabarytowych z terenu miasta Gdyni
zaplanowano kwotę 400.000 zł.
W I półroczu została wydatkowana kwota na obsługę wiosennej tury „wystawek” (przez firmy wyłonione
w drodze przetargu nieograniczonego) w wysokości
197.608 zł, co stanowi 49,40% planu. Koszty unieszkodliwiania zebranych w ramach „wystawek” odpadów w
spółce „EKO DOLINA” w Łężycach w wysokości 156.183
zł zostały bezpośrednio pokryte przez Miasto Gdynia.
Podczas tegorocznej wiosennej tury „wystawek”
odpadów wielkogabarytowych organizowanych przez
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” a
finansowanych przez Miasto Gdynia zebrano ogółem
858,26 ton odpadów, w tym 410,52 t odpadów zmieszanych i 19,14 t kompletnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wzrost ilości zebranych odpadów
w stosunku do wiosennej „wystawki” z 2009 r. jest niewielki i stanowi 4% (2009 r. – 824,87 t), jednak aż o 27%
wzrosła ilość odpadów zmieszanych zebranych w ramach
„wystawek” (2009 r. – 323,08 t).

Działania te umożliwiają mieszkańcom Związku oraz
obiektom użyteczności publicznej przekazanie do recyklingu i unieszkodliwiania takich odpadów jak: sprzęt
elektroniczny i elektryczny, świetlówki, baterie, akumulatory, farby, lakiery, oleje, odpady zawierające rtęć, przeterminowane leki, środki ochrony roślin i opakowania
po nich.
Przed każdą turą zbiórki rozprowadzane są do spółdzielni mieszkaniowych, urzędów, administracji budynków mieszkalnych, sklepów, aptek harmonogramy z
godziną i miejscem postoju samochodu. Objazdy szkół
i dzielnic odbywają się 3 razy w roku w każdym z ustalonych rejonów. Ponadto Związek przyjmuje zgłoszenia
o konieczności odbioru baterii i leków, prowadzi bazę
danych o placówkach oświatowych uczestniczących w
selektywnej zbiórce baterii i ich ilości zebranych przez
poszczególne placówki, wydaje karty przekazania odpadów, przekazuje nagrody dla szkół uzyskanych w Programie REBA.
Ilość odpadów niebezpiecznych zebranych na terenie
Związku w latach 2007-2010 i przekazanych do unieszkodliwiania i odzysku [kg]

2007
3 921
10 040
870
1 130
8 072
40
17 352
147
2 505
87
83
572
44 819
77,0

2008
9 095
11 250
2 248
1 305
8 986
10
46 386
115
2 880
338
57
1 776
84 446
88,4

2009
9 156
12 987
1 448
1 342
11 113
27
84 826
144
1 809
615
351
1 310
125 128
48,2

I półrocze 2010
5 797
7 076
225
6 165
34 084
60
262
154
960
54 783

2.4 Ewidencja umów i inne działania w zakresie gospodarki odpadami
Związek przejął od wszystkich swoich członków prowadzenie ewidencji umów na odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych od
właścicieli nieruchomości. W tym celu został wykonany
na zlecenie Związku specjalny program kompute owy z
wykorzystaniem baz danych.
W Dziale Gospodarki Odpadami na bieżąco wprowadzane są dane o umowach zawartych i rozwiązanych przez
przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenia.
Na koniec czerwca w bazie umów wpisanych było ok. 45
tys. zawartych umów na odbieranie odpadów stałych w
zabudowie jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz z firm i
instytucji oraz ok. 3 600 umów na opróżnianie zbiorników
bezodpływowych.
Na administrowanie internetowego serwisu bazy
umów, analizę, nadzór i modernizację systemu ewidencji
umów na odbiór odpadów stałych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości
wydatkowano kwotę w wysokości 1.464 zł. zł.
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Ilości zawartych umów na odbiór odpadów stałych od
właścicieli nieruchomościzawartych w poszczególnych

GMINA
GDYNIA
GM.KOSAKOWO
GM.SZEMUD
GM.WEJHEROWO
REDA
RUMIA
WEJHEROWO
SOPOT
OGÓŁEM

2006
17 162
2 022
677
2 502
1 940
6 543
3 967
3 825
38 638

X
X
X

latach i znajdujących się w bazie umów KZG

2007
18 432
2 184
902
3 388
2 037
6 789
4 179
3 844
41 755

Ponadto w Dziale Gospodarki Odpadami udzielane
są informacje mieszkańcom, przedsiębiorcom na temat
sposobów zagospodarowania różnego rodzaju odpadów,
lokalizacji pojemników i punktów odbioru odpadów, terminów i rejonów prowadzonych zbiórek.
2.5 Projekt unijny WAB
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” na
mocy Uchwały Zgromadzenia nr 7/2010 z dnia 29 marca
2010 r. przystąpił jako partner do międzynarodowego
projektu unijnego pn. „Wetlands, Algae and Biogas - A
southern Baltic Sea Eutrophication Counteract Project”
(WAB) – „Mokradła (nieużytki), glony i biogaz – przeciwdziałanie eutrofizacji wód południowego Bałtyku”.
Jego inicjatorem jest Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IOPAN) oraz szwedzka gmina Trelleborg,
której przedstawiciele zaprosili Związek do współpracy.
W projekcie po stronie polskiej uczestniczą także Gmina
Miasta Sopotu, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (PODR), Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska (POMCERT) i Samorząd Województwa
Pomorskiego (Urząd Marszałkowski). Projekt WAB jest
kooperacją 11 organizacji i będzie realizowany w okresie
czterech lat tj. 2010 – 2013 zarówno po stronie polskiej,
jak i szwedzkiej.
Przesłanką do realizacji projektu jest wzrastające
zanieczyszczenie Morza Bałtyckiego w wyniku ludzkiej
działalności. Ogólnym celem projektu jest stworzenie
regionalnego cyklu redukcji związków organicznych,
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2008
18 809
2 326
902
3 645
2 173
6 923
4 313
3 866
42 957

2009
19 540
2 484
905
3 931
2 309
7 041
4 431
3 866
44 507

opierającego się na usuwaniu ich z morza, z jednoczesnym uzyskiwaniem energii odnawialnej (biogaz).
Przykład ten powinien posłużyć jako model dla innych
zainteresowanych podjęciem takich działań oraz by zainicjować podobne projekty w pozostałych regionach nadmorskich. Pośrednim celem projektu jest transfer wiedzy,
pomysłów i technik. Do zadań KZG należeć będzie upowszechnianie informacji na temat projektu oraz udział w
ewentualnych testach przy produkcji biogazu.
Planowane na 2010 r. wydatki Projektu WAB wynoszą 24.000 zł, z czego w I półroczu wydatkowano kwotę
6.312 zł.
W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na:
- tłumaczenie umowy partnerskiej dotyczącej wdrażania
„Projektu …” – 939 zł;
- delegację służbową członka Międzydziałowego
Zespołu ds. realizacji projektu na spotkanie wszystkich
partnerów w Trelleborgu w Szwecji – 1.051 zł;
- wynagrodzenie osobowe wraz z wszelkimi pochodnymi
dla członków Zespołu ds. realizacji projektu – 4.322
zł.
Zgodnie z umową partnerską, w II półroczu przewiduje się zwrot 85% poniesionych przez Związek wydatków
związanych z jej realizacją.
III. Rozdz. 90020 –…. wydatki finansowane ze środków
produktowych
Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami
opakowaniowymi

Wydatki finansowane z środków opłat produktowych

Ogółem
W tym:
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Pozostałe wydatki bieżące

Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty wydatków w
wysokości 133.714 zł, w I półroczu 2010 roku wydatkowano 52.908 zł, co stanowi 39,57% planu.
Przewiduje się, że plan wydatków w tym rozdziale
zostanie wykonany.
Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 31.428
zł co stanowi 49,94% planu, z czego na wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń pracowników związanych

2010
19 842
2 532
909
4 015
2 447
7 130
4 482
3 874
45 231

Plan
/w zł/

Wykonanie
/wzł /

133 714

52 908

Wyk.
planu
w%
39,57

62 929
70 785

31 428
21 480

49,94
30,34

z nadzorem i koordynacją działań w zakresie odzysku
i recyklingu odpadów opakowaniowych wydatkowano
kwotę 31.068 zł, zaś kwotę 360 zł wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją zadań edukacji ekologicznej.
Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w kwocie
70.785 zł wykonano w 30,34% tj. w kwocie 21.480 zł.
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1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pracowników związanych z nadzorem i koordynacją
działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów
opakowaniowych.
Łączny koszt zaplanowanych wydatków wynosi 59.964
zł, zaś wykonanie na dn. 30.06.2010 r.- 31.068 zł, co
stanowi 51.81% planu.
Wy d a t k i o b j ę ł y c zę ś ć k o s z t ó w o s o b o w y ch
pracowników związanych z nadzorem i koordynacją
działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów
opakowaniowych.
2. Przedsięwzięcia w zakresie edukacji ekologicznej
Wykonanie na dn. 30.06.2010 r. wynosi 14 421 zł, co
stanowi 29,36% zaplanowanej na 2010 rok kwoty; w
tym:
- edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i nauczycieli: 14.061 zł, co stanowi 34,85% planu,
- działania informacyjno – promocyjne: 360 zł, co
stanowi 4,11% planu.
Zaplanowane działania realizowane były zgodnie z
przyjętymi harmonogramami rzeczowo – finansowymi.
Wszystkie zaplanowane środki zostaną wykorzystane do
końca br i stanowić będą rozliczenie wpływów z opłaty
produktowej.
W ramach zaplanowanych działań, zgodnie z przyjętym planem zrealizowano i sfinansowano z opłaty produktowej następujące zadania:
- kontynuowano realizację warsztatów terenowych pt.
„Bliżej Europy - nowoczesne metody gospodarowania
odpadami”; w I półroczy spośród planowanych 50
warsztatów zrealizowano 28 z udziałem dzieci szkół
podstawowych (klasy V-VI) i gimnazjalnych; wszystkie
zrealizowane warsztaty połączone były ze zwiedzaniem
ZZO w Łężycach;
wydatek łącznie z kosztem transportu: 10.260 zł;
- kontynuacja 2 całorocznych konkursów ekologicznych
wraz z podsumowaniem i uroczystym wręczeniem
nagród opisanym w Rozdziale 90002-01 – Gospodarka
odpadami na łączną kwotę 3.801 zł, w tym:
- konkurs plastyczny (dla dzieci młodszych - kl. O-III) pt.
„Małe dzieci nie chcą śmieci” (XII edycja); w konkursie
udział wzięło 28 placówek z trenu KZG, w tym ok. 5
700 dzieci z klas 0-III;
- konkurs dot. selektywnej zbiórki odpadów
opakowaniowych (dla dzieci i młodzieży wszystkich
poziomów edukacyjnych) pt. „Mała nakrętka – duży
problem”- kontynuacja (VII edycja); w konkursie w br
udział wzięło 67 placówek, w tym ok. 18 tys. uczniów,
którzy zebrali 17 931 kg plastikowych nakrętek,
- przygotowano materiały do wymiany zniszczonych
piktogramów zamieszczanych bezpośrednio na
pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów
opakowaniowych, w tym na wielkogabarytowych
pojemnikach tzw. „słupach”; zadanie zostanie
rozliczone w pełni w II półroczu; poniesiony koszt
w I półroczu w zakresie działań informacyjno –
promocyjnych: 360 zł.
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3. Selektywna zbiórka odpadów.
W ramach działań związanych z wydatk ami
pokrywanymi ze środków pochodzących z opłat
produktowych wykorzystano 7.419 zł, czyli 30,11%
planowanej kwoty w wysokości 24.640 zł.
Wydatkowane środki przeznaczone były na takie
zadania jak:
- obsługa kontenera trójdzielnego do zbiórki odpadów surowcowych zlokalizowanego w miejscowości Kosakowo – 2.570 zł.
W skład tej kwoty wchodzą koszty najmu terenu pod
kontener oraz jego wywóz do sortowni zakładu zagospodarowania odpadów „Eko Dolina” w Łężycach. Kontener
ten zlokalizowany przy przedsiębiorstwie „PEKO” przeznaczony jest dla mieszkańców posiadających większe
ilości surowców, nie mieszczące się w standardowych
workach odbieranych przez firmę wywozową 1 raz w
miesiącu. W I połowie 2010 r. wykonano 10 opróżnień
kontenera.
- opróżnianie ustawionych na terenie KZG 17
pojemników w kształcie słupów ogłoszeniowych
przeznaczonych do zbiórki opakowań ze szkła i
plastiku– 3.948 zł.
Związek na bieżąco nadzoruje stan pojemników i stopień ich napełnienia. W ramach podanej kwoty wykonano 41 opróżnień pojemników, przy czym najbardziej
wykorzystane przez mieszkańców i najczęściej zapełniane są słupy znajdujące się w Sopocie przy ul. 1 Maja
i Marynarzy, w Gdyni na Al. Piłsudskiego i w Suchym
Dworze przy placu zabaw,
- zakup paliwa do samochodu FIAT Ducato, którym
realizowana była zbiórka nakrętek z placówek
o ś w i a t o w y ch b i o r ą c y ch u d z i a ł w k o n k u r s i e
organizowanym przez Związek „Mała nakrętka, duży
problem” – 901 zł. W konkursie transportem Związku
zebrano 16,8 t nakrętek i przekazano je do „Eko
Doliny” w Łężycach.
Ponadto przy realizacji zadań gospodarczych związanych
z selektywną zbiórką odpadów w Dziale Gospodarki
Odpadami prowadzony jest nadzór i organizacja selektywnej zbiórki odpadów surowcowych, a w tym:
- zbieranie danych od firm wywozowych oraz
administratorów nieruchomości na temat lokalizacji
pojemników do selektywnej zbiórki surowców,
częstotliwości ich opróżniania, zasad prowadzenia
zbiórki workowej,
- zlecanie opróżniania 17 pojemników w kształcie
słupów ogłoszeniowych oraz kontenera trójdzielnego
ustawionego w Kosakowie,
- interwencja w odpowiednich firmach wywozowych
w przypadku uzyskania informacji (od mieszkańców,
Straży Miejskiej, po przeprowadzeniu wizji w terenie)
o przepełnieniu pojemników czy bałaganie wokół
nich.
IV. Rozdz. 90095 - Pozostała działalność

Pozostała działalność

Ogółem
W tym:
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Pozostałe wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

Plan
/w zł/

Wykonanie
/wzł /

1 340 981

642 332

Wyk.
planu
w%
47,90

943 581
87 530
305 870
4 000

480 042
39 669
119 116
3 505

50,87
45,32
38,94
87,62
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Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty wydatków w
wysokości 1.340.981 zł, w I półroczu 2010 roku wydatkowano 642.332 zł, co stanowi 47,90% planu.
w tym:
- wydatki funkcjonalno - administracyjne Związku
plan 1.334.041 zł - wykonanie 639.587 zł
- działania informacyjno – promocyjne związane z
przeprowadzeniem warsztatów terenowych
plan 6.940 zł - wykonanie 2 745 zł
Wydatki funkcjonalno - administracyjne Związku
Zaplanowane wydatki na kwotę 1.334.041 zł zostały
zrealizowane w wysokości 639.587 zł, co stanowi
47,94%.
Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano
480.042 zł co stanowi 50,87% w stosunku do planu,
przekroczenie połowy planowanej kwoty w tej pozycji
wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia
rocznego w pierwszej połowie roku oraz zwiększone
wydatki na składki ZUS w I półroczu br. w stosunku
do planowanych wydatków na ten cel w II połowie
roku.
W szczegółowości klasyfikacji budżetowej do każdego
paragrafu wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
• § 3020 „Wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń”
plan 4.460 zł wykonanie 451 zł tj. 10,10%
Wydatki przeznaczone były na wypłatę ekwiwalentów
za pranie i zakup odzieży roboczej, które ponoszone
są sukcesywnie w miarę upływu okresu za jaki
odzież ta przysługuje oraz na refundację kosztów
zakupów okularów korygujących dla pracowników
uprawnionych zgodnie ze złożonymi wnioskami przez
pracowników.
• § 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”
plan 83.070 zł wykonanie 39.218 zł tj. 47,21%
Wydatki przeznaczone na wypłaty ryczałtów dla
nieetatowych członków Zarządu i diet dla delegatów
do Zgromadzenia ponoszone były proporcjonalnie
do upływu czasu oraz na podstawie obecności na
posiedzeniach Zgromadzenia delegatom uprawnionym
do wypłaty diet.
• § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”
plan 728.488 zł wykonanie 347.735 zł tj. 47,73%
Wydatki ponoszono proporcjonalnie do upływu
czasu przy uwzględnieniu zmian w zatrudnieniu
wynikających z rozwiązywania i nawiązywania
stosunku pracy z pracownikami.
• § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
plan 65.757 zł wykonanie 59.434 zł tj. 90,38%
Poniesiono wydatki na wypłatę dodatkowego
wynagrodzenia rocznego do rzeczywistych potrzeb
wynikających z efektywnie przepracowanego czasu
pracy pracowników w roku ubiegłym.
• § 4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne”
Plan 125.413 zł wykonanie 63.516 zł tj. 50,65%
Poniesiono wydatki wg rzeczywistych potrzeb
proporcjonalnie do właściwej podstawy wnoszenia
składek. Przekroczenie 50% planu rocznego wynika z
ponoszenia większych wydatków na fundusz społeczny
w I połowie roku w stosunku do składek w II półroczu.
Plan wydatków zostanie zrealizowany do końca 2010
r. w ustalonej wysokości.
• § 4120 „Składki na Fundusz Pracy”
plan 19.423 zł wykonanie 9.357 zł tj. 48,17%
Podobnie jak składkę ZUS ponoszono wydatki na
Fundusz Pracy proporcjonalnie do właściwej podstawy
ich wnoszenia.
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• § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”
plan 4.500 zł wykonanie 0 zł tj. 0,00%
W I połowie roku nie poniesiono żadnych wydatków
na wynagrodzenia bezosobowe.
• § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”
plan 60.000 zł wykonanie 17.326 zł tj. 28,88%
W ramach ww. wydatków ponoszone były koszty
zakupu materiałów biurowych, środków czystości,
wydawnictw fachowych, drobnego sprzętu i
wyposażenia biura.
Zakupiono również meble do pomieszczenia
socjalnego oraz zrealizowano kolejny etap modernizacji
i wystroju wnętrz Związku w postaci galerii prac
uczniów biorących udział w plastycznych konkursach
ekologicznych realizowanych w ramach działań
edukacyjnych Związku. Ustalony plan wydatków
zabezpiecza potrzeby w tym zakresie i zostanie
zrealizowany do końca br. z uwagi na zaplanowane
działania Związku w II półroczu.
• § 4270 „Zakup usług remontowych”
plan 6.580 zł wykonanie 1.017 zł tj. 15,45%
W ramach ww. wydatków zaplanowane są koszty
napraw i remontów sprzętu kserograficznego,
telekomunikacyjnego i komputerowego jak również
drobnych napraw w pomieszczeniach biura Związku.
Wykonanie wydatków w tym paragrafie odzwierciedla
bieżące konserwacje sprzętu, natomiast pozostałe
wydatki zostaną wykonane w okresie II półrocza,
kiedy to zaplanowano wykonanie remontu niektórych
pomieszczeń biura (m.in. Działu Finansowo
Księgowego i Działu Administracyjno Kadrowego).
• § 4280 „Zakup usług zdrowotnych”
plan 2.900 zł wykonanie 373 zł tj. 12,86%
Wydatki zaplanowane w tym paragrafie
przeznaczone są na koszty obowiązkowych badań
profilaktycznych pracowników i są ponoszone
zgodnie z harmonogramem badań zaplanowanych
indywidualnie dla poszczególnych pracowników.
Przewiduje się wykonanie całości planu w II półroczu
br.
• 4300 „Zakup pozostałych usług”
plan 88.000 zł wykonanie 37.661 zł tj. 42,80%
Wydatkowane środki są przeznaczone głównie na:
doradztwo prawne, obsługę informatyczną oraz koszty
bankowe, a także obsługę w zakresie bhp. W zakresie
wydatków w tym paragrafie przewiduje się również
pokrycie kosztów usług związanych z wykonaniem
i zainstalowaniem tablic identyfikacji zewnętrznej
Związku na budynku przy ul. Konwaliowej 1 oraz
usług związanych z modernizacją remontowanych
pomieszczeń. Na koniec roku przewiduje się
wykonanie wydatków objętych tym paragrafem
zgodnie z planem.
• § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
plan 900 zł wykonanie 0 zł tj. 0%
W I półroczu nie poniesiono wydatków na zakup
usług dostępu do sieci Internet. Przewiduje się
wydatkowanie zaplanowanych środków na ten cel w
II połowie roku zgodnie z planem.
• § 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej”
plan 15.000 zł wykonanie 5.904 zł tj. 39,36%
Wydatkowane środki są przeznaczone na koszty
usług telefonicznych. W okresie sprawozdawczym
poniesiono wydatki proporcjonalnie do upływu
czasu przy równoczesnej zmianie operatora w
przypadku kończących się umów i zoptymalizowaniu
wysokości abonamentów, co pozwoliło na znaczne
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zminimalizowanie kosztów użytkowania telefonów
komórkowych.
• § 4370 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej”
plan 6.260 zł wykonanie 2.991 zł tj. 47,79%
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki
proporcjonalnie do upływu czasu. Przewiduje się ich
wykonanie na koniec roku zgodnie z planem.
• § 4400 „Opłaty czynszowe za pomieszczenia
biurowe”
plan 46.790 zł wykonanie 23.395 zł tj. 50,00%
Wydatkowane środki są przeznaczone na opłatę
czynszu. W okresie sprawozdawczym poniesiono
wydatki proporcjonalnie do upływu czasu, zachowując
wynegocjowaną w zeszłym roku obniżkę na bieżący
rok. Przewiduje się wydatkowanie środków na ten cel
do końca roku zgodnie z planem.
• § 4410 „Krajowe podróże służbowe”
plan 13.000 zł wykonanie 1.762 zł tj. 13,55%
Wydatki na pokrycie kosztów pracowniczych podróży
służbowych w okresie sprawozdawczym wykonano
w mniejszym stopniu niż zaplanowano z uwagi na
wykonywanie lokalnych podróży niezbędnych do
bieżących działań samochodem służbowym oraz
organizowanie szkoleń pracowników w czasie i
miejscu generującym mniejsze koszty.
• § 4420 „Podróże służbowe zagraniczne”
plan 1100 zł wykonanie 0 zł tj. 0,00%
Poniesione w I półroczu wydatki na zagraniczne podróże
służbowe zostały ujęte w § 4427 zadania Projekt WAB
i związane były z wyjazdem pracownika do Szwecji
na spotkanie organizacyjne wszystkich uczestników
projektu zorganizowane przez szwedzkiego partnera
projektu. Innych podróży zagranicznych nie było w I
półroczu.
• § 4430 „Różne opłaty i składki”
plan 4.100 zł wykonanie 762 zł tj. 18,60%
Zaplanowane wydatki poniesiono na opłaty
abonamentowe RTV i składkę do Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin, w
którym Związek jest członkiem wspierającym, w II
połowie roku zostaną poniesione wydatki na składki
dotyczące III i IV kwartału. Również w II półroczu
przewiduje się uregulowanie składek z tytułu
ubezpieczeń rzeczowych zgodnie z terminem upływu
okresu, na jaki to ubezpieczenie zostało zawarte.
• § 4440 „Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych”
plan 19.400 zł wykonanie 12.300 zł tj. 63,40%
Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych mają charakter obligatoryjny. W okresie
I półrocza przekazano na wyodrębniony rachunek
środki w wysokości 12.300 zł. Pozostałe środki na ten
cel zostaną przekazane do końca miesiąca września br.
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa.
• § 4610 „Koszty postępowania sądowego”
plan 500 zł wykonanie 150 zł tj. 30%
Wydatki poniesiono na koszty pozwu w postępowaniu
uproszczonym o zapłatę ca. Barbarze Brzóska
prowadzącej działalność gospodarczą pn. Felix
oraz zakup znaków opłaty sądowej do wniosku o
wykreślenie zastawu rejestrowego.
• § 4700 „Szkolenia pracowników”
plan 8.900 zł wykonanie 1.984 zł tj. 22,29%
Wydatki na szkolenia pracowników ponoszone są
sukcesywnie w zależności od aktualnych potrzeb
szkoleniowych. Zaplanowane wydatki zabezpieczają
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niezbędne potrzeby w tym zakresie.
• § 4740 „Zakup materiałów papierniczych do urządzeń
drukarskich i kserograficznych”
plan 2.500 zł wykonanie 0 zł tj. 0%
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych
wydatków na zakup materiałów papierniczych do
bieżącej działalności, w I połowie roku wykorzystywany
był zapas z roku poprzedniego. Przewiduje się
wydatkowanie zaplanowanych środków na ten cel w
II połowie roku zgodnie z planem.
• § 4750 „Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji”
plan 23.000 zł wykonanie 8.248 zł tj. 35,86%
Poniesiono wydatki na zakup (odnowienie) licencji
do programów komputerowych użytkowanych przez
Związek takich jak, program płacowy, program
prawny, program finansowo – księgowy. W ramach
wydatków z tego paragrafu znajdują się również
zakupy akcesoriów komputerowych takich jak drukarki
i materiały eksploatacyjne (tusze i tonery), które
kupowane są sukcesywnie w miarę ich zużycia.
• § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych”
plan 4.000 zł wykonanie 3.505 zł tj. 87,62%
W ramach modernizacji obciążonego systemu komputerowego wykorzystywanego przez Dział Finansowo
Księgowy, zakupiono nową jednostkę centralną komputera stanowiącą serwer danych księgowych, który w
istotny sposób dodatkowo zabezpiecza wszystkie operacje finansowo księgowe wykonywane w Dziale Finansowo Księgowym.
Ponadto w rozdziale tym wykazano wydatek z symbolem 499, który stanowi kwotę pogotowia kasowego
w wysokości 2500 zł.
PODSUMOWANIE
Po I półroczu 2010 roku budżet Związku zamknął się
deficytem w wysokości 145.256 zł, przy planowanym na
ten rok w kwocie 403.979 zł, co stanowi niecałe 36% rocznego planu. Przewiduje się wyższe niż planowano dotacje
z WFOŚiGW, przy jednoczesnym zmniejszeniu o 24.000
zł planowanych dochodów z powiatu wejherowskiego i
puckiego na dofinansowanie zbiórki odpadów niebezpiecznych i działań. edukacyjnych. z zakresu ochrony środowiska. Wszystkie zaplanowane zadania realizowane
będą w pełnym zakresie, wykorzystując oszczędności w
wydatkach, które zamierza uzyskać się w wyniku obniżenia kosztów funkcjonowania Biura Związku, kosztów
organizacji konferencji, szkoleń i działań informacyjnych
z zakresu edukacji ekologicznej, m.in. dzięki współpracy
z różnymi instytucjami w zakresie finansowania podejmowanych przedsięwzięć
Jednocześnie czynione są starania, aby osiągnąć,
gdzie to jest możliwe, jak największe dochody. Podjęto
rozmowy dot. współpracy z Pomorską Spółką Gazownictwa.
Ewentualne, wypracowane przez Związek oszczędności zmniejszą deficyt i pozostaną do wykorzystania w
latach następnych.
Wnioski
Na podstawie analizy wykonania budżetu za I półrocze
oraz aktualnego zaangażowania przewiduje się wykonanie wydatków na koniec 2010 roku na poziomie nie
wyższym od dotychczasowego planu.
Zarząd Związku dąży do zmniejszenia wydatków co
najmniej o wysokość zmniejszonych dochodów w związku z likwidacją funduszy celowych i zaprzestaniem dofinansowywania przez Starostwo Wejherowo i Starostwo
Puck zadań z zakresu gospodarki odpadami i ochrony
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środowiska.
Ponadto Zarząd podejmuje działania w zakresie
nowych obszarów z dziedziny ochrony środowiska
poprzez nawiązanie współpracy z nowymi podmiotami
takimi jak Urząd Regulacji Energetyki oraz Pomorska
Spółka Gazownictwa.

Planuje się też przeprowadzenie akcji informacyjnowyjaśniającej w związku z przewidywaniami zmianami
dotyczącymi nowych rozwiązań w gospodarce odpadami
mającymi obowiązywać od 2011 roku.
Zarząd KZG
Przewodniczący Zarządu
Tadeusz Wiśniewski
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
Wojewody Pomorskiego
Nr NK.III.ES.0911/17/10
z dnia 30 września 2010 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności § 5 załącznika do uchwały Nr XXXVII/342/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 24
sierpnia 2010r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.)
stwierdzam nieważność
§ 5 załącznika do uchwały Nr XXXVII/342/10 Rady
Gminy Pszczółki z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin, określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli realizujących obowiązki
psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia oraz tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze.
UZASADNIENIE
W dniu 24 sierpnia 2010r. Rada Gminy Pszczółki na
podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie
gminnym oraz art. 42 ust. 3, 6 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.
674 z późn.zm.) podjęła uchwałę Nr XXXVII/342/10 w
sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, określenia
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli realizujących obowiązki psychologów, pedagogów, logopedów,
doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia oraz tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym
powierzono stanowiska kierownicze.
Powyższa uchwała wpłynęła do Wojewody Pomorskiego w dniu 1 września 2010 r. W toku kontroli zgodności z
prawem przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, iż w zakresie § 5 załącznika do uchwały jest ona
sprzeczna z prawem.
Zgodnie z treścią § 5 załącznika do uchwały Wójt
Gminy Przywidz może obniżyć wymiar obowiązkowych
godzin określonych w § 3 załącznika. Zapis o takiej treści
stanowi naruszenie przepisu art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy
Karta Nauczyciela, zgodnie z którym to organ prowadzący szkołę lub placówkę określa zasady udzielania i
rozmiar obniżek o których mowa w ust. 6 przepisu oraz
przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w ust. 3 przepisu. Zaś na podstawie art. 91d
pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela kompetencje i zadania
organu prowadzącego określone w art. 42 ust. 7 wykonuje odpowiednio: rada gminy, rada powiatu i sejmik
województwa.
Należy więc stwierdzić, że przyznanie Wójtowi Gminy
Pszczółki prawa do obniżania wymiaru obowiązkowych
godzin zajęć określonych w § 3 załącznika do uchwały,
narusza kompetencje Rady Gminy Pszczółki.
Z wyżej wymienionych względów wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego jest uzasadnione i organ nadzoru
stwierdził nieważność przedmiotowej uchwały w zakresie
§ 5 załącznika do uchwały, orzekając jak na wstępie.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności
uchwały rady gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy
prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z
dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.
Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego służy
skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Gdańsku w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za
pośrednictwem Wojewody Pomorskiego.
Wojewoda Pomorski
Roman Zaborowski

2436
UCHWAŁA Nr 1232/LI/10
Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 27 września 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką
radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) w związku z art.
18 pkt 20 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1590, z
późn.zm.),Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala,
co nastepuje:

§1
Uchwala się szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego Samorządu Województwa Pomorskiego z wojewódzką radą działalności
pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
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oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji.
§2
Konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego
Samorządu Województwa Pomorskiego, w dziedzinach,
o których mowa w § 1 uchwały, zgodnie z unormowaniami niniejszej uchwały jest obligatoryjne.
§3
Konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego
Samorządu Województwa Pomorskiego z wojewódzką
radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi
w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji - zwane dalej „konsultacjami” - przeprowadza się w celu poznania stanowisk tych
organizacji w konsultowanej sprawie - a w szczególności
opinii.
§4
1. Projekty aktów prawa miejscowego, o których mowa
w § 1 niniejszej uchwały konsultowane są z:
1) wojewódzką radą działalności pożytku publicznego
2) organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, których
działalności statutowej dotyczy konsultowany akt.
2. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla Samorządu
Województwa Pomorskiego.
3. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę
podmiotów biorących w nich udział.
4. Nieprzedstawienie przez podmioty, o których mowa
w ust. 1 stanowisk w terminiewskazanym zgodnie z
§ 7 ust. 2 uchwały, oznacza rezygnację z prawa do
wyrażenia stanowiska w danej sprawie.
§5
1. Zadania związane z przeprowadzeniem konsultacji
przeprowadza właściwa merytorycznie komórka
organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zadania związane z przeprowadzeniem konsultacji
w zakresie programu współpracy Samorządu
Województwa Pomor skiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.
3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie przeprowadza właściwa merytorycznie
komórka organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomor skiego wraz z Zastępcą
Dyrektora ROPS ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi.
§6
Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu
aktu prawa miejscowego powinna określać:
1) przedmiot konsultacji:
2) termin konsultacji;
3) formy konsultacji;
4) sposób publikacji informacji o przeprowadzeniu
konsultacji;
5) podmioty biorące udział w konsultacji;
6) nazwę komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za
konsultację;
7) inne informacje, o ile wymaga tego forma
konsultacji.

§7
1. Informacje o przeprowadzaniu konsultacji wraz z
projektem prawa miejscowego dotyczące działalności
statutowej tych organizacji umieszcza się w
szczególności:
1) na stronach internetowych Samorządu Województwa Pomorskiego;
2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Samorządu Województwa Pomorskiego;
3) w innych mediach, o ile wymaga tego forma konsultacji.
2. Termin prowadzenia konsultacji, o ile nie wynika z
przepisu ustawowego, trwa co najmniej 7 dni.
§8
Konsultacje mogą być prowadzone w formie:
1) konsultacji pisemnej - w wersji papierowej lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej;
2) konsultacji ustnej – podczas spotkań organizowanych
przez Samorząd Województwa Pomorskiego z
organizacjami pozarządowymi, w tym Pomorską
Radą Organizacji Pozarządowych i innymi podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
§9
1. Po zakończeniu konsultacji, z zastrzeżeniem ust. 2
odpowiedzialna za konsultacje merytoryczna komórka
organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Po m o r s k i e g o p r z y g o t o w u j e s p r a w o z d a n i e z
przeprowadzonych konsultacji, zawierające m.in.
własne stanowisko odnośnie uzyskanych opinii.
2. Po zakończeniu konsultacji w zakresie programu
współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie merytoryczna
komórka organizacyjna wraz z Zastępcą Dyrektora
ROPS ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
przygotowuje sprawozdanie z przeprowadzonych
konsultacji zawierające m.in. własne stanowisko
odnośnie uzyskanych opinii.
3. Sprawozdanie, merytoryczna komórka organizacyjna
przedstawia Zarządowi wraz z projektem uchwały
będącej przedmiotem konsultacji.
4. Zarząd przedstawia Sejmikowi Województwa
Pomorskiego sprawozdanie z konsultacji wraz z
projektem uchwały będącej przedmiotem konsultacji,
załączając jednocześnie własne stanowisko odnośnie
uzyskanych opinii.
5. W przypadku braku zgłoszenia w wyznaczonym
terminie stanowisk podmiotów, o których mowa
w § 1 uchwały, Zarząd Województwa Pomorskiego
kieruje projekt aktu prawa miejscowego do Sejmiku
Województwa Pomorskiego wraz z informacją o braku
zgłoszenia stanowisk.
§ 10
W przypadku powołania wojewódzkiej rady działalności pożytku publicznego projekt aktu prawa miejscowego
przedkłada się radzie.
§ 11
1. Organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie uczestniczące w konsultacji
zobligowane są do przekazywania wraz ze zgłaszanym
stanowiskiem dane umożliwiające kontakt np.adres,
telefon, e-mail.
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2. Stanowisk a anonimowe lub nie zawierające
informacji, o których mowa w ust. 1, nie będą brane
pod uwagę.

§ 12
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Pomorskiego.
§ 13
Uchwała wchodzi w życie w dniu jej ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Pomorskiego
Brunon Synak
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Egzemplarze biece mona nabywa :
w Orodku Informatyki – Terenowego Banku Danych
Pomorskiego Urzdu Wojewódzkiego w Gdasku,
80-810 Gdask, ul. Okopowa 21/27, wejcie II-A pok. Nr 26
tel. (058) 307-75-97,
Egzemplarze archiwalne mona nabywa:
w Zespole Obsugi Klienta
80-810 Gdasku, ul. Okopowa 21/27, wejcie IV-B
tel. (0-58) 301 19 00, (0-58) 307 76 95,
Prenumerat prowadzi:
Orodek Informatyki – Terenowy Bank Danych
Pomorskiego Urzdu Wojewódzkiego w Gdasku,
80-810 Gdask, ul. Okopowa 21/27, tel. (058) 307-75-97,
Nr konta : BRE Bank S.A. o/ Gdask
86 1140 1065 0000 3886 2800 1001
Zbiory dziennika urzdowego wraz ze skorowidzem wyoone s do wgldu w:
Bibliotece Pomorskiego Urzdu Wojewódzkiego
80-810 Gdask, ul. Okopowa 21/27
tel. 0-58 30-77-516, pok. 195
poniedziaek - pitek w godz. 7.45 – 10.00
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