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Rozporządzenie Nr 1/2011

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku

 z dnia 3 marca 2011 r.

 w sprawie zniesienia części strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych i kredowych 

„Grodza Kamienna” w  Gdańsku,woj.pomorskie

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 

r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019,ze zm.1) 

zarządza się co następuje:

§ 1

1. Znosi się w całości teren ochrony pośredniej i teren 

ochrony bezpośredniej w strefie ochronnej ujęcia 

wód podziemnych „Grodza Kamienna” w  Gdańsku, 

ustanowione decyzjami Wojewody Gdańskiego 

znak:

a) RLS.gw-II-8421/32/76 z dnia 27 kwietnia 1977 r.

b) OŚ-V-7226/3/84 z dnia 11 czerwca 1984 r.

2. Pozostałe w terenie ochrony pośredniej w rejonie 

„A” studnie nr 2b,7b,9b i 10a oraz w rejonie „B” 

studnię nr 3a należy zabezpieczyć przed  możliwością 

zanieczyszczenia do czasu ich likwidacji według 

zatwierdzonego projektu prac geologicznych.

§ 2

Znosi się tereny ochrony bezpośredniej w strefie 

ochronnej ujęcia wód podziemnych „Grodza Kamienna” 

w Gdańsku ustanowione decyzją Wojewody  Gdańskiego 

znak OŚ-V-6814/01/01/ad z dnia 6 kwietnia 2001 r. dla 

studni nr K-1a i nr K-2.

§ 3

Rozporządzenie wchodzi w życie po 14 dniach od 

daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego.

Dyrektor Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Gdańsku

Halina Czarnecka

1 zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 

2005r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 

227,poz. 1658, z 2007 r.  Nr 21,poz. 125,Nr 64,poz. 427,Nr 
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75,poz. 493,Nr 88, poz. 587 i Nr 147,poz. 1033, Nr 176 

poz. 1238, Nr 181,poz. 1286, i Nr 231,poz. 1704, z 2008r. 

Nr  199,poz. 1227 i Nr 227,poz. 1505, z 2009 r., Nr 168,poz. 

1323,Nr 215,poz. 1664, z 2010 r. Nr 44,poz. 253 oraz Nr 96, 

poz. 620,Nr 106,poz. 675, Nr  123,poz. 835, Nr 182,poz. 1228,z 

2011 r. Nr 32 poz. 159).
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Aneks Nr 1/2010

Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego

 z dnia 22 października 2010 r.

 w sprawie realizacji zadań Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności dla mieszkańców powiatu 

kwidzyńskiego

sporządzony w Kwidzynie w dniu 22.10.2010 r. do 

porozumienia zawartego 1 kwietnia 2010 r. pomiędzy:

I. Powiatem Malborskim reprezentowanym przez:

1. Mirosława Czaplę - Starostę

2. Jolantę Leszczyńską - Wicestarostę

II. Powiatem Kwidzyńskim reprezentowanym przez:

1. Jerzego Godzika - Starostę

2. Małgorzatę Wodejko - Członka Zarządu

§ 1

§ 3 o treści:

1) Z tytułu wykonywania zadań określonych w § 1 Powiat 

Malborski otrzyma od Powiatu Kwidzyńskiego dotację 

w wysokości wynikającej z  corocznej dotacji celowej 

z budżetu państwa przekazanej przez Wojewodę, w 

roku 2010 w kwocie 99 000 zł.

2) Środki, o których mowa w pkt 1, będą przekazywane 

na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w 

Malborku nr 28 1160 2202 1079 0000  0001 0794 0348 

w ciągu 14 dni po otrzymaniu dotacji od Wojewody 

Pomorskiego przez Powiat Kwidzyński.

3) W przypadku zmiany wysokości dotacji celowej z 

budżetu państwa porozumienie podlega aneksowaniu 

w tej części.

otrzymuje brzmienie:

1) Z tytułu wykonywania zadań określonych w § 1 

Powiat Malborski otrzyma od Powiatu Kwidzyń-

skiego dotację w wysokości wynikającej z  corocz-

nej dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej 

przez Wojewodę, w roku 2010 w kwocie 103 000 

zł.

2) Środki, o których mowa w pkt 1, będą przekazywa-

ne na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego 

w Malborku nr 28 1160 2202 1079 0000  0001 0794 

0348 w ciągu 14 dni po otrzymaniu dotacji od Woje-

wody Pomorskiego przez Powiat Kwidzyński.

3) W przypadku zmiany wysokości dotacji celowej z 

budżetu państwa porozumienie podlega aneksowa-

niu w tej części.

§ 2

§ 4 o treści:

1) Powiat Kwidzyński dofinansuje ze środków własnych 

w 2010 roku działalność Powiatowego Zespołu d/s 

Orzekania o Niepełnosprawności w  Malborku w 

wysokości 12 000 zł (słownie złotych: dwanaście 

tysięcy) za okres od 1 kwietnia 2010 r. do 31 grudnia 

2010 r.

2) Środki, o których mowa w pkt 1, będą przekazywane 

na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w 

Malborku nr 28 1160 2202 1079 0000  0001 0794 0348 

do 20-go każdego miesiąca w wysokości: 8 rat po 1 

330 zł miesięcznie, 9 rata w wysokości 1 360 zł.

otrzymuje brzmienie:

1) Powiat Kwidzyński dofinansuje ze środków wła-

snych w 2010 roku działalność Powiatowego 

Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności w  

Malborku w wysokości 8 000 zł (słownie złotych: 

osiem tysięcy) za okres od 1 kwietnia 2010 r. do 31 

grudnia 2010 r.

2) Środki, o których mowa w pkt 1, będą przekazywa-

ne na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego 

w Malborku nr 28 1160 2202 1079 0000  0001 0794 

0348 do 20-go każdego miesiąca.

§ 3

Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez 

zmian.

§ 4

Aneks obowiązuje od dnia podpisania i podlega ogło-

szeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-

skiego.

§ 5

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących 

egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Powiat Kwidzyński

Starosta 

Jerzy Godzik 

z up. Starosty

Małgorzata Wodejko

Członek Zarządu

Powiat Malborski

Starosta 

Mirosław Czapla

Wicestarosta 

Jolanta Leszczyńska
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Porozumienie Nr 031.1.2011

Starosty Kartuskiego

 z dnia 14 marca 2011 r.

 w sprawie prowadzenia przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Kolbudy niektórych spraw należących do właściwości 

Starosty Kartuskiego

Na podstawie art. 5 ust. 3 i art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 

28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, 

poz. 59) oraz art. 5 ust. 1 i ust. 3 ustawy z  dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1592 z późn. zm.1), Starosta Kartuski oraz Nad-

leśniczy  Nadleśnictwa Kolbudy zawierają porozumienie 

o następującej treści:

§ 1

Starosta Kartuski, zwany dalej STAROSTĄ, powierza, 

a Nadleśniczy Nadleśnictwa Kolbudy, zwany dalej NAD-

LEŚNICZYM, przyjmuje, prowadzenie  niżej określonych 

spraw, należących do właściwości Starosty:

1. Przygotowywanie materiałów (w tym protokołów, 

d o k u m e n t a c j i  f o t o g r a f i c z n e j  o r a z  o p i n i i 

merytorycznych) niezbędnych do wydawania przez 

Starostę  decyzji, w następujących sprawach:

1) określenia zadań zapewniających powszechną 

ochronę lasów, w przypadku nie wykonywania 

przez właściciela lasów obowiązków  określonych 

w art. 9 ust. 1 ustawy o lasach (art. 9 ust. 2),

2) określenia, na podstawie inwentaryzacji stanu lasu 

nie stanowiącego własności Skarbu Państwa, zadań 

z zakresu gospodarki leśnej, dla  lasów rozdrobnio-

nych o powierzchni do 10 ha (art. 19 ust. 3),

3) zezwolenia, w przypadkach losowych, na wniosek 

właściciela lasu, na pozyskanie drewna niezgod-

nie z uproszczonym planem urządzenia  lasu lub 

decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki 

leśnej, wydawanej na podstawie inwentaryzacji 

stanu lasu, (art. 23 ust. 4),

4) nakazywania właścicielom lasów nie stanowią-

cych własności Skarbu Państwa, wykonywania 

zadań określonych w art. 13 ustawy o lasach albo  

w uproszczonym planie urządzenia lasu lub decy-

zji, o której mowa w art. 19 ust. 3 w/w ustawy, w 

szczególności w zakresie:

a) ponownego wprowadzania roślinności leśnej 

(upraw leśnych),

b) przebudowy drzewostanu,

c) pielęgnowania i ochrony lasu, w tym:

- usuwanie drzew opanowanych przez organi-

zmy szkodliwe, a także złomów i wywrotów,

- zabiegów pielęgnacyjnych roślinności leśnej 

(upraw leśnych) w wieku do 10 lat,

- zabiegów w zakresie ochrony przeciwpożaro-

wej (art. 24),

5) ustalania właścicielom lasów nie stanowiących 

własności Skarbu Państwa, dla których nie ma 

opracowanych planów urządzenia lasów, zadań  

w zakresie: wyrębu drzew, ponownego założenia 

upraw leśnych, przebudowy drzewostanów, pielę-

gnowania i ochrony lasów, w tym również ochrony  

przeciwpożarowej oraz nadzorowanie ich wykona-

nia (art. 79 ust. 3 pkt 2).

2. Zarządzanie wykonywania, na koszt nadleśnictwa, 

zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach 

zagrożonych, nie stanowiących własności Skarbu  

Państwa, w razie wystąpienia organizmów 

szkodliwych, w stopniu zagrażającym ciągłości lasów 

(art. 10 ust. 1 pkt 2).

3. Opiniowanie wniosków właścicieli lasów nie 

s tanowiących własnośc i  Sk arbu Państwa, 

wpływających do Starosty, w sprawie przyznania 

środków  finansowych, w sytuacjach o których mowa 

w art. 12 i art. 14 ust. 5 ustawy o lasach.

4. Dokonywania oceny udatności upraw w czwartym i 

piątym roku od zalesienia gruntu rolnego, dokonanego 

na podstawie przepisów o wspieraniu  rozwoju 

obszarów wiejskich ze środków pochodzących z 

Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji 

i Gwarancji Rolnej lub na podstawie  przepisów o 

wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich i  przesyłanie protokołu 

oceny do Starosty, celem przekwalifikowania gruntu 

rolnego na grunt leśny (art. 14 ust. 7)

5. Cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie 

stanowiących własności Skarbu Państwa i wystawianie 

właścicielom lasu dokumentu stwierdzającego  

legalność drewna (art. 14a, ust. 3).

6. Nadzorowanie  wykonan ia  za twierdzonych 

uproszczonych planów urządzenia lasu, dla lasów nie 

stanowiących własności Skarbu Państwa (art. 22 ust.  

5) .

7. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad prowadzeniem 

gospodarki leśnej przez właścicieli lasów nie 

stanowiących własności Skarbu Państwa oraz  

przekazywanie Staroście corocznego sprawozdania 

wykonania zadań objętych niniejszym porozumieniem, 

w terminie do 30 marca za rok poprzedni.

8. Prowadzenie kontroli wykonywania zadań, ustalonych 

przez Starostę w drodze decyzji administracyjnych 

właścicielom lasów nie stanowiących  własności 

Skarbu Państwa, sporządzanie protokołu oględzin w 

sytuacji nie wykonania zobowiązań oraz kierowanie 

do Starosty wniosków o wszczęcie  postępowania 

egzekucyjnego.

§ 2

Nadleśniczy, sprawy i zadania powierzone mu zgodnie 

z § 1 porozumienia, realizuje na obszarze objętym swoją 

właściwością i właściwością Starosty.

§ 3

1. Porozumienie niniejsze zawiera się na czas 

nieokreślony.

2. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają zachowania 

formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

3. Każda ze stron porozumienia może je wypowiedzień 

pisemnie, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 

wypowiedzenia, przypadającego na koniec  miesiąca 

kalendarzowego, ze skutkiem na koniec roku 

budżetowego.

4. Za porozumieniem stron, niniejszy akt może być 

rozwiązany w każdnym czasie.

§ 4

1. Wykonywanie powierzonych zadań określonych w 
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§ 1 porozumienia, corocznie finansowane będzie 

przez Starostę w czterech ratach: za I, II i III  kwartał 

płatnych do 15 dnia miesiąca następującego po 

każdym kwartale, natomiast za IV kwartał do dnia 

20 grudnia, nie później niż 14 dni po  otrzymaniu 

noty obciążeniowej, na konto wskazane przez 

Nadleśniczego.

2. Stawkę rozliczeniową za 1 ha nadzorowanej 

powierzchni leśnej strony ustalają w drodze negocjacji 

i zawierają w formie aneksu do porozumienia,  

corocznie aktualizowanego w terminie do dnia 30 

września, poprzedzającego następny rok budżetowy, 

a za 2011 r. w terminie 14 dni od opublikowania  

niniejszego porozumienia, w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego. Aneksy nie wymagają 

zmiany porozumienia.

§ 5

W sprawach nieuregulowanych porozumieniem, zasto-

sowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o 

lasach.

§ 6

Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmią-

cych egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron i jeden, 

celem publikacji w Dzienniku Urzędowym  Województwa 

Pomorskiego.

§ 7

Z dniem wejścia w życie niniejszego porozumienia 

traci moc porozumienie Starosty Kartuskiego oraz Nadle-

śniczego Nadleśnictwa Kolbudy z dnia 28  maja 2004 r. w 

sprawie prowadzenia przez Nadleśniczego Nadleśnictwa 

Kolbudy niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospo-

darką leśną w lasach  nie stanowiących własności Skarbu 

Państwa, należących do właściwości Starosty Kartuskie-

go (niepublikowane).

§ 8

Porozumienie niniejsze wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Pomorskiego.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 

ogłoszone Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 

Nr 113, poz. 984, Nr 200,  poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 

153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 

poz. , 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr  180, poz. 

1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 

1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, 

poz. 230)

Starosta

Janina Kwiecień

Nadleśniczy

 Nadleśnictwa Kolbudy

Andrzej Gajowniczek

Skarbnik

Zofia Krefta
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Porozumienie Nr 031.2.2011

Starosty Kartuskiego

 z dnia 14 marca 2011 r.

 w sprawie prowadzenia przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Cewice niektórych spraw należących do właściwości 

Starosty Kartuskiego

Na podstawie art. 5 ust. 3 i art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 

28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, 

poz. 59) oraz art. 5 ust. 1 i ust. 3 ustawy z  dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1592 z późn. zm.1), Starosta Kartuski oraz Nad-

leśniczy  Nadleśnictwa Cewice zawierają porozumienie 

o następującej treści:

§ 1

Starosta Kartuski, zwany dalej STAROSTĄ, powierza, 

a Nadleśniczy Nadleśnictwa Cewice, zwany dalej NAD-

LEŚNICZYM, przyjmuje, prowadzenie niżej  określonych 

spraw, należących do właściwości Starosty:

1. Przygotowywanie materiałów (w tym protokołów, 

d o k u m e n t a c j i  f o t o g r a f i c z n e j  o r a z  o p i n i i 

merytorycznych) niezbędnych do wydawania przez 

Starostę  decyzji, w następujących sprawach:

1) określenia zadań zapewniających powszechną 

ochronę lasów, w przypadku nie wykonywania 

przez właściciela lasów obowiązków  określonych 

w art. 9 ust. 1 ustawy o lasach (art. 9 ust. 2),

2) określenia, na podstawie inwentaryzacji stanu lasu 

nie stanowiącego własności Skarbu Państwa, zadań 

z zakresu gospodarki leśnej, dla  lasów rozdrobnio-

nych o powierzchni do 10 ha (art. 19 ust. 3),

3) zezwolenia, w przypadkach losowych, na wniosek 

właściciela lasu, na pozyskanie drewna niezgod-

nie z uproszczonym planem urządzenia  lasu lub 

decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki 

leśnej, wydawanej na podstawie inwentaryzacji 

stanu lasu, (art. 23 ust. 4),

4) nakazywania właścicielom lasów nie stanowią-

cych własności Skarbu Państwa, wykonywania 

zadań określonych w art. 13 ustawy o lasach albo  

w uproszczonym planie urządzenia lasu lub decy-

zji, o której mowa w art. 19 ust. 3 w/w ustawy, w 

szczególności w zakresie:

a) ponownego wprowadzania roślinności leśnej 

(upraw leśnych),

b) przebudowy drzewostanu,

c) pielęgnowania i ochrony lasu, w tym:

- usuwanie drzew opanowanych przez organi-

zmy szkodliwe, a także złomów i wywrotów,

- zabiegów pielęgnacyjnych roślinności leśnej 

(upraw leśnych) w wieku do 10 lat,

- zabiegów w zakresie ochrony przeciwpożaro-

wej (art. 24),

5) ustalania właścicielom lasów nie stanowiących 

własności Skarbu Państwa, dla których nie ma 

opracowanych planów urządzenia lasów, zadań  

w zakresie: wyrębu drzew, ponownego założenia 

upraw leśnych, przebudowy drzewostanów, pielę-
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gnowania i ochrony lasów, w tym również ochrony  

przeciwpożarowej oraz nadzorowanie ich wykona-

nia (art. 79 ust. 3 pkt 2).

2. Zarządzanie wykonywania, na koszt nadleśnictwa, 

zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach 

zagrożonych, nie stanowiących własności Skarbu  

Państwa, w razie wystąpienia organizmów 

szkodliwych, w stopniu zagrażającym ciągłości lasów 

(art. 10 ust. 1 pkt 2).

3. Opiniowanie wniosków właścicieli lasów nie 

s tanowiących własnośc i  Sk arbu Państwa, 

wpływających do Starosty, w sprawie przyznania 

środków  finansowych, w sytuacjach o których mowa 

w art. 12 i art. 14 ust. 5 ustawy o lasach.

4. Dokonywania oceny udatności upraw w czwartym i 

piątym roku od zalesienia gruntu rolnego, dokonanego 

na podstawie przepisów o wspieraniu  rozwoju 

obszarów wiejskich ze środków pochodzących z 

Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji 

i Gwarancji Rolnej lub na podstawie  przepisów o 

wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich i  przesyłanie protokołu 

oceny do Starosty, celem przekwalifikowania gruntu 

rolnego na grunt leśny (art. 14 ust. 7)

5. Cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie 

stanowiących własności Skarbu Państwa i wystawianie 

właścicielom lasu dokumentu stwierdzającego  

legalność drewna (art. 14a, ust. 3).

6. Nadzorowanie  wykonan ia  za twierdzonych 

uproszczonych planów urządzenia lasu, dla lasów nie 

stanowiących własności Skarbu Państwa (art. 22 ust.  

5) .

7. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad prowadzeniem 

gospodarki leśnej przez właścicieli lasów nie 

stanowiących własności Skarbu Państwa oraz  

przekazywanie Staroście corocznego sprawozdania 

wykonania zadań objętych niniejszym porozumieniem, 

w terminie do 30 marca za rok poprzedni.

8. Prowadzenie kontroli wykonywania zadań, ustalonych 

przez Starostę w drodze decyzji administracyjnych 

właścicielom lasów nie stanowiących  własności 

Skarbu Państwa, sporządzanie protokołu oględzin w 

sytuacji nie wykonania zobowiązań oraz kierowanie 

do Starosty wniosków o wszczęcie  postępowania 

egzekucyjnego.

§ 2

Nadleśniczy, sprawy i zadania powierzone mu zgodnie 

z § 1 porozumienia, realizuje na obszarze objętym swoją 

właściwością i właściwością Starosty.

§ 3

1. Porozumienie niniejsze zawiera się na czas 

nieokreślony.

2. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają zachowania 

formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

3. Każda ze stron porozumienia może je wypowiedzień 

pisemnie, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 

wypowiedzenia, przypadającego na koniec  miesiąca 

kalendarzowego, ze skutkiem na koniec roku 

budżetowego.

4. Za porozumieniem stron, niniejszy akt może być 

rozwiązany w każdnym czasie.

§ 4

1. Wykonywanie powierzonych zadań określonych w 

§ 1 porozumienia, corocznie finansowane będzie 

przez Starostę w czterech ratach: za I, II i III  kwartał 

płatnych do 15 dnia miesiąca następującego po 

każdym kwartale, natomiast za IV kwartał do dnia 

20 grudnia, nie później niż 14 dni po  otrzymaniu 

noty obciążeniowej, na konto wskazane przez 

Nadleśniczego.

2. Stawkę rozliczeniową za 1 ha nadzorowanej 

powierzchni leśnej strony ustalają w drodze negocjacji 

i zawierają w formie aneksu do porozumienia,  

corocznie aktualizowanego w terminie do dnia 30 

września, poprzedzającego następny rok budżetowy, 

a za 2011 r. w terminie 14 dni od opublikowania  

niniejszego porozumienia, w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego. Aneksy nie wymagają 

zmiany porozumienia.

§ 5

W sprawach nieuregulowanych porozumieniem, zasto-

sowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o 

lasach.

§ 6

Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmią-

cych egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron i jeden, 

celem publikacji w Dzienniku Urzędowym  Województwa 

Pomorskiego.

§ 7

Z dniem wejścia w życie niniejszego porozumienia 

traci moc porozumienie Starosty Kartuskiego oraz Nad-

leśniczego Nadleśnictwa Cewice z dnia 28  maja 2004 r. w 

sprawie prowadzenia przez Nadleśniczego Nadleśnictwa 

Cewice niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospo-

darką leśną w lasach  nie stanowiących własności Skarbu 

Państwa, należących do właściwości Starosty Kartuskie-

go (niepublikowane).

§ 8

Porozumienie niniejsze wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Pomorskiego.

Starosta

Janina Kwiecień

Nadleśniczy Nadleśnictwa 

Cewice

Marian Hauza

Skarbnik

Zofia Krefta

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 

ogłoszone Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 

Nr 113, poz. 984, Nr 200,  poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 

153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 

poz. , 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr  180, poz. 

1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 

1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, 

poz. 230)
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Porozumienie Nr 031.3.2011

Starosty Kartuskiego

 z dnia 14 marca 2011 r.

 w sprawie prowadzenia przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Kartuzy niektórych spraw należących do właściwości 

Starosty Kartuskiego

Na podstawie art. 5 ust. 3 i art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 

28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, 

poz. 59) oraz art. 5 ust. 1 i ust. 3 ustawy z  dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1592 z późn. zm.1), Starosta Kartuski oraz Nad-

leśniczy  Nadleśnictwa Kartuzy zawierają porozumienie 

o następującej treści:

§ 1

Starosta Kartuski, zwany dalej STAROSTĄ, powierza, 

a Nadleśniczy Nadleśnictwa Kartuzy, zwany dalej NAD-

LEŚNICZYM, przyjmuje, prowadzenie niżej  określonych 

spraw, należących do właściwości Starosty:

1. Przygotowywanie materiałów (w tym protokołów, 

d o k u m e n t a c j i  f o t o g r a f i c z n e j  o r a z  o p i n i i 

merytorycznych) niezbędnych do wydawania przez 

Starostę  decyzji, w następujących sprawach:

1) określenia zadań zapewniających powszechną 

ochronę lasów, w przypadku nie wykonywania 

przez właściciela lasów obowiązków  określonych 

w art. 9 ust. 1 ustawy o lasach (art. 9 ust. 2),

2) określenia, na podstawie inwentaryzacji stanu lasu 

nie stanowiącego własności Skarbu Państwa, zadań 

z zakresu gospodarki leśnej, dla  lasów rozdrobnio-

nych o powierzchni do 10 ha (art. 19 ust. 3),

3) zezwolenia, w przypadkach losowych, na wniosek 

właściciela lasu, na pozyskanie drewna niezgod-

nie z uproszczonym planem urządzenia  lasu lub 

decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki 

leśnej, wydawanej na podstawie inwentaryzacji 

stanu lasu, (art. 23 ust. 4),

4) nakazywania właścicielom lasów nie stanowią-

cych własności Skarbu Państwa, wykonywania 

zadań określonych w art. 13 ustawy o lasach albo  

w uproszczonym planie urządzenia lasu lub decy-

zji, o której mowa w art. 19 ust. 3 w/w ustawy, w 

szczególności w zakresie:

a) ponownego wprowadzania roślinności leśnej 

(upraw leśnych),

b) przebudowy drzewostanu,

c) pielęgnowania i ochrony lasu, w tym:

- usuwanie drzew opanowanych przez organi-

zmy szkodliwe, a także złomów i wywrotów,

- zabiegów pielęgnacyjnych roślinności leśnej 

(upraw leśnych) w wieku do 10 lat,

- zabiegów w zakresie ochrony przeciwpożaro-

wej (art. 24),

5) ustalania właścicielom lasów nie stanowiących 

własności Skarbu Państwa, dla których nie ma 

opracowanych planów urządzenia lasów, zadań  

w zakresie: wyrębu drzew, ponownego założenia 

upraw leśnych, przebudowy drzewostanów, pielę-

gnowania i ochrony lasów, w tym również ochrony  

przeciwpożarowej oraz nadzorowanie ich wykona-

nia (art. 79 ust. 3 pkt 2).

2. Zarządzanie wykonywania, na koszt nadleśnictwa, 

zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach 

zagrożonych, nie stanowiących własności Skarbu  

Państwa, w razie wystąpienia organizmów 

szkodliwych, w stopniu zagrażającym ciągłości lasów 

(art. 10 ust. 1 pkt 2).

3. Opiniowanie wniosków właścicieli lasów nie 

s tanowiących własnośc i  Sk arbu Państwa, 

wpływających do Starosty, w sprawie przyznania 

środków  finansowych, w sytuacjach o których mowa 

w art. 12 i art. 14 ust. 5 ustawy o lasach.

4. Dokonywania oceny udatności upraw w czwartym i 

piątym roku od zalesienia gruntu rolnego, dokonanego 

na podstawie przepisów o wspieraniu  rozwoju 

obszarów wiejskich ze środków pochodzących z 

Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji 

i Gwarancji Rolnej lub na podstawie  przepisów o 

wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich i  przesyłanie protokołu 

oceny do Starosty, celem przekwalifikowania gruntu 

rolnego na grunt leśny (art. 14 ust. 7)

5. Cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie 

stanowiących własności Skarbu Państwa i wystawianie 

właścicielom lasu dokumentu stwierdzającego  

legalność drewna (art. 14a, ust. 3).

6. Nadzorowanie  wykonan ia  za twierdzonych 

uproszczonych planów urządzenia lasu, dla lasów nie 

stanowiących własności Skarbu Państwa (art. 22 ust.  

5) .

7. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad prowadzeniem 

gospodarki leśnej przez właścicieli lasów nie 

stanowiących własności Skarbu Państwa oraz  

przekazywanie Staroście corocznego sprawozdania 

wykonania zadań objętych niniejszym porozumieniem, 

w terminie do 30 marca za rok poprzedni.

8. Prowadzenie kontroli wykonywania zadań, ustalonych 

przez Starostę w drodze decyzji administracyjnych 

właścicielom lasów nie stanowiących  własności 

Skarbu Państwa, sporządzanie protokołu oględzin w 

sytuacji nie wykonania zobowiązań oraz kierowanie 

do Starosty wniosków o wszczęcie  postępowania 

egzekucyjnego.

§ 2

Nadleśniczy, sprawy i zadania powierzone mu zgodnie 

z § 1 porozumienia, realizuje na obszarze objętym swoją 

właściwością i właściwością Starosty.

§ 3

1. Porozumienie niniejsze zawiera się na czas 

nieokreślony.

2. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają zachowania 

formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

3. Każda ze stron porozumienia może je wypowiedzień 

pisemnie, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 

wypowiedzenia, przypadającego na koniec  miesiąca 

kalendarzowego, ze skutkiem na koniec roku 

budżetowego.

4. Za porozumieniem stron, niniejszy akt może być 

rozwiązany w każdnym czasie.

§ 4

1. Wykonywanie powierzonych zadań określonych w 

§ 1 porozumienia, corocznie finansowane będzie 
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przez Starostę w czterech ratach: za I, II i III  kwartał 

płatnych do 15 dnia miesiąca następującego po 

każdym kwartale, natomiast za IV kwartał do dnia 

20 grudnia, nie później niż 14 dni po  otrzymaniu 

noty obciążeniowej, na konto wskazane przez 

Nadleśniczego.

2. Stawkę rozliczeniową za 1 ha nadzorowanej 

powierzchni leśnej strony ustalają w drodze negocjacji 

i zawierają w formie aneksu do porozumienia,  

corocznie aktualizowanego w terminie do dnia 30 

września, poprzedzającego następny rok budżetowy, 

a za 2011 r. w terminie 14 dni od opublikowania  

niniejszego porozumienia, w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego. Aneksy nie wymagają 

zmiany porozumienia.

§ 5

W sprawach nieuregulowanych porozumieniem, zasto-

sowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o 

lasach.

§ 6

Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmią-

cych egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron i jeden, 

celem publikacji w Dzienniku Urzędowym  Województwa 

Pomorskiego.

§ 7

Z dniem wejścia w życie niniejszego porozumienia 

traci moc porozumienie Starosty Kartuskiego oraz Nadle-

śniczego Nadleśnictwa Kartuzy z dnia 28  maja 2004 r. w 

sprawie prowadzenia przez Nadleśniczego Nadleśnictwa 

Kartuzy niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospo-

darką leśną w lasach  nie stanowiących własności Skarbu 

Państwa, należących do właściwości Starosty Kartuskie-

go (niepublikowane).

§ 8

Porozumienie niniejsze wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Pomorskiego.

Starosta

Janina Kwiecień

Nadleśniczy Nadleśnictwa 

Kartuzy

Marcin Szydlarski

Skarbnik

Zofia Krefta

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 

ogłoszone Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 

Nr 113, poz. 984, Nr 200,  poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 

153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 

poz. , 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr  180, poz. 

1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 

1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, 

poz. 230)
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Porozumienie Nr 031.4.2011

Starosty Kartuskiego

 z dnia 15 marca 2011 r.

 w sprawie prowadzenia przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Lipusz niektórych spraw należących do właściwości 

Starosty Kartuskiego

Na podstawie art. 5 ust. 3 i art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 

28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, 

poz. 59) oraz art. 5 ust. 1 i ust. 3 ustawy z  dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1592 z późn. zm.), Starosta Kartuski oraz Nad-

leśniczy  Nadleśnictwa Lipusz zawierają porozumienie o 

następującej treści:

§ 1

Starosta Kartuski, zwany dalej STAROSTĄ, powierza, 

a Nadleśniczy Nadleśnictwa Lipusz, zwany dalej NAD-

LEŚNICZYM, przyjmuje, prowadzenie niżej  określonych 

spraw, należących do właściwości Starosty:

1. Przygotowywanie materiałów (w tym protokołów, 

d o k u m e n t a c j i  f o t o g r a f i c z n e j  o r a z  o p i n i i 

merytorycznych) niezbędnych do wydawania przez 

Starostę  decyzji, w następujących sprawach:

1) określenia zadań zapewniających powszechną 

ochronę lasów, w przypadku nie wykonywania 

przez właściciela lasów obowiązków  określonych 

w art. 9 ust. 1 ustawy o lasach (art. 9 ust. 2),

2) określenia, na podstawie inwentaryzacji stanu lasu 

nie stanowiącego własności Skarbu Państwa, zadań 

z zakresu gospodarki leśnej, dla  lasów rozdrobnio-

nych o powierzchni do 10 ha (art. 19 ust. 3),

3) zezwolenia, w przypadkach losowych, na wniosek 

właściciela lasu, na pozyskanie drewna niezgod-

nie z uproszczonym planem urządzenia  lasu lub 

decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki 

leśnej, wydawanej na podstawie inwentaryzacji 

stanu lasu, (art. 23 ust. 4),

4) nakazywania właścicielom lasów nie stanowią-

cych własności Skarbu Państwa, wykonywania 

zadań określonych w art. 13 ustawy o lasach albo  

w uproszczonym planie urządzenia lasu lub decy-

zji, o której mowa w art. 19 ust. 3 w/w ustawy, w 

szczególności w zakresie:

a) ponownego wprowadzania roślinności leśnej 

(upraw leśnych),

b) przebudowy drzewostanu,

c) pielęgnowania i ochrony lasu, w tym:

- usuwanie drzew opanowanych przez organi-

zmy szkodliwe, a także złomów i wywrotów,

- zabiegów pielęgnacyjnych roślinności leśnej 

(upraw leśnych) w wieku do 10 lat,

- zabiegów w zakresie ochrony przeciwpożaro-

wej (art. 24),

5) ustalania właścicielom lasów nie stanowiących 

własności Skarbu Państwa, dla których nie ma 

opracowanych planów urządzenia lasów, zadań  

w zakresie: wyrębu drzew, ponownego założenia 

upraw leśnych, przebudowy drzewostanów, pielę-

gnowania i ochrony lasów, w tym również ochrony  

przeciwpożarowej oraz nadzorowanie ich wykona-
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nia (art. 79 ust. 3 pkt 2).

2. Zarządzanie wykonywania, na koszt nadleśnictwa, 

zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach 

zagrożonych, nie stanowiących własności Skarbu  

Państwa, w razie wystąpienia organizmów 

szkodliwych, w stopniu zagrażającym ciągłości lasów 

(art. 10 ust. 1 pkt 2).

3. Opiniowanie wniosków właścicieli lasów nie 

s tanowiących własnośc i  Sk arbu Państwa, 

wpływających do Starosty, w sprawie przyznania 

środków  finansowych, w sytuacjach o których mowa 

w art. 12 i art. 14 ust. 5 ustawy o lasach.

4. Dokonywania oceny udatności upraw w czwartym i 

piątym roku od zalesienia gruntu rolnego, dokonanego 

na podstawie przepisów o wspieraniu  rozwoju 

obszarów wiejskich ze środków pochodzących z 

Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji 

i Gwarancji Rolnej lub na podstawie  przepisów o 

wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich i  przesyłanie protokołu 

oceny do Starosty, celem przekwalifikowania gruntu 

rolnego na grunt leśny (art. 14 ust. 7)

5. Cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie 

stanowiących własności Skarbu Państwa i wystawianie 

właścicielom lasu dokumentu stwierdzającego  

legalność drewna (art. 14a, ust. 3).

6. Nadzorowanie  wykonan ia  za twierdzonych 

uproszczonych planów urządzenia lasu, dla lasów nie 

stanowiących własności Skarbu Państwa (art. 22 ust.  

5) .

7. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad prowadzeniem 

gospodarki leśnej przez właścicieli lasów nie 

stanowiących własności Skarbu Państwa oraz  

przekazywanie Staroście corocznego sprawozdania 

wykonania zadań objętych niniejszym porozumieniem, 

w terminie do 30 marca za rok poprzedni.

8. Prowadzenie kontroli wykonywania zadań, ustalonych 

przez Starostę w drodze decyzji administracyjnych 

właścicielom lasów nie stanowiących  własności 

Skarbu Państwa, sporządzanie protokołu oględzin w 

sytuacji nie wykonania zobowiązań oraz kierowanie 

do Starosty wniosków o wszczęcie  postępowania 

egzekucyjnego.

§ 2

Nadleśniczy, sprawy i zadania powierzone mu zgodnie 

z § 1 porozumienia, realizuje na obszarze objętym swoją 

właściwością i właściwością Starosty.

§ 3

1. Porozumienie niniejsze zawiera się na czas 

nieokreślony.

2. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają zachowania 

formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

3. Każda ze stron porozumienia może je wypowiedzień 

pisemnie, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 

wypowiedzenia, przypadającego na koniec  miesiąca 

kalendarzowego, ze skutkiem na koniec roku 

budżetowego.

4. Za porozumieniem stron, niniejszy akt może być 

rozwiązany w każdnym czasie.

§ 4

1. Wykonywanie powierzonych zadań określonych w 

§ 1 porozumienia, corocznie finansowane będzie 

przez Starostę w czterech ratach: za I, II i III  kwartał 

płatnych do 15 dnia miesiąca następującego po 

każdym kwartale, natomiast za IV kwartał do dnia 

20 grudnia, nie później niż 14 dni po  otrzymaniu 

noty obciążeniowej, na konto wskazane przez 

Nadleśniczego.

2. Stawkę rozliczeniową za 1 ha nadzorowanej 

powierzchni leśnej strony ustalają w drodze negocjacji 

i zawierają w formie aneksu do porozumienia,  

corocznie aktualizowanego w terminie do dnia 30 

września, poprzedzającego następny rok budżetowy, 

a za 2011 r. w terminie 14 dni od opublikowania  

niniejszego porozumienia, w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego. Aneksy nie wymagają 

zmiany porozumienia.

§ 5

W sprawach nieuregulowanych porozumieniem, zasto-

sowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o 

lasach.

§ 6

Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmią-

cych egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron i jeden, 

celem publikacji w Dzienniku Urzędowym  Województwa 

Pomorskiego.

§ 7

Z dniem wejścia w życie niniejszego porozumienia 

traci moc porozumienie Starosty Kartuskiego oraz Nad-

leśniczego Nadleśnictwa Lipusz z dnia 28  maja 2004 r. w 

sprawie prowadzenia przez Nadleśniczego Nadleśnictwa 

Lipusz niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospo-

darką leśną w lasach nie  stanowiących własności Skarbu 

Państwa, należących do właściwości Starosty Kartuskie-

go (niepublikowane).

§ 8

Porozumienie niniejsze wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Pomorskiego.

Starosta

Janina Kwiecień

Nadleśniczy Nadleśnictwa 

Lipusz

Maciej Kostka

Skarbnik

Zofia Krefta

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 

ogłoszone Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 

Nr 113, poz. 984, Nr 200,  poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 

153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 

poz. , 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr  180, poz. 

1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 

1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, 

poz. 230)



Dziennik Urzędowy

Województwa Pomorskiego Nr 37 — 4367 — Poz. 852, 853

852

Porozumienie Nr 1/E-III/2011

 z dnia 7 lutego 2011 r.

 w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu oświaty

zawarte

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 5 ust. 2 ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. 

U nr 142, poz. 1592 z 2001 r. ze zm.):

pomiędzy

Powiatem Lęborskim, reprezentowanym przez Zarząd 

Powiatu Lęborskiego w osobach:

1. Wiktor Tyburski – Starosta Lęborski

2. Ryszard Wenta - Wicestarosta Lęborski

 z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu - Grażyny Janik

 zwanym dalej “Przyjmującym”

 a Gminą Potęgowo, reprezentowaną przez:

1. Jerzego Waldemara Awchimieni- Wójta Gminy 

Potęgowo

 z kontrasygnatą Skarbnika - Przemysława Pietrasika

 zwanym dalej “Przekazującym”

 o następującej treści:

§ 1

Przekazujący powierza, a Przyjmujący przyjmuje do 

realizacji zadania edukacji publicznej w zakresie kształ-

cenia specjalnego i sprawowania opieki nad  wychowan-

kiem Cyprianem Klinger zamieszkałym w Głuszynku 30, 

76-230 Potęgowo – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wy-

chowawczym w Lęborku.

§ 2

1. Przekazujący zobowiązuje się do sfinansowania 

zadania określonego w § 1 i przekazania na ten cel 

kwoty 11.101 zł (słownie: jedenaście tysięcy sto  jeden 

złotych 00/100). Kwota płatna będzie w 11 ratach po 

1.009,19 zł, w terminie do 15 -go każdego miesiąca, 

począwszy od miesiąca lutego 2011 r.

2. Środki finansowe, o których mowa w niniejszym 

paragrafie należy przekazać na konto Powiatu: Bank 

Spółdzielczy w Łebie E/Lębork 65 9324 0008  0002 

8828 2000 0010.

§ 3

Wysokość kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1 ustalono 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie  sposobu podzia-

łu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego w roku 2010 (Dz. U. nr 222, 

poz. 1756), za okres od  01.02.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 4

1. Przyjmujący zobowiązuje się do prawidłowego 

wykorzystania przekazanej kwoty zgodnie z celem 

określonym w § 1.

2. Do spraw, których nie reguluje niniejsze porozumienie 

zastosowanie mają odpowiednio przepisy ogólnie 

obowiązujące.

§ 5

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z 

mocą od 01 lutego 2011 r. i obowiązuje do 31 grudnia 

2011 r.

§ 6

Niniejsze porozumienie sporządzono w czterech 

jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 

stron

§ 7

Zmiana niniejszego porozumienia wymaga formy 

pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 8

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Pomorskiego przez Przyjmujące-

go

Przyjmujący

Powiat Lęborski

Starosta Lęborski 

Wiktor Tyburski

Wicestarosta 

Ryszard Wenta

Skarbnik Powiatu 

Grażyna Janik

Przekazujący

Gmina Potęgowo

Wójt

 Jerzy Waldemar Awchimieni

Skarbnik Gminy 

Przemysław Pietrasik
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POROZUMIENIE

zawarte w dniu 24.03.2011 r. pomiędzy:

Wojewodą Pomorskim Romanem Zaborowskim zwanym 

dalej „Wojewodą”

a Powiatem Człuchowskim reprezentowanym przez:

1. Aleksandra Gappa – Przewodniczący Zarządu

2. Mariana Pastuchę – Członek Zarządu

zwanym dalej „Powiatem”

w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z 

przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2011 r.

I. Podstawa prawna porozumienia

- art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewo-

dzie i administracji rządowej w województwie (Dz. 

U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.1),

- art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-

rządzie powiatowym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 

1592 z późn. zm.2),

- art. 25 ust. 1, art. 26 ust. 1, 2 i 3 art. 30 ust. 1, 2, 

4, 4a, i 5, art. 32a i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 

listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony 
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Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, 

poz. 2416 z późn. zm.3),

- art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn.zm.)

II. Zakres przedmiotowy porozumienia

§ 1

W celu realizacji zadań związanych z przeprowadze-

niem kwalifikacji wojskowej w 2011 r. na terenie Powiatu 

Człuchowskiego, Wojewoda Pomorski powierza, a Powiat 

przyjmuje do realizacji na podstawie art. 25 ust. 1, art. 26 

ust. 1,  2 i 3, art. 30 ust. 1, 2, 4, 4a, i 5, art. 32 ust. 9 pkt 2, 

art. 32a, art. 35 ust. 1 i 2 i art. 52 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 

21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej  Polskiej następujące zadania:

1. zawieranie umów z kierownikami zakładów opieki 

zdrowotnej w celu oddelegowania trzech lekarzy, 

oraz dwóch osób średniego personelu  medycznego 

do pracy w powiatowej komisji lekarskiej, wskazując 

dodatkowo osoby, które w zastępstwie mogą pracować 

w tej komisji,

2. zawieranie umów z kierownikami zakładów 

opieki zdrowotnej w sprawie przeprowadzania 

specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji  

szpitalnej oraz badań psychologicznych osób 

podlegających kwalifikacji wojskowej zgodnie 

ze zleceniem powiatowej komisji lekarskiej, a w 

przypadku  braku takiej możliwości zawieranie umów z 

lekarzami prowadzącymi indywidualne specjalistyczne 

praktyki lekarskie lub grupowe praktyki lekarskie oraz  

przez psychologów,

3. wypłacanie dodatkowych wynagrodzeń za udział 

w pracy powiatowej komisji lekarskiej lekarzom 

członkom powiatowej komisji lekarskiej oraz  

średniemu personelowi medycznemu tylko w 

przypadku udziału w pracy tej komisji poza godzinami 

pracy zawodowej,

4. pokrywanie kosztów specjalistycznych badań 

lekarskich, obserwacji szpitalnej oraz badań 

psychologicznych, jak również zwrot zakładom  opieki 

zdrowotnej, o których mowa w pkt 1, równowartości 

wynagrodzeń przysługujących lekarzom i średniemu 

personelowi medycznemu wchodzącym  w skład 

powiatowej komisji lekarskiej, a biorącym udział 

w pracach tej komisji w godzinach ich pracy 

zawodowej.

III. Warunki realizacji porozumienia

§ 2

1. Wojewoda Pomorski przyznaje na realizację zadań, o 

których mowa w § 1 pkt 3 i 4 niniejszego porozumienia 

dotację celową sklasyfikowaną w  budżecie Wojewody 

na 2011 rok: dział 750 – Administracja Publiczna, 

rozdział 75045 – Kwalifikacja Wojskowa, § 2120 – 

dotacje celowe na zadania  bieżące realizowane 

przez Powiat na podstawie porozumień z organami 

administracji rządowej w wysokości 15 000,00 

złotych.

2. Wojewoda Pomorski przyznaje dotację celową na 

realizację zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej wymienionych w art. 32 a ustawy o  

powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 

Polskiej sklasyfikowaną w budżecie Wojewody na 

2011 r.: dział 750 – Administracja Publiczna,  rozdział 

75045 – Kwalifikacja Wojskowa, § 2110 – dotacje 

celowe przekazane z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej  oraz inne 

zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat 

w wysokości 12 000,00 złotych.

3. Kwota dotacji, o której mowa w pkt 1 i 2, zostanie 

przekazana do wysokości faktycznie poniesionych 

wydatków.

4. W przypadku, gdy wysokość rzeczywistych kosztów 

realizacji zadań określonych w § 1 przekroczy kwotę 

łączną określoną w § 2 ust. 1 i 2 wojewoda  zwiększy 

wartość przyznanej dotacji w rozdziale 75045 – 

Kwalifikacja Wojskowa, § 2120 – dotacje celowe na 

zadania bieżące realizowane przez Powiat  na podstawie 

porozumień z organami administracji rządowej 

w formie aneksu do niniejszego porozumienia do 

wysokości posiadanych środków.

§ 3

1 Dotacja, o której mowa w § 2 pkt 1 i 2 może być 

wykorzystana do dnia 31 sierpnia 2011r.

2. Wykorzystanie dotacji następuje poprzez zapłatę 

za zrealizowane zadania, na które dotacja została 

udzielona.

§ 4

1. Powiat zobowiązany jest do przedłożenia Wojewodzie 

rozliczenia otrzymanej dotacji w terminie 30 dni od 

dnia zakończenia pracy przez powiatową  komisję 

lekarską.

2. Rozliczenie, którym mowa w pkt 1 musi zawierać 

zestawienie wydatków wraz z kserokopiami 

dokumentów będących podstawą ich wypłaty, 

poświadczonymi za zgodność z oryginałem (np. 

faktury, umowy zlecenia, noty obciążeniowe).

3. Do rozliczenia należy dołączyć wykaz specjalistycznych 

badań lekarskich, obserwacji szpitalnych oraz 

badań psychologicznych osób stawiających  się do 

kwalifikacji wojskowej z podaniem jednostkowych 

kosztów wykonywania badań oraz nazwisk i imion 

osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, 

które poddano  wymienionym badaniom i obserwacji 

szpitalnej na zlecenie powiatowej komisji lekarskiej.

§ 5

Powiat Człuchowski zobowiązuje się prowadzić wyod-

rębnioną ewidencję księgową otrzymanej dotacji oraz 

wydatków dokonywanych z tych środków.

§ 6

1. Dotacje, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2, przekazywane 

będą na rachunek Powiatu Człuchowskiego w dwóch 

transzach:

a) pierwsza transza, stanowiąca 80% przyznanych 

dotacji, przed rozpoczęciem kwalifikacji wojsko-

wej,

b) druga transza, w wysokości stanowiącej różnicę 

pomiędzy wysokością rzeczywistych kosztów prze-

prowadzenia kwalifikacji wojskowej a  pierwszą 

transzą, w terminie do 14 dni od daty przedłożenia 

rozliczenia, o którym mowa w § 4

2. W razie konieczności przesunięcia wydatków między 

paragrafami 2110 i 2120 nie jest wymagany aneks 

do porozumienia. Podstawą zmian  klasyfikacji w 

budżecie będzie decyzja Wojewody Pomorskiego 

wydana na wniosek Powiatu.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w 

przedkładanych rozliczeniach, termin określony w pkt 

1b będzie liczony od daty ich wyjaśnienia.

4. Środki finansowe przekazane w ramach przyznanej 

dotacji wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, 

pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

podlegają zwrotowi na zasadach określonych w 
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ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. 

zm.).

§ 7

Przekazanie dotacji w terminach określonych w § 4 

pkt 1 nie powoduje skutków finansowych dla Wojewody 

za nieterminowe realizowanie przez Powiat  płatności 

dotyczących wykonania powierzonego zadania.

§ 8

Wojewoda sprawuje nadzór nad realizacją zadań obję-

tych niniejszym porozumieniem za pomocą Dyrektora 

Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania  Kryzysowego 

oraz Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskie-

go Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku zgodnie z zakre-

sem ich kompetencji.

§ 9

Kontrola realizacji zadań będzie prowadzona w trakcie 

trwania kwalifikacji wojskowej w siedzibach powiatowych 

komisji lekarskich. Kontrola  prawidłowości wydatko-

wania przyznanych w ramach niniejszego porozumienia 

środków finansowych będzie prowadzona na podstawie 

rozliczeń  końcowych, o których mowa w § 4

IV. Postanowienia końcowe

§ 10

1. Porozumienie zawiera się na czas trwania kwalifikacji 

wojskowej w roku 2011.

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji.

§ 11

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają 

formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i 

podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Pomorskiego.

§ 13

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmią-

cych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje 

Powiat, a pozostałe Wojewoda  Pomorski.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 

ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 

22, poz. 114.

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 

ogłoszone w DZ. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 

Nr 113, poz. 984, Nr  153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 

214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.  Nr 180, poz. 

1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i nr 157, poz. 

1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142, 146 i Nr 40, poz. 230).

3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 

ogłoszone w Dz.U Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 

1496, z 2006 r. Nr 104,  poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 

2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242 z 2008 r. Nr 171, 

poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288,  Nr 208, poz. 

1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, 

poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219 poz. 

1706 z 2010  r. Nr 113, poz. 745, Nr 107, poz. 679, Nr 127, poz. 

857, Nr 182, poz. 1228, Nr 217, poz. 1427 i Nr 240, poz. 1601 

oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114).

Wojewoda Pomorski

Roman Zaborowski

Przewodniczący Zarządu

      Aleksander Gappa 

Członek Zarządu

Marian Pastucha
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POROZUMIENIE

zawarte w dniu 24. 03.2011 r. pomiędzy:

Wojewodą Pomorskim Romanem Zaborowskim zwanym 

dalej „Wojewodą”

a Gminą Miasta Gdyni reprezentowanym przez Prezy-

denta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka,

zwaną dalej „Miastem”

 w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z 

przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2011 r.

I. Podstawa prawna porozumienia

- art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewo-

dzie i administracji rządowej w województwie (Dz. 

U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.),

- art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-

rządzie powiatowym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 

1592 z późn. zm.),

- art. 25 ust. 1, art. 26 ust. 1, 2 i 3 art. 30 ust. 2, 4, 4a, i 

5, art. 32a i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 

1967r. o powszechnym obowiązku  obrony Rzeczy-

pospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 

z późn. zm.),

- art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn.zm.)

II. Zakres przedmiotowy porozumienia

§ 1

W celu realizacji zadań związanych z przeprowadze-

niem kwalifikacji wojskowej w 2011 r. na terenie Gminy 

Miasta Gdyni, Wojewoda Pomorski powierza, a Miasto 

przyjmuje do realizacji na podstawie art. 25 ust. 1, art. 

26 ust. 1, 2 i 3,  art. 30 ust. 2, 4, 4a, i 5, art. 32 ust. 9 pkt 2, 

art. 32a, art. 35 ust. 1 i 2 i art. 52 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 

21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej następujące zadania:

1. zawieranie umów z lekarzami prowadzącymi 

indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie 

wchodzącymi w skład powiatowych komisji  

lekarskich

2. zawieranie umów z kierownikami zakładów 

opieki zdrowotnej w sprawie przeprowadzenia 

specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji  

szpitalnej oraz badań psychologicznych osób 

podlegających kwalifikacji wojskowej zgodnie 

ze zleceniem powiatowej komisji lekarskiej, a w 

przypadku  braku takiej możliwości zawieranie umów z 

lekarzami prowadzącymi indywidualne specjalistyczne 

praktyki lekarskie lub grupowe praktyki lekarskie oraz  

przez psychologów,
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szpitalnej na zlecenie powiatowej komisji lekarskiej.

§ 5

Gmina Miasta Gdyni zobowiązuje się prowadzić wyod-

rębnioną ewidencję księgową otrzymanej dotacji oraz 

wydatków dokonywanych z tych środków.

§ 6

1. Dotacje, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2, przekazywane 

będą na rachunek Gminy Miasta Gdyni w dwóch 

transzach:

a) pierwsza transza, stanowiąca 80% przyznanych 

dotacji, przed rozpoczęciem kwalifikacji wojsko-

wej,

b) druga transza, w wysokości stanowiącej różnicę 

pomiędzy wysokością rzeczywistych kosztów prze-

prowadzenia kwalifikacji wojskowej a  pierwszą 

transzą, w terminie do 14 dni od daty przedłożenia 

rozliczenia, o którym mowa w § 4

2. W razie konieczności przesunięcia wydatków między 

paragrafami 2110 i 2120 nie jest wymagany aneks 

do porozumienia. Podstawą zmian  klasyfikacji w 

budżecie będzie decyzja Wojewody Pomorskiego 

wydana na wniosek Miasta.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w 

przedkładanych rozliczeniach, termin określony w pkt 

1b będzie liczony od daty ich wyjaśnienia.

4. Środki finansowe przekazane w ramach przyznanej 

dotacji wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, 

pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

podlegają zwrotowi na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. 

zm.).

§ 7

Przekazanie dotacji w terminach określonych w § 6 

pkt 1 nie powoduje skutków finansowych dla Wojewody 

za nieterminowe realizowanie przez Miasto  płatności 

dotyczących wykonania powierzonego zadania.

§ 8

Wojewoda sprawuje nadzór nad realizacją zadań obję-

tych niniejszym porozumieniem za pomocą Dyrektora 

Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania  Kryzysowego 

oraz Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskie-

go Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku zgodnie z zakre-

sem ich kompetencji.

§ 9

Kontrola realizacji zadań będzie prowadzona w trakcie 

trwania kwalifikacji wojskowej w siedzibach powiatowych 

komisji lekarskich. Kontrola  prawidłowości wydatko-

wania przyznanych w ramach niniejszego porozumienia 

środków finansowych będzie prowadzona na podstawie 

rozliczeń  końcowych, o których mowa w § 4

IV. Postanowienia końcowe

§ 10

1. Porozumienie zawiera się na czas trwania kwalifikacji 

wojskowej w roku 2011.

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji.

§ 11

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają 

formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i 

podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

3. pokrywanie kosztów specjalistycznych badań 

lekarskich, obserwacji szpitalnej oraz badań 

psychologicznych (o których mowa w pkt 2)

4. wypłacanie dodatkowych wynagrodzeń za udział 

w pracy powiatowej komisji lekarskiej lekarzom 

członkom powiatowej komisji lekarskiej oraz  

średniemu personelowi medycznemu tylko w 

przypadku udziału w pracy tej komisji poza godzinami 

pracy zawodowej,

III. Warunki realizacji porozumienia

§ 2

1. Wojewoda Pomorski przyznaje na realizację zadań, o 

których mowa w § 1 pkt 3 i 4 niniejszego porozumienia 

dotację celową sklasyfikowaną w  budżecie Wojewody 

na 2011 rok: dział 750 – Administracja Publiczna, 

rozdział 75045 – Kwalifikacja Wojskowa, § 2120 – 

dotacje celowe na zadania  bieżące realizowane 

przez Miasto na podstawie porozumień z organami 

administracji rządowej w wysokości 25 000 złotych.

2. Wojewoda Pomorski przyznaje dotację celową na 

realizację zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej wymienionych w art. 32 a ustawy o  

powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 

Polskiej sklasyfikowaną w budżecie Wojewody na 

2011 r.: dział 750 – Administracja Publiczna,  rozdział 

75045 – Kwalifikacja Wojskowa, § 2110 – dotacje 

celowe przekazane z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej  oraz inne 

zadania zlecone ustawami realizowane przez Miasto 

w wysokości 43 000 złotych.

3. Kwota dotacji, o której mowa w pkt 1 i 2, zostanie 

przekazana do wysokości faktycznie poniesionych 

wydatków.

4. W przypadku, gdy wysokość rzeczywistych kosztów 

realizacji zadań określonych w § 1 przekroczy kwotę 

łączną określoną w § 2 ust. 1 i 2 wojewoda  zwiększy 

wartość przyznanej dotacji w rozdziale 75045 – 

Kwalifikacja Wojskowa, § 2120 – dotacje celowe na 

zadania bieżące realizowane przez Miasto    

Na podstawie porozumień z organami administracji 

rządowej w formie aneksu do niniejszego porozumienia 

do wysokości posiadanych środków.

§ 3

1. Dotacja, o której mowa w § 2 pkt 1 i 2 może być 

wykorzystana do dnia 31 sierpnia 2011r.

2. Wykorzystanie dotacji następuje poprzez zapłatę 

za zrealizowane zadania, na które dotacja została 

udzielona.

§ 4

1. Gmina Miasta Gdyni zobowiązana jest do przedłożenia 

Wojewodzie rozliczenia otrzymanej dotacji w terminie 

30 dni od dnia zakończenia pracy przez  powiatowa 

komisję lekarską.

2. Rozliczenie, którym mowa pkt 1 musi zawierać 

zestawienie wydatków wraz z kserokopiami 

dokumentów będących podstawą ich wypłaty, 

poświadczonymi za zgodność z oryginałem (np. 

faktury, umowy zlecenia, noty obciążeniowe).

3. Do rozliczenia należy dołączyć wykaz specjalistycznych 

badań lekarskich, obserwacji szpitalnych oraz 

badań psychologicznych osób stawiających  się do 

kwalifikacji wojskowej z podaniem jednostkowych 

kosztów wykonywania badań oraz nazwisk i imion 

osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, 

które poddano  wymienionym badaniom i obserwacji 
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twa Pomorskiego. Czynności związane z  publikacją pod-

jęte zostaną przez Wojewodę.

§ 13

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmią-

cych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje 

Gmina Miasta Gdyni, a pozostałe  Wojewoda Pomor-

ski.

Prezydent Miasta Gdyni        Wojewoda Pomorski

    Wojciech Szczurek             Roman Zaborowski
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Informacja

Burmistrza Gminy Kartuzy

 z dnia 18 marca 2011 r.

zestawienie danych dotyczących czynszów
 

a)  

Stawki czynszu za 1m2powierzchni użytkowej lokalu za I półrocze 2010 roku 

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu 

technicznego 

do 1918r. 1919-45 1946-1970 1971-2002 po 2002r. 

Powierzchnia 

lokalu 

Standard 

lokalu 

zły* dobry zły dobry zły dobry zły dobry zły dobry 

A       10,4   8       20,27 

B 7,2 10,22     5 13,55   19,23   18,27 

Poniżej 40m2 

C 7,07 6,89           15     

A 6,66 9,72 12,5 17,62     8,7       

B 1)**3,58 

 

2)**3,58 

6,25   11,25 3,7 6,66   13,33   17,3 

40m2 do 60m2 

C 4,8   5         8,82   10,9 

A   8,88 5,37   5,62           

B 1) 

**3,58 

 

2)**3,58 

8,15 4,49 9,46   13,28       16 

Powyżej 60m2 

do 80m2 

C 4,96 6,47   8,82   6,83         

A                     

B 5,91 7,91                 

Powyżej 80m2 

C   5,8                 

b)  

Stawki czynszu za 1m2powierzchni użytkowej lokalu za II półrocze 2010 roku 

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu 

technicznego 

do 1918r. 1919-45 1946-1970 1971-2002 po 2002r. 

Powierzchnia 

lokalu 

Standard 

lokalu 

zły* dobry zły dobry zły dobry zły dobry zły dobry

A 7,35 7,69 8,8 10,4   8       20,27 

B 7,2 10,22     5 13,55   19,23   18,27 

Poniżej 40m2 

C 7,07 6,89           15   16,3 

A 6,66 9,72 12,5 17,62   9,91 8,7 16,67   21,66 

B 1)**3,62 

 

2)**3,62 

6,25 8,03 11,25 3,7 6,66 6,36 13,33   17,3 

40m2 do 

60m2 

C 4,8 5,09 5 9,09       8,82   10,9 

A 6,53   5,37   5,62           

B 1) 3,83 

 2) 3,83 

8,15 4,96 9,46   13,28       16 

Powyżej 

60m2 do 

80m2 

C 4,96 6,47   8,82   6,83   4,58     

A                     

B 5,91 7,91                 

Powyżej 

80m2 

C   5,8   6             
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A-standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego 

ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)

B-standard średni (wyposażenie w instalację centralnego 

ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub 

brak instalacji centralnego ogrzewania)

C-standard niski (brak instalacji wodociągowo- 

kanalizacyjnej)

*- budynek wymaga remontu

1) ** stawka czynszu najniższa; średnia najniższych 

stawek w przypadku większej liczby stawek

2) stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych 

stawek w przypadku większej liczby stawek

Burmistrz 

Gminy Kartuzy

Mirosława Lehman
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Informacja Nr 1

Burmistrza Miasta Pruszcz Gdański

 z dnia 14 marca 2011 r.

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu miesz-

kaniowego na 2010 rok, położonych  na obszarze Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański

 

a) I półrocze  

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu  

    

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu 

technicznego 

do 1918 r. 1919-45 1946-1970 1971-2002 po 2002 r. Powierzchnia 

lokalu 

Standard 

lokalu zły* dobry zły dobry zły dobry zły dobry zły dobry 

1)** 20,00 9,08

  
A 

2) 
      

25,00
 

22,50

poniżej 40 m2 B            

  C            

17,10 9,0840 m2 do 60 

m2 
A         

18,00
 

20,00

  B            

6,50

  
C         

8,50
  

15,00powyżej 60 

m2 
A         

 
 9,08

do 80 m2 B            

  C            

  A         14,00   

powyżej 80 

m2 
B            

  C            

                        

b) II półrocze  

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu  

    

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu 

technicznego 

do 1918 r. 1919-45 1946-1970 1971-2002 po 2002 r. Powierzchnia 

lokalu 

Standard 

lokalu zły* dobry zły dobry zły dobry zły dobry zły dobry 

1)** 20,00 9,08

  A 2)           25,00  22,50

poniżej 40 m2 B                

  C                

17,10 9,0840 m2 do 60 

m2 A             18,00  20,00

  B                

6,50

  C             8,50   

 powyżej 60 

m2 A             15,00  9,08

do 80 m2 B             2,95   

  C                
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  A             14,00  9,08

powyżej 80 

m2 B                

  C                

A- standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna 

lokalizacja budynku), 

B-standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna 

lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania), 

C-standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej), 

* - budynek wymaga remontu. 

1)** stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek, 

2) stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek. 

 

Burmistrz 

Pruszcza Gdańskiego

Janusz Wróbel
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Informacja Nr 1/2011

Wójta Gminy Ryjewo

 z dnia 11 marca 2011 r.

 w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do 

publicznego zasobu mieszkaniowego,  położonych na obszarze Gminy Ryjewo.

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu 

lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu 

mieszkaniowego za 2010rok położonych  na obszarze 

Gminy Ryjewo (miejscowość Benowo)

a) I półrocze 

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu 

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu 

technicznego 

do 1918 r. 1919-45 1946-1970 1971-2002 po 2002r. 

Powierzchnia 

lokalu 

Standard 

lokalu 

zły* dobry zły dobry zły dobry zły dobry zły dobry 

A 
1)**... 

2)... 
         

B           
poniżej 40 m2 

C           

A  3,50         

B           40 m2 do 60 m2 

C           

A           

B           
powyżej 60 m2 

do 80 m2 
C           

A           

B           powyżej 80 m2 

C           
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b) II półrocze 

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu 

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu 

technicznego 

do 1918r. 1919-45 1946-1970 1971-2002 po 2002r. 

Powierzchnia 

lokalu 

Standard 

lokalu 

zły* dobry zły dobry zły dobry zły dobry zły dobry 

A 
1)**... 

2)... 
         

B           
poniżej 40 m2 

C           

A  3,50         

B           40 m2 do 60 m2 

C           

A           

B           
powyżej 60 m2 

do 80 m2 
C           

A           

B           powyżej 80 m2 

C           

 

A - standard wysoki (wyposażenie w instalację 

centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja 

budynku)

B - standard średni (wyposażenie w instalację centralnego 

ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub 

brak instalacji centralnego ogrzewania)

C - standard niski (brak instalacji wodociągowo-

kanalizacyjnej)

* - budynek wymaga remontu

1) ** stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych 

stawek w przypadku większej liczby stawek

2) stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych 

stawek w przypadku większej liczby stawek

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu 

lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu 

mieszkaniowego za 2010rok położonych  na obszarze 

Gminy Ryjewo (miejscowość Ryjewo ul. Lipowa 2)

 

a) I półrocze 

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu 

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu 

technicznego 

do 1918r. 1919-45 1946-1970 1971-2002 po 2002r. 

Powierzchnia 

lokalu 

Standard 

lokalu 

zły* dobry zły dobry zły dobry zły dobry zły dobry 

A 
1)**... 

2)... 
         

B           
poniżej 40 m2 

C           

A           

B           40 m2 do 60 m2 

C           

A   4,67        

B           
powyżej 60 m2 

do 80 m2 
C           

A           

B           powyżej 80 m2 

A           
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b) II półrocze 

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu 

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu 

technicznego 

do 1918 r. 1919-45 1946-1970 1971-2002 po 2002 r. 

Powierzchnia 

lokalu 

Standard 

lokalu 

zły* dobry zły dobry zły dobry zły dobry zły dobry

A 

1) 

** 

... 

2) ... 

         

B           

poniżej 40 m2 

C           

A           

B           
40 m2 do 60 

m2 
C           

A   4,67        

B           
powyżej 60 

m2 do 80 m2 
C           

A           

B           
powyżej 80 

m2 
C           

 

A - standard wysoki (wyposażenie w instalację 

centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja 

budynku)

B - standard średni (wyposażenie w instalację centralnego 

ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub 

brak instalacji centralnego ogrzewania)

C - standard niski (brak instalacji wodociągowo-

kanalizacyjnej)

* - budynek wymaga remontu

1) ** stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych 

stawek w przypadku większej liczby stawek

2) stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych 

stawek w przypadku większej liczby stawek

Wójt Gminy Ryjewo

Józef Gutowski
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Informacja Nr 1/2011

Wójta Gminy Subkowy

 z dnia 18 marca 2011 r.

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu miesz-

kaniowego za 2010 r. położonych na  obszarze gminy Subkowy

����	
����

�
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�

       Wójt Gminy 

 Mirosław Murzydło
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 UCHWAŁA Nr IV/49/2011

Rady Powiatu Chojnickiego

 z dnia 3 lutego 2011 r.

 w sprawie zwiększenia środków finansowych w roku 2011 na utrzymanie dziecka w Placówce Rodzinnej „Przystań” 

w Czersku

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. - Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 85 ust. 3,  art. 85 a ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. - Dz. U. 

z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.) oraz Rozporządzenia 

Rady Ministrów z  dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zwery-

fikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń 

pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr  

127, poz. 1055) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zryczałtowana kwota na utrzymanie dziecka w 

Placówce Rodzinnej „Przystań” w Czersku wynosi 

miesięcznie 40% podstawy, o której mowa w art. 

85  a ust. 1, 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej w związku z § 1 pkt 2 ppkt a tiret 4 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009  

r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych 

oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 

w sprawie zweryfikowanych kryteriów  dochodowych 

oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej.

2. Zwiększona zryczałtowana kwota obowiązuje w roku 

2011.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powia-

tu.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upły-

wie 14 dni od ogłoszenia, z mocą  obowiązującą od 1 

stycznia 2011 r.

 Przewodniczący Rady

Robert Skórczewski
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 UCHWAŁA Nr V/30/2011

Rady Powiatu Sztumskiego

 z dnia 31 stycznia 2011 r.

 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2010

Na podstawie art. 38b ust. 3 Ustawy z dnia 5 czerwca 

1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 

142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada  Powiatu Sztumskiego 

uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Sprawozdanie z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku za 2010r., stanowiące załącz-

nik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Powiatu 

Sztumskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-

szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-

skiego.

 Przewodniczący

Rady Powiatu w Sztumie

Jolanta Szewczun

   Załącznik

   do uchwały nr V/30/2011

   Rady Powiatu Sztumskiego

     z dnia 31 stycznia 2011 r.

SprawozdanieStarosty Sztumskiegoz działalności Komi-

sji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2010

1) Komisja Bezpieczeństwa i Porządku II kadencji Rady 

Sztumskiego została powołana Zarządzeniem nr 44 

Starosty Sztumskiego z dnia 4  grudnia 2006r. w 

składzie:

1. Piotr Stec – Przewodniczący Komisji.

Członkowie Komisji:

2) Sławomir Buzanowski – Radny Powiatu Sztumskie-

go,

3) Jerzy Wesołowski – Radny Powiatu Sztumskiego,

4) Jacek Cenacewicz – przedstawiciel Policji,

5) Zbigniew Lewandowski – przedstawiciel Policji,

6) Jacek Serocki – Komendant Powiatowy Państwowej 

Straży Pożarnej,

7) Zofia Zienkiewicz–Zima – Dyrektor Powiatowego 

Urzędu Pracy,

8) Wiesław Kaźmierski – Wójt Gminy Stary Targ,

9) Grzegorz Bakierski – Naczelnik Wydziału Edukacji.

 Skład osobowy Komisji został zmieniony Zarządzeniem 

nr 50 Starosty Powiatu Sztumskiego z dnia 19 grudnia 

2008r., które wprowadziło w miejsce  Zbigniew 

Lewandowskiego i Grzegorza Bakierskiego dwóch 

nowych członków w osobach:

- Piotr Miłek – przedstawiciel Policji,

- Zygmunt Smoliński – Wicestarosta, Prezes Zarządu 

Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożar-

nych RP.

W III kadencji Rady Powiatu Sztumskiego Starosta 

Sztumski Zarządzeniem nr 51/10 z dnia 22 grudnia 

2010r. powołał Komisję Bezpieczeństwa i  Porządku 

w składzie:

1) Wojciech Cymerys – Przewodniczący Komisji

Członkowie Komisji:

2. Józef Kania – Radny Powiatu Sztumskiego,

3. Mariusz Żółtowski – Radny Powiatu Sztumskiego,

4. Antoni Downarowicz – Wicestarosta Powiatu 
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Sztumskiego,

5. Jacek Cenacewicz – Zastępca Komendanta Powia-

towego Policji w Sztumie,

6. Piotr Miłek – przedstawiciel Policji,

7. Jacek Serocki – Komendant Powiatowy Państwowej 

Straży Pożarnej w Sztumie,

8. Zofia Zienkiewicz–Zima – Dyrektor Powiatowego 

Urzędu Pacy,

9. Wiesław Kaźmierski – Wójt Gminy Stary Targ.

Powyższe zarządzenie uchyliło poprzednie zarządze-

nia z dniem 22 grudnia 2010r. W roku 2010 odbyły się 

dwa posiedzenia Komisji, w których oprócz  jej członków 

uczestniczyli również:

1) Andrzej Bielawski – Dyrektor Powiatowej Stacji 

Sanitarno – Epidemiologicznej,

2) Lucyna Bednarska – Skarbnik Powiatu,

3) Bogdan Cebula – Komenda Powiatowa Policji w 

Sztumie,

4) Sławomir Warczak – inspektor ds. zarządzania 

kryzysowego.

1. Na pierwszy posiedzeniu w dniu 24.05.10r. poru-

szono następujące zagadnienia:

1) Dokonano oceny stanu bezpieczeństwa i porządku 

publicznego w Powiecie Sztumskim w roku 2009

2) Dokonano oceny stanu bezpieczeństwa ochrony 

przeciwpożarowej oraz zagrożeń pożarowych Powiatu 

Sztumskiego w 2009r.

3) Zapoznano się ze stanem sanitarnym Powiatu 

Sztumskiego w 2009r.

Omówiono także sytuację związaną ze zbliżającą się 

powodziową falą kulminacyjną na Wiśle. W trakcie dru-

giego spotkania w dniu 23 grudnia 2010r.  pozytywnie 

zaopiniowano projekt Uchwały Rady Powiatu Sztumskie-

go w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2011 

w zakresie zagrożeń  porządku publicznego na terenie 

Powiatu Sztumskiego.

Ponadto Komisja zapoznała się z:

1) Informacją Komendanta Powiatowego Policji dot. 

bieżącej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku 

publicznego.

2) Informacją Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej 

dot. bieżącej oceny stanu bezpieczeństwa ochrony 

przeciwpożarowej oraz zagrożeń  pożarowych Powiatu 

Sztumskiego.

Ponadto na spotkaniu omówiono potrzebę rozwiąza-

nia sprawy izby wytrzeźwień dla Powiatu Sztumskiego. 

Ustalono, że najlepszym rozwiązaniem  byłoby powoła-

nie wspólnego związku z gminami powiatu, w którym 

we wspólnym imieniu w umowie z Izbą Wytrzeźwień w 

Elblągu występował by Powiat  Sztumski. Środki finan-

sowe pochodziłby z budżetów gmin, które posiadają w 

swoich budżetach pieniądze na ten cel.
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 UCHWAŁA Nr IV/IV/45/11

Rady Powiatu Wejherowskiego

 z dnia 4 lutego 2011 r.

 w sprawie w sprawie zmiany regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli przez Powiat Wejherow-

ski.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 30  ust. 6, art. 33 

ust. 1, art. 49, art. 54 ust. 7, w związku z art. 22 ust. 3, 

art. 34, art. 35, art. 42 i art. 91b ust. 1 ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 r. Karta  Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2006 r. 

Nr 97, poz. 674 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z 

dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i  

niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 

17, poz. 95), w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi 

nauczycieli, Rada Powiatu Wejherowskiego uchwala, co 

następuje:

§ 1

W regulaminie określającym zasady wynagradza-

nia nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Powiat 

Wejherowski, stanowiącym załącznik do  Uchwały Nr 

III/XXVIII/250/09 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 

27 marca 2009 r. zmienionej Uchwałą Nr III/XXXI/273/09 

Rady Powiatu  Wejherowskiego z dnia 26 czerwca 2009 

r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 9, ust. 1 pkt 1 sformułowanie „70 zł miesięcznie” 

zastępuje się sformułowaniem „3% kwoty bazowej 

określanej dla nauczycieli corocznie w  ustawie 

budżetowej”,

2. w § 9, ust. 1 pkt 2 sformułowanie „200 zł miesięcznie” 

zastępuje się sformułowaniem „8,5% kwoty bazowej 

określanej dla nauczycieli corocznie w  ustawie 

budżetowej”,

3. w § 9, ust. 1 pkt 3 sformułowanie „300 zł miesięcznie” 

zastępuje się sformułowaniem „12,5% kwoty bazowej 

określanej dla nauczycieli corocznie w  ustawie 

budżetowej”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 

Wejherowskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 marca  2011 r.

 Przewodniczący Rady 

Powiatu Wejherowskiego

Wiesław Szczygieł
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 UCHWAŁA Nr IV/17/2011

Rady Gminy Chmielno

 z dnia 1 marca 2011 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Miechucino 

– „Centrum”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr  23, poz. 220, Nr 62, 

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 

1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 

r. Nr 102,  poz. 1055, Nr 116.poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, 

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 

17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z  2007 r. Nr 48, poz. 327 

i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, 

poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 

oraz z 2010  r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 

230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 27 w zw. z art. 20, art. 15, 

art. 16 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, 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 

oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr  

220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 

675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 

i Nr 155, poz. 1043) Rada Gminy Chmielno, po stwier-

dzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Chmielno  zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/232/2002 

Rady Gminy Chmielno z dnia 5 kwietnia 2002 r. uchwala, 

co następuje:

§ 1

Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego fragmentu wsi Miechucino 

– „Centrum”.

§ 2

1. Plan obejmuje obszar w granicach określonych w 

uchwale nr XXVIII/238/2010 Rady Gminy Chmielno 

z dnia 15 marca 2010r. w sprawie  przystąpienia 

do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu wsi Miechucino – 

„Centrum”, jak na załączniku nr 1 do  niniejszej 

uchwały.

2. Plan zawiera ustalenia, o których mowa w art. 15 ust. 

2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr  80 poz. 

717, z późn. zm.).

§ 3

Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie:

1) Strefa funkcyjna – obszar wydzielony liniami 

rozgraniczającymi o jednakowych zasadach 

zagospodarowania, którego przeznaczenie zostało  

określone w odpowiedniej karcie terenu; oznaczony 

symbolem literowo-cyfrowym.

2) Karta terenu – ustalenia szczegółowe planu dla jednej 

lub kilku stref funkcyjnych.

3) Powierzchnia biologicznie czynna – należy przez to 

rozumieć grunt rodzimy oraz wodę powierzchniową 

na terenie działki budowlanej, a także  50% sumy 

powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni 

nie mniejszej niż 10 m2 urządzonych jako stałe trawniki 

lub kwietniki na podłożu  zapewniającym im naturalną 

wegetację.

4) Linie zabudowy – linie ograniczające obszar, na 

którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz 

określonych w ustaleniach planu budowli;  linie te nie 

dotyczą okapów i gzymsów, które mogą być wysunięte 

przed linie zabudowy do 0,8 m oraz balkonów, galerii, 

tarasów, schodów  zewnętrznych, pochylni i ramp, 

które mogą być wysunięte przed linię zabudowy do 

1,3 m, chyba że ustalenia szczegółowe planu stanowią 

inaczej.

5) Powierzchnia zabudowy – powierzchnia terenu zajęta 

przez wszystkie budynki w stanie wykończonym 

wyznaczona przez rzut pionowy  zewnętrznych krawędzi 

budynków na powierzchnię terenu (z wyłączeniem 

powierzchni obiektów budowlanych nie wystających 

ponad powierzchnię  terenu, powierzchni elementów 

drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp 

zewn., daszków, markiz, itp., powierzchni zajmowanej 

przez  wydzielone obiekty pomocnicze).

6) Wysokość zabudowy – wysokość budynku mierzy się 

od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu 

do budynku lub jego części  pierwszej kondygnacji 

nadziemnej budynku do górnej płaszczyzny stropu 

bądź najwyżej położonej krawędzi stropodachu 

nad najwyższą kondygnacją  użytkową, łącznie z 

grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, 

albo do najwyżej położonej górnej powierzchni innego 

przekrycia, chyba że  ustalenia szczegółowe stanowią 

inaczej.

7) Zabudowa o funkcji wiodącej – zabudowa o funkcji 

zgodnej z przeznaczeniem terenu określonym dla 

danej strefy funkcyjnej wg klasyfikacji w  § 4 niniejszej 

uchwały.

8) Zabudowa o funkcji towarzyszącej – zabudowa o 

funkcji uzupełniającej, towarzysząca zabudowie 

wiodącej, tj. budynki gospodarcze i  garażowe.

§ 4

1) Należy zapewnić spójny system gospodarki wodami 

gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie 

drenażu, melioracji, itp.) biorąc pod  uwagę 

uwarunkowania terenów przyległych. Istniejące 

drenaże należy bezwzględnie zachować lub przełożyć 

zachowując spójność systemu  drenażowego całego 

obszaru. Dla istniejących drenaży, ze względu na 

konieczność okresowej konserwacji, należy pozostawić 

bezpośrednio nad nimi  pas wolny od zabudowy, 

ogrodzeń, zadrzewień, itp. lub, w przypadku napotkania 

rurociągów drenarskich przy prowadzeniu wykopów 

pod fundamenty,  należy wykonać ich obejście poza 

obręb wykopu.

2) Należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w 

sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed 

zaleganiem wód opadowych. Wody  opadowe lub 

roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące 

z powierzchni zanieczyszczonych wymagają 

oczyszczenia, zgodnie z przepisami  szczególnymi.

3) Na terenach przewidzianych pod zainwestowanie, o 

ograniczonej przydatności do zabudowy ze względu 
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na: występowanie gruntów  słabonośnych, znaczne 

spadki terenu oraz wysoki poziom wód gruntowych, 

dla posadowionych obiektów na etapie projektów 

budowlanych powinny być  sporządzone oceny 

warunków geologiczno - inżynierskich w formie 

dokumentacji geologiczno – inżynierskiej.

4) Dopuszcza się wydzielenie terenu dla potrzeb 

infrastruktury technicznej i dróg wewnętrznych (sieci, 

przepompownie, stacje  transformatorowe, osadniki 

itp.) o parametrach wynikających z technologii i 

przepisów szczegółowych oraz dla potrzeb regulacji 

granic między  sąsiadującymi nieruchomościami.

5) Przy opracowywaniu projektów budowlanych należy 

uwzględnić istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną 

podziemną i nadziemną, od której  należy zachować 

odległości zgodne z obowiązującymi normami.

6) Linie telekomunikacyjne w granicach planu należy 

projektować jako podziemne z rozprowadzeniem w 

terenach przeznaczonych pod ciągi  komunikacyjne. 

Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury 

telekomunikacyjnej na terenach przeznaczonych 

pod zabudowę. Wszystkie  występujące kolizje z 

istniejącą siecią Telekomunikacji Polskiej S.A. należy 

przebudować poza pas planowanej zabudowy lub 

dostosować, zgodnie z  obowiązującymi normami, 

do nowych warunków zabudowy.

§ 5

Ustala się podział terenu objętego granicami planu 

na poszczególne strefy funkcyjne. Dla stref funkcyjnych 

określa się następujące ustalenia ogólne:

1) MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

a) Obowiązujące lub wiodące funkcje zabudowy i 

zagospodarowania terenu:

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

- zabudowa usługowa, związana z funkcją miesz-

kaniową oraz zawodem właściciela lub najem-

cy

- sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogo-

wej

- zabudowa towarzysząca

- drogi wewnętrzne i parkingi

c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

- elektrownie wiatrowe

- wolnostojące nośniki reklam

- formy zabudowy inne niż wymienione jako obo-

wiązujące lub dopuszczone

2) RM - teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 

rolnych, hodowlanych i ogrodniczych

a) Obowiązujące lub wiodące funkcje zabudowy i 

zagospodarowania terenu:

- zabudowa zagrodowa związana z działalnością 

rolniczą: mieszkaniowa i gospodarcza

b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

- lokalizacja obiektów i urządzeń związanych z pro-

dukcją rolną indywidualną

- sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogo-

wej

- zabudowa towarzysząca

- realizacja usług agroturystycznych

c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

- elektrownie wiatrowe

- wolnostojące nośniki reklam

- formy zabudowy inne niż wymienione jako obo-

wiązujące lub dopuszczone

3) Tereny komunikacji oraz infrastruktury technicznej:

- KDD – teren dróg publicznych dojazdowych

- KXP – teren ciągu pieszo - jezdnego

§ 6

W granicach miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego zostało wyodrębnionych 13 stref funk-

cyjnych, ujętych w 4 kartach terenu.
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§ 7

Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej 

integralne części, są:

a) część graficzna – rysunek miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000 

(załącznik nr 1),

b) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu (załącznik nr 2),

c) 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).

§ 8

Zobowiązuje się Wójta Gminy Chmielno do:

1. Przekazania Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej 

uchwały wraz z załącznikami oraz dokumentacją 

prac planistycznych w celu oceny ich zgodności 

z  przepisami prawa i ogłoszenia jej w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Pomorskiego.

2. Publikacji niniejszej uchwały wraz z częścią graficzną 

na stronie internetowej Urzędu Gminy Chmielno.

§ 9

Traci moc, we fragmencie objętym granicami niniej-

szego planu, miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego uchwalony uchwałą Nr  XXIX/288/2006 Rady 

Gminy Chmielno z dnia 20 października 2006 r. (Dz. Urz. 

Woj. Pom. z 2007 r., nr 23, poz. 519).

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogło-

szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-

skiego z wyjątkiem § 8, który wchodzi w  życie z dniem 

podjęcia uchwały.

 Przewodniczący 

Rady Gminy Chmielno

Marian Kwidziński
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Załącznik nr 1

do uchwały nr IV/17/2011

Rady Gminy Chmielno

  z dnia 1 marca 2011 r.
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   Załącznik nr 2

   do uchwały nr IV/17/2011

   Rady Gminy Chmielno

     z dnia 1 marca 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesio-

nych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu wsi  Miechucino – „Cen-

trum”

W okresie wyłożenia projektu planu do publicznego 

wglądu i w okresie 14 dni po okresie wyłożenia nie wpły-

nęły uwagi do planu.

   Załącznik nr 3

   do uchwały nr IV/17/2011

   Rady Gminy Chmielno

     z dnia 1 marca 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz  zasadach 

ich finansowania do miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego dla zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania  przestrzennego fragmentu wsi Mie-

chucino – „Centrum”

W granicach objętych zmianą miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego nie występują inwe-

stycje z zakresu infrastruktury technicznej,  które należą 

do zadań własnych gminy.

863

 UCHWAŁA Nr IV/19/2011

Rady Gminy Chmielno

 z dnia 1 marca 2011 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty wsi 

Borzestowo „Grodzisko” dla  obszaru 002-MR i 003-MN

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr  23, poz. 220, Nr 62, 

poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 

1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 

r. Nr 102,  poz. 1055, Nr 116.poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, 

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 

17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z  2007 r. Nr 48, poz. 327 

i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, 

poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 

oraz z 2010  r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 

230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 27 w zw. z art. 20, art. 15, 

art. 16 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, 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 

oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr  

220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 

675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 

i Nr 155, poz. 1043) Rada Gminy Chmielno, po stwier-

dzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Chmielno  zatwierdzonym uchwałą Nr XXVIII/232/2002 

Rady Gminy Chmielno z dnia 5 kwietnia 2002 r. uchwala, 

co następuje:

§ 1

Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego obejmującego fragmenty wsi 

Borzestowo „Grodzisko” dla obszaru 002-MR  i 003-MN, 

zwaną dalej „planem miejscowym”.

§ 2

1. Plan obejmuje obszar w granicach określonych w 

uchwale nr XX/184/2009 Rady Gminy Chmielno z dnia 

7 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia  do zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego fragmenty wsi Borzestowo „Grodzisko” 

dla obszaru 002-MR i 003-MN  , jak na załączniku nr 1 

do niniejszej uchwały.

2. Plan zawiera ustalenia, o których mowa w art. 15 ust. 

2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr  80 poz. 

717, z późn. zm.).

§ 3

Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie:

1) Strefa funkcyjna – obszar wydzielony liniami 

rozgraniczającymi o jednakowych zasadach 

zagospodarowania, którego przeznaczenie zostało  

określone w odpowiedniej karcie terenu; oznaczony 

symbolem literowo-cyfrowym.

2) Karta terenu – ustalenia szczegółowe planu dla jednej 

lub kilku stref funkcyjnych.

3) Powierzchnia biologicznie czynna – należy przez to 

rozumieć grunt rodzimy oraz wodę powierzchniową 

na terenie działki budowlanej, a także  50% sumy 

powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni 

nie mniejszej niż 10 m2 urządzonych jako stałe trawniki 

lub kwietniki na podłożu  zapewniającym im naturalną 

wegetację.

4) Linie zabudowy – linie ograniczające obszar, na 

którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz 

określonych w ustaleniach planu budowli;  linie te nie 

dotyczą okapów i gzymsów, które mogą być wysunięte 

przed linie zabudowy do 0,8 m oraz balkonów, galerii, 

tarasów, schodów  zewnętrznych, pochylni i ramp, 

które mogą być wysunięte przed linię zabudowy do 

1,3 m, chyba że ustalenia szczegółowe planu stanowią 

inaczej.

5) Powierzchnia zabudowy – powierzchnia terenu zajęta 

przez wszystkie budynki w stanie wykończonym 

wyznaczona przez rzut pionowy  zewnętrznych krawędzi 

budynków na powierzchnię terenu (z wyłączeniem 

powierzchni obiektów budowlanych nie wystających 

ponad powierzchnię  terenu, powierzchni elementów 

drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp 

zewn., daszków, markiz, itp., powierzchni zajmowanej 

przez  wydzielone obiekty pomocnicze).

6) Wysokość zabudowy – wysokość budynku mierzy się 

od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu 

do budynku lub jego części  pierwszej kondygnacji 
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nadziemnej budynku do górnej płaszczyzny stropu 

bądź najwyżej położonej krawędzi stropodachu 

nad najwyższą kondygnacją  użytkową, łącznie z 

grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, 

albo do najwyżej położonej górnej powierzchni innego 

przekrycia, chyba że  ustalenia szczegółowe stanowią 

inaczej.

7) Zabudowa o funkcji wiodącej – zabudowa o funkcji 

zgodnej z przeznaczeniem terenu określonym dla 

danej strefy funkcyjnej wg klasyfikacji w  § 4 niniejszej 

uchwały.

8) Zabudowa o funkcji towarzyszącej – zabudowa o 

funkcji uzupełniającej, towarzysząca zabudowie 

wiodącej, tj. budynki gospodarcze i  garażowe.

§ 4

1) Należy zapewnić spójny system gospodarki wodami 

gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie 

drenażu, melioracji, itp.) biorąc pod  uwagę 

uwarunkowania terenów przyległych. Istniejące 

drenaże należy bezwzględnie zachować lub przełożyć 

zachowując spójność systemu  drenażowego całego 

obszaru. Dla istniejących drenaży, ze względu na 

konieczność okresowej konserwacji, należy pozostawić 

bezpośrednio nad nimi  pas wolny od zabudowy, 

ogrodzeń, zadrzewień, itp. lub, w przypadku napotkania 

rurociągów drenarskich przy prowadzeniu wykopów 

pod fundamenty,  należy wykonać ich obejście poza 

obręb wykopu.

2) Należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w 

sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed 

zaleganiem wód opadowych. Wody  opadowe lub 

roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące 

z powierzchni zanieczyszczonych wymagają 

oczyszczenia, zgodnie z przepisami  szczególnymi.

3) Na terenach przewidzianych pod zainwestowanie, o 

ograniczonej przydatności do zabudowy ze względu 

na: występowanie gruntów  słabonośnych, znaczne 

spadki terenu oraz wysoki poziom wód gruntowych, 

dla posadowionych obiektów na etapie projektów 

budowlanych powinny być  sporządzone oceny 

warunków geologiczno - inżynierskich w formie 

dokumentacji geologiczno – inżynierskiej.

4) Dopuszcza się wydzielenie terenu dla potrzeb 

infrastruktury technicznej i dróg wewnętrznych (sieci, 

przepompownie, stacje  transformatorowe, osadniki 

itp.) o parametrach wynikających z technologii i 

przepisów szczegółowych oraz dla potrzeb regulacji 

granic między  sąsiadującymi nieruchomościami.

5) Dopuszcza się poprowadzenie sieci gazowej w pasach 

drogowych poza jezdnią lub w specjalnie wydzielonych 

pasach technologicznych.

6) Przy opracowywaniu projektów budowlanych należy 

uwzględnić istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną 

podziemną i nadziemną, od której  należy zachować 

odległości zgodne z obowiązującymi normami.

7) Linie telekomunikacyjne w granicach planu należy 

projektować jako podziemne z rozprowadzeniem w 

terenach przeznaczonych pod ciągi  komunikacyjne. 

Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury 

telekomunikacyjnej na terenach przeznaczonych 

pod zabudowę. Wszystkie  występujące kolizje z 

istniejącą siecią Telekomunikacji Polskiej S.A. należy 

przebudować poza pas planowanej zabudowy lub 

dostosować, zgodnie z  obowiązującymi normami, 

do nowych warunków zabudowy.

§ 5

Ustala się podział terenu objętego granicami planu 

na poszczególne strefy funkcyjne. Dla stref funkcyjnych 

określa się następujące ustalenia ogólne:

1) MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

a) Obowiązujące lub wiodące funkcje zabudowy i 

zagospodarowania terenu:

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

- zabudowa usługowa, związana z funkcją miesz-

kaniową oraz zawodem właściciela lub najemcy, 

do 100m2 powierzchni użytkowej

- wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, nie-

kolizyjne z funkcją mieszkaniową, np.: pensjonat, 

dom rencistów, dom zakonny, dom dziecka

- sieci i obiekty infrastruktury technicznej i drogo-

wej

- zabudowa towarzysząca

- drogi wewnętrzne i parkingi

c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

- elektrownie wiatrowe

- wolnostojące nośniki reklam

- formy zabudowy inne niż wymienione jako obo-

wiązujące lub dopuszczalne

2) Tereny komunikacji oraz infrastruktury technicznej:

- KXP – teren ciągu pieszo - jezdnego

§ 6

W granicach miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego zostały wyodrębnione 2 strefy funkcyjne, 

ujęte w 2 kartach terenu.

 

1. KARTA TERENU Nr 1 

2. PRZEZNACZNIE TERENU teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1.MN Pow. 4,08 ha 

3. USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO  

a) Należy stosować zasady, o których mowa w pkt. 4, 5, 7.  

b) Zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych, wolnostojących nośników reklam. 

4. USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU 

KULTUROWEGO 

 a) Teren znajduje się w Kaszubskim Parku Krajobrazowym, na terenie Zespołu przyrodniczo – 

krajobrazowego „Dolina Łeby w KPK”; działania inwestycyjne należy prowadzić zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.  

b)Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnej do utwardzenia dróg dojazdowych 

i miejsc postojowych. 

5. USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW 

ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 

 Nie dotyczy. 
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6. USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA 

PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

 Nie dotyczy. 

7. USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY 

ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

a) Linie zabudowy: należy zachować nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu.  

b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: max. 20% powierzchni 

działki budowlanej.  

c) Pow. biologicznie czynna: min. 50% powierzchni działki budowlanej.  

d) Wysokość zabudowy: max. 10,5 m, poziom posadowienia posadzki parteru nie więcej niż 50 

cm powyżej rodzimego gruntu przy najniżej położonym wejściu do budynku.  

e) Geometria dachu: dachy dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci 35º÷45º, dla dachów krytych 

strzechą 50º, dla zabudowy o funkcji towarzyszącej 20º÷45º, kalenica równoległa do frontu 

działki.  

f) Kształtowanie formy architektonicznej: pod względem skali, bryły, podziałów i form 

architektonicznych należy nawiązać do tradycyjnej zabudowy regionu Kaszub.  

g) Materiał i kolorystyka: kolorystyka stonowana – odcienie brązów, beży i szarości , stosować 

materiały tradycyjne, takie jak kamień, cegła licowa, itp.; pokrycie dachu -dachówka ceramiczna 

w odcieniach czerwieni, brązu, szarości lub gont naturalny, dopuszcza się pokrycie dachu 

blachodachówką.  

h) Dopuszcza się wszelkie formy małej architektury związanej z funkcją wiodącą. Dopuszcza się 

wyłącznie ogrodzenia ażurowe z wyłączeniem przęseł z prefabrykatów betonowych lub 

żywopłoty .  

8. USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 

OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH 

PRZEPISÓW  

Nie dotyczy. 

9. USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU 

NIERUCHOMOŚCI  

a) Dopuszcza się scalanie działek.  

b) Dopuszcza się podział terenu na działki o minimalnej powierzchni 1000 m 2 (nie dotyczy 

działek dla lokalizacji urządzeń i obiektów związanych z infrastrukturą techniczną i drogową oraz 

nie dotyczy regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami ). 

10. USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW 

KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  

a) Dojazd z drogi lokalnej graniczącej ze strefą od strony północno-zachodniej oraz z drogi 

dojazdowej graniczącej ze strefą od strony wschodniej oraz z projektowanego ciągu pieszo – 

jezdnego 2.KXP.  

b) Woda: z wiejskiej sieci wodociągowej.  

c) Ścieki sanitarne: do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej; dopuszcza się odprowadzenie 

ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych z udokumentowanym wywozem ścieków 

do oczyszczalni lub do przydomowych oczyszczalni ścieków, jako rozwiązanie tymczasowe do 

czasu wykonania kanalizacji sanitarnej. Z chwilą wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej 

należy je bezwzględnie zlikwidować, a obiekt podłączyć do sieci.  

d) Ścieki deszczowe: wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place 

manewrowe) muszą być podczyszczone w stopniu określonym w przepisach szczegółowych. 

Odprowadzenie wód deszczowych do systemu kanalizacji deszczowej lub pobliskich cieków 

powierzchniowych lub na teren w granicach własności, z zastosowaniem dołów chłonnych lub 

zbiorników retencyjnych, pod warunkiem uzyskania stosownych pozwoleń wodno – prawnych.  

e) Ogrzewanie: systemem indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne lub nieemisyjne źródła 

ciepła. Zaleca się stosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej.  

f) Energetyka: z sieci energetycznej.  

g) Utylizacja odpadów stałych: wywóz przez specjalistyczne przedsiębiorstwa na składowisko 

odpadów, z którego korzysta gmina. 

11. USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO 

ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW  

Nie ustala się. 
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12. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY 

I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, A TAKŻE OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH 

PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI  

Nie dotyczy. 

13. USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO 

OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY O PLANOWANIU 

I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM 15%. 

  

1. KARTA TERENU Nr 2 

2. PRZEZNACZNIE TERENU teren ciągu pieszo - jezdnego 2.KXP Pow.0,17 ha 

3. USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO  

 Nie ustala się. 

4. USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU 

KULTUROWEGO  

a) Teren znajduje się w Kaszubskim Parku Krajobrazowym, na terenie Zespołu przyrodniczo – 

krajobrazowego „Dolina Łeby w KPK”; działania inwestycyjne należy prowadzić zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.  

b) Należy chronić naturalne ukształtowanie terenu oraz w jak największym stopniu zapewnić 

zachowanie i ochronę zieleni wysokiej występującej w granicach przedmiotowego terenu. 

5. USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW 

ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  

Nie dotyczy. 

6. USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA 

PRZESTRZENI PUBLICZNYCH  

Nie ustala się. 

7. USTALENIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY 

ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

a) szerokość w liniach rozgraniczających: od 6m do 7m, wg rysunku planu; nie dotyczy 

narożnych ścięć. 

8. USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 

OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH 

PRZEPISÓW  

Nie dotyczy. 

9. USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIAŁU 

NIERUCHOMOŚCI  

Nie ustala się. 

10. USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW 

KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  

a) Ciąg pieszo – jezdny 2.KXP powiązany jest z drogą powiatową nr 1916G.  

 b) Lokalizacja sieci i urządzeń inżynierskich – zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

w uzgodnieniu z zarządcami lub właścicielami. 

 c) Ścieki deszczowe : powierzchniowo na teren w granicach własności. 

11. USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMINÓW TYMCZASOWEGO 

ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZENIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW  

Nie ustala się. 

12. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY 

I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, A TAKŻE OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH 

PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI  

Nie dotyczy. 

13. USTALENIA DOTYCZĄCE STAWEK PROCENTOWYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO 

OKREŚLENIA OPŁATY, O KTÓREJ MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY O PLANOWANIU 

I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM  

Nie dotyczy. 
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§ 7

Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej 

integralne części, są:

a) część graficzna – rysunek miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w skali 1:2000 

(załącznik nr 1),

b) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu (załącznik nr 2),

c) 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).

§ 8

Zobowiązuje się Wójta Gminy Chmielno do:

1. przekazania Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej 

uchwały wraz z załącznikami oraz dokumentacją 

prac planistycznych w celu oceny ich zgodności 

z  przepisami prawa i ogłoszenia jej w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Pomorskiego.

2. publikacji niniejszej uchwały wraz z częścią graficzną 

na stronie internetowej Urzędu Gminy Chmielno.

§ 9

Traci moc, we fragmencie objętym granicami niniej-

szego planu, miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego uchwalony uchwałą Nr  XXVII/264/2006 Rady 

Gminy Chmielno z dnia 25 lipca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. 

Pom. z 2006 r., nr 124, poz. 2566).

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogło-

szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-

skiego z wyjątkiem § 8, który wchodzi  w życie z dniem 

podjęcia uchwały.

 Przewodniczący 

Rady Gminy w Chmielnie

Marian Kwidziński

Załącznik nr 1

do uchwały nr IV/19/2011

Rady Gminy Chmielno

  z dnia 1 marca 2011 r.
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   Załącznik nr 2

   do uchwały nr IV/19/2011

   Rady Gminy Chmielno

     z dnia 1 marca 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesio-

nych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obejmującego  fragmenty wsi Borzesto-

wo „Grodzisko” dla obszaru 002-MR i 003-MN

Po wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu 

(w dniach od 17.03.2010 r. do 15.04.2010 r.) wpłynęła 

uwaga Pana Tomasza Mejna do ustaleń  planu dla stref 

1.MN i 2.KDW, dotycząca: przeznaczenia części działki 

pod teren drogi dojazdowej wewnętrznej Uwaga została 

uwzględniona, obszar  działki w całości przeznaczono 

pod funkcję zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

   Załącznik nr 3

   do uchwały nr IV/19/2011

   Rady Gminy Chmielno

    z dnia 1 marca 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w pla-

nie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

należą do zadań własnych gminy oraz  zasadach ich 

finansowania do miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla zmiany miejscowego planu zagospo-

darowania  przestrzennego obejmującego fragmentywsi 

Borzestowo „Grodzisko” dla obszaru 002-MR i 003-MN

Finansowanie infrastruktury technicznej gmina reali-

zuje w oparciu o każdorocznie uchwalony budżet obej-

mujący wysokość i przedmiot finansowania.  Każdego 

roku gmina występuje również o pozyskanie środków 

celowych (dotacje i inne fundusze związane z ochroną 

środowiska, w tym fundusze  unijne).

864

 UCHWAŁA Nr IV/31/2011

Rady Gminy Lubichowo

 z dnia 23 lutego 2011 r.

 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591 z późn. zm.), i art. 6 ust. 13  ustawy z dnia 12 

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (Dz. 

U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 

ustawy z dnia  15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. 

U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) i art. 6 ust. 9 

ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku  leśnym 

(Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) uchwala się, co 

następuje:

§ 1

Określa się wzór Informacji w sprawie podatku od 

nieruchomości, rolnego, leśnego (IN, IR, IL-1, ZN-1/A, 

ZN-1/B, ZR-1/A, ZR-1/B, ZL-1/A, ZL-1/B)  stanowiący 

załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się wzór Deklaracji na podatek od nierucho-

mości (DN-1, ZN-1/A, ZN-1/B) stanowiący załącznik Nr 2 

do niniejszej uchwały.

§ 3

Określa się wzór Deklaracji na podatek rolny (DR-1, 

ZR-1/A, ZR-1/B) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej 

uchwały.

§ 4

Określa się wzór Deklaracji na podatek leśny (DL-1, 

ZL-1/A, ZL-1/B) stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej 

uchwały.

§ 5

Traci moc uchwała Nr II/27/2002 Rady Gminy Lubicho-

wo z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru 

formularzy informacji i deklaracji  dotyczące podatku od 

nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz. 

Urz. Woj. Pomorskiego Nr 87, poz. 2069) oraz uchwały 

Nr XI/109/2003  Rady Gminy Lubichowo z dnia 5 grudnia 

2003 r. zmieniająca Uchwałę Nr II/27/2002 Rady Gminy 

Lubichowo z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie  określe-

nia wzoru formularzy informacji i deklaracji dotyczące 

podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku 

leśnego (Dz. Urz. Woj.  Pomorskiego Nr 158, poz. 3082) 

oraz uchwała Nr XXI/198/2004 Rady Gminy Lubicho-

wo z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniająca Uchwałę Nr 

II/27/2002  Rady Gminy Lubichowo z dnia 10 grudnia 

2002 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji 

i deklaracji dotyczące podatku od nieruchomości,  podat-

ku rolnego i podatku leśnego (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 

Nr 149, poz. 2737).

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Lubichowo.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego oraz podlega wywieszeniu na  tablicy infor-

macyjnej Urzędu Gminy.

 Przewodniczący 

Rady Gminy

Czesław Cichocki

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji 

wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 

1) dyrektywy 92/106/EWG   z dnia 7 grudnia 1992 r. w 

sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów 

transportu kombinowanego towarów między państwami  

członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992); 2) dyrektywy 

1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania 

opłat za użytkowanie  niektórych typów infrastruktury 

przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,  

zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez 

Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – 

dotyczą ogłoszenia tych aktów  w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
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Załącznik Nr 1 
Do uchwały Rady Gminy Lubichowo  
Nr IV/31/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. 

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informacje 
 

............................................................................... 

 
IN, IR, IL -1            INFORMACJA W SPRAWIE: 
                                 PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI,                   
                                 PODATKU ROLNEGO, 
                                 PODATKU LEŚNEGO       
  
 
2.                                                                               na  rok  

                                               ............................................. 
 
                                                                                      

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, ze. 
zm.). Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 
92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów 
między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 
187 z 20.07.1999, s. 42). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem 
uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej – wydanie specjalne.  
                                   Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).  
                                   Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz.U. Nr 200, poz. 1682). 
Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, 
posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości 
lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego 

Termin składania: w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie,  
                                 bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego. 
Miejsce składania: Wójt Gminy Lubichowo,  
A.MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 
  3.Wójt Gminy Lubichowo 

   Adres: 83-240 Lubichowo ul. Zblewska 8 
B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ 
B. 1 DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA 

4. Rodzaj składającego informację (zaznaczyć właściwą kratkę) 

□ 1.właściciel,  □ 2.współwłaściciel (nieprowadzący gospodarstwa w całości), □3. współwłaściciel (prowadzący 

gospodarstwo w całości), □ 4. posiadacz samoistny, □ 5. współposiadacz samoistny, □ 6 .użytkownik wieczysty, 

 □ 7. współużytkownik wieczysty,  □ 8. posiadacz zależny (np. dzierżawa), □ 9. współposiadacz zależny (np. dzierżawca)  

5. Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia  
 
6. Imię ojca, imię matki 
 

 

7. Numer PESEL 

B. 2 DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁMAŁŻONKA 
8. Rodzaj składającego informację (zaznaczyć właściwą kratkę) 

  □ 1. właściciel       □  2. współwłaściciel    □ 3. samoistny posiadacz 
9. Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia 
 
10. Imię ojca, imię matki 
 

 

11. Numer PESEL 
 

B. 3 ADRES ZAMIESZKANIA 
12. Kraj 
 

13. Województwo 14. Powiat 

15. Gmina 
 

16. Ulica 17. Numer domu / Numer lokalu 

 

18. Miejscowość 
 

19. Kod pocztowy 20. Poczta 
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C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI 
 21. Okoliczności  (zaznaczyć właściwą kratkę) 

            □ 1. informacja na dany rok        □ 2. korekta informacji na dany rok 
D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych) 
D. 1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW (Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 mkw.) 

l. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez    
  względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i    
  budynków 

22. 
 
. ................................................................. m² 

2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne   
    retencyjne lub elektrowni wodnych 

23. 
................................................................... ha 

3. grunty letniskowe 
 

24....................................................m² 

4. grunty zajęte pod drogami 

 
25........................................................ .m² 

 

5. pozostałe grunty 

 
26........................................................ .m² 

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*) 
l. mieszkalnych – ogółem 

 
27 
............................................................ .m² 

 

w tym: 
           - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m  
 
            - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

  
28........................................................ .m² 
 
29........................................................ .m² 

*Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości na wszystkich kondygnacjach, z 
wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza 
użytkowe. 

 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części   
  budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
 w tym: 

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) 
 
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

30. 
........................................................ .m² 
........................................................ .m² 
 
........................................................ .m² 

 3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu   
  kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem 
w tym: 

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) 
 

         -       kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

31. 
........................................................ .m² 
........................................................ .m² 
 
........................................................ .m² 

 4. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych 
świadczeń ogółem, 
w tym: 

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) 
 

         -       kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

32. 
........................................................ .m² 
........................................................ .m² 
 
........................................................ .m² 

 5. letniskowe ogółem 
 
w tym: 

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) 
 

         -       kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

33. 
........................................................ .m² 
........................................................ .m² 
 
........................................................ .m² 

 6. pozostałych ogółem 
 
w tym: 

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m  
 

         -       kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 
 

34. 
........................................................ .m² 
........................................................ .m² 
 
........................................................ .m² 

D. 3 BUDOWLE 
 1. budowle 

(wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych) 
35. 
...................................................,.......... 

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH I PODMIOTACH ZWOLNIONYCH 
         (podać powierzchnię, bądź  wartości budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa- z jakiego tytułu występuje zwolnienie) 
 
 
 
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15listopada 1984 r. o podatku rolnym (Tekst jedn. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.). 
Składający:            Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących  właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami    
                                wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym   
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                                rolników oraz posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.                                  

F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi) 
Powierzchni gruntu w hektarach  fizycznych  Klasy użytków wynikające z 

ewidencji z ewidencji gruntów  

          Grunty orne  
                     I  
                    II  
                    III a  
                    III b  
                    IV a  
                    IV b  
                     V  
                     VI  
                     VI z  
                   Sady  
                       I  
                      II  
                     III a  
                     III b  
                     IV a  
                     IV b  
                     V  
                     VI  
                     VI z  
        Użytki zielone  
                       I  
                        II  
                        III   
                        IV  
                        V  
                        VI  
                        VI z  
    Grunty rolne zabudowane  
                        I  
                       II  
                       III a  
                       III  
                       III b  
                       IV a  
                       IV  
                       IV b   
                       V   
                       VI     
                          VI z  
 Grunty pod stawami  
 a) zarybione, łososiem, trocią, 

głowacicą,  palią i pstrągiem 
 

 b) zarybione innymi 
gatunkami ryb   
         niż w poz. a) 

 

 c) grunty pod stawami 
niezarybionymi 

 

           Rowy  
 Grunty zadrzewione i 

zakrzaczone położone na UR 
 

                 I  
                 II  
                 III a  
                 III  
                 III b  
                  IV a  
                  IV  
                  IV b  
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                  V  
                  VI  
                  VI z  
     Razem  
G. INNE ZWOLNIENIA W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW 
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 Razem   
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200.,poz.. 1682). 
Składający:           Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów,   
                              użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu   
                              terytorialnego 

H. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA 
H.1 Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH 
 Wyszczególnienie Powierzchnia w hektarach 
                              1                                                     2 
 1.Lasy ochronne 

 
 

 2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych 
 

 

 3. Lasy pozostałe (nie wymienione w w. 1 i 2) 
 

 

 4. Razem (w. 1-3) 
 

 

I. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH 
                        (podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie) 
 
 
 
 
 
 

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJACEGO 
                                                                        Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne  z prawdą. 

36. Imię 
 

37. Nazwisko  

38. Data wypełnienia (dzień- miesiąc -rok) 
 
 

39. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej 
 

K. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
 40. Uwagi organu podatkowego 

 
 
 
 

 41. Identyfikator  przyjmującego formularz 42. Podpis Przyjmującego formularz 
 

POUCZENIE: 
Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach (Dz. U. 2002r. Nr9 , poz. 84) użyte w ustawie określenia oznaczają: 
1) budynek – obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 
2) budowla – obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, a 

także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; 

3) grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu 
przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, chyba że przedmiot opodatkowania nie może być 
wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych; 

4) powierzchnia użytkowa budynku lub jego części – powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich 
kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych, za kondygnację uważa się również garaże 
podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. 
Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do 
powierzchni użytkowej budynku w 50 %, a jeżeli  wysokość jest mniejsza niż 1,40 m powierzchnię taką pomija się. 

Niedopełnienie obowiązku złożenia deklaracji  powoduje sankcje określone w art. 54 Kodeksu Karno-Skarbowego – ustawa z dnia 
10.09.1999 r. (Dz.U. Nr 83, poz. 930 z późn. zm.). 
  
Wszelkich informacji w sprawach związanych z podatkiem od nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Lubichowo - wymiar 
podatku i księgowość podatkowa : pokój nr 14     telefon 5885226 w. 25 
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Załącznik Nr 2 
Do uchwały Rady Gminy 
Lubichowo  
Nr IV/31/2011 z dnia 23 lutego 

2011 r. 
1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację 
            
        ........................................................................................... 
 
DN-1            DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 
2.                                                                                na  rok  

                                                 ............................................. 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, 
poz. 613, ze zm.). Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot 
Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych 
typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) 
dyrektywy 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1999 r.w sprawie pobierania opłat za 
użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999, s. 42). Dane 
dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez 
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej – wydanie specjalne. 
Składający:  Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości 
prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub 
obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów 
budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób 
fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi bądź z innymi jednostkami 
organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem 
osób tworzących wspólnotę mieszkaniową. 
Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających 
wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość 
podatku. 
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

 3.Wójt Gminy Lubichowo 
   Adres: 83-240 Lubichowo ul. Zblewska 8 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić) 
*    - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną 
**  - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną 

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 
 4.Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę) 

 □ 1.Osoba fizyczna,  □ 2.Osoba prawna,  □ 3.Jednostka organizacyjna,  □ 4.Spółka nie 
mająca osobowości prawnej 
 

 5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę) 

□ 1. właściciel □ 2. współwłaściciel  □ 3.posiadacz samoistny □ 4. współposiadacz 
samoistny 

□ 5. użytkownik wieczysty □ 6. współużytkownik wieczysty □ 7. posiadacz zależny (np. 

dzierżawca, najemca) □ 8. współposiadacz zależny ( np. dzierżawca, najemca) 
 6. Nazwa pełna */ Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia **/ 

 
 

 7.Nazwa skrócona */ imię ojca, imię matki **/ 
 
 

 8. Identyfikator REGON */ numer PESEL **/ 
 

B.2  ADRES SIEDZIBY */ ADRES ZAMIESZKANIA **/ 
 9. Kraj  10. Województwo 11. Powiat 
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 12. Gmina 13. Ulica 14. Numer domu/ numer lokalu 

 15. Miejscowość 16. Kod Pocztowy 17. Poczta 
 
 
 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 18. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) 

□ 1. deklaracja roczna □ 2. korekta deklaracji rocznej □ 3. wygaśnięcie obowiązku 
podatkowego  

□ 4. powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku □ 5. zmiana miejsca 
zamieszkania lub siedziby 
 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA  
     (z wyjątkiem zwolnionych) 

 
 

Wyszczególnienie Podstawa 
opodatkowa
nia 

Stawka 
podatku 
wynikająca z 
Uchwały RG z 
dnia Nr w 
zł.gr 

Kwota podatku       
w zł.gr (należy 
zaokrąglić do 
pełnych dziesiątek 
groszy) 

D.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW (Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 mkw.) 
 1. Związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, bez względu 
na sposób zakwalifikowania w 
ewidencji gruntów   
i budynków 

19. 
  
.................. 
m2  

20. 
 
........................
. 

21. 
 
........................ 

 2. Pod jeziorami, zajętych na zbiorniki 
wodne 
    retencyjne lub elektrowni wodnych 

22. 
.................. 
m2 

23. 
........................
. 

24. 
........................ 

 3.Grunty letniskowe 25. 
.................. 
m2 

26. 
........................
. 

27. 
........................ 

 4.Grunty zajęte pod drogami 28. 
.................. 
m2 

29. 
........................
. 

30. 
........................ 

 5. Pozostałe grunty:  31. 
.................. 
m2 

32. 
........................
. 

33. 
........................ 

D.2. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*) 
 1. mieszkalnych - ogółem 34. 

................. 
m2 

35. 
.......................
.. 

36. 
........................ 

 W tym: 
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 
2,20  
  (zaliczyć 50 % powierzchni) 
- kondygnacji o wysokości powyżej 
2,20 m 

37. 
 
................. 
m2 
 
 ................ 
m2 

38. 
 
.......................
. 
 
.......................
. 

39. 
 
........................ 
 
........................ 

* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich 
kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, 
piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. 

 2. związanych z prowadzeniem 
działalności 

      gospodarczej oraz od części 

40. 
 
 

41. 
 
 

42. 
 
 



Dziennik Urzędowy

Województwa Pomorskiego Nr 37 — 4398 — Poz. 864

udynków 
      mieszkalnych zajętych na 

prowadzenie  
      działalności gospodarczej ogółem 
      w tym: 
-  kondygnacji o wysokości od 1,40 
do2,20 m  
  (zaliczyć 50 % powierzchni) 
- kondygnacji o wysokości powyżej 
2,20 m 

..................
m2 
  
 
..................
m2 
..................
m2 

.......................

... 
 
 
.......................
... 
.......................
... 

.......................... 
 
 
.......................... 
.......................... 

 3. zajęte na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem 
siewnym ogółem 

      w tym: 
-    kondygnacji o wysokości od 1,40 
do 2,20 m 
     (zaliczyć 50 % powierzchni) 
-    kondygnacji o wysokości powyżej 
2,20 m 

43. 
 
 
.................m
2 
 
 
.................m
2 
................ 
m2 

44. 
 
 
.......................
... 
 
 
.......................
... 
.......................
... 

45. 
 
 
.......................... 
 
 
.......................... 
.......................... 

 4. związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych, 
zajętych przez podmioty udzielające 
tych świadczeń ogółem, 

      w tym: 
-    kondygnacji o wysokości od 1,40 
do 2,20 m 
     (zaliczyć 50 % powierzchni) 
-    kondygnacji o wysokości powyżej 
2,20 m 

46. 
 
................. 
m2 
  
 
................. 
m2 
................. 
m2 
 

47. 
 
.......................
.... 
 
 
.......................
... 
.......................
.... 

48. 
 
.......................... 
 
 
.......................... 
.......................... 

 5. Budynki letniskowe 
      w tym: 
-    kondygnacji o wysokości od 1,40 
do 2,20 m 
     (zaliczyć 50 % powierzchni) 
-    kondygnacji o wysokości powyżej 
2,20 m 

49. 
 
................. 
m2 
  
 
................. 
m2 
................. 
m2 
 

50. 
 
.......................
.... 
 
 
.......................
... 
.......................
.... 

51. 
 
.......................... 
 
 
.......................... 
.......................... 

  
6. pozostałych ogółem 
       w tym: 
 - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 
2,20 m 
   (zaliczyć 50 % powierzchni) 
 - kondygnacji o wysokości powyżej 
2,20 m 

52. 
............... 
m2 
  
 
............... 
m2 
................m
2 

53. 
.......................
... 
 
 
.......................
... 
.......................
... 

54. 
.......................... 
 
 
.......................... 
.......................... 

D.3. BUDOWLE 
 1. budowle 

       (wartość, o której mowa w 
przepisach  

55. 
 
....................

56. 
 
.......................

57. 
 
.......................... 
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        o podatkach dochodowych) .. .... 
E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU 
 

 
Kwota podatku 
Suma kwot z kol. D (należy zaokrąglić do pełnych złotych) 

58. 
.......................... 

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH 

     (podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa –  
      z jakiego tytułu występuje zwolnienie) 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
.................................................................. 
G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJĄCEGO 
     Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 

59. Imię 
 

60. Nazwisko  

61. Data wypełnienia (dzień, miesiąc, rok) 62. Podpis (pieczęć) składającego/osoby  
      reprezentującej składającego 
 
 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
63. Uwagi organu podatkowego 
 
 
 
 

 

64. Podpis przyjmującego formularz 
 
 
 
 

 POUCZENIE: 
Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach (Dz. U. 2002r. Nr 200, poz. 1683) użyte w ustawie 
określenia oznaczają: 
5) budynek – obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 
6) budowla – obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, a 

także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; 

7) grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu 
przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, chyba że przedmiot opodatkowania nie może być 
wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych; 

8) powierzchnia użytkowa budynku lub jego części – powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich 
kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych, za kondygnację uważa się również garaże 
podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. 
Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do 
powierzchni użytkowej budynku w 50 %, a jeżeli  wysokość jest mniejsza niż 1,40 m powierzchnię taką pomija się. 

Niedopełnienie obowiązku złożenia deklaracji  powoduje sankcje określone w art. 54 Kodeksu Karno-Skarbowego – ustawa z dnia 
10.09.1999 r. (Dz.U. Nr 83, poz. 930 z późn.zm.). 
  
Wszelkich informacji w sprawach związanych z podatkiem od nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Lubichowo - wymiar 
podatku i księgowość podatkowa : pokój nr 14     telefon 5885226 w. 25 
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1) Identyfikatory wykazuje się, jeżeli zostały nadane. 

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄ

2. Nr dokumentu 

ZN-1/A          
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH  

Załącznik ZN-1/A przeznaczony jest dla jednej nieruchomości. W przypadku, gdy podatnik posiada na 
terenie gminy więcej niż jedną nieruchomość należy wypełnić odrębne załączniki. 

3. Nr załącznika  

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 
 4. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

�1. deklaracji           � 2. informacji 

B. DANE PODATNIKA 
* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną  ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  
 5. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 �1. osoba fizyczna  � 2. osoba prawna  � 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej 
 6. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 

 

 7. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię ** 

 8. Identyfikator REGON 

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

9. Numer PESEL ** 

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

 
C. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH PODLEGAJĄCYCH 

OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU 
 

C.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 
 10. Położenie nieruchomości (adres) 

C.2. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 11. Rodzaj własności  

�1. własność   � 2. współwłasność 

12. Rodzaj posiadania samoistnego 

�1. posiadanie � 2. współposiadanie 
 13. Rodzaj użytkowania   

�1. użytkowanie wieczyste  � 2. współużytkowanie 

14. Rodzaj posiadania zależnego 

�1. posiadanie � 2. współposiadanie 

C.3. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK, BUDYNKÓW, LOKALI 1) 
 15. Działki  

 16. Budynki 

 17. Lokale 

C.4. KSIĘGA WIECZYSTA 
 18. Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów) 

 

19. Nazwa sądu 
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20. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁ

21. Nr dokumentu 

ZN-1/B          
DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH 

W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 
 

D. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 
 22. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

�1. deklaracji                    � 2. informacji 

E. DANE PODATNIKA 
* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną  ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

E.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  
 23. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 �1. osoba fizyczna  � 2. osoba prawna  � 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej 

 24. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 
 

 25. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię ** 

 26. Identyfikator REGON 

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

27. Numer PESEL ** 

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

 
F. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB 

UCHWAŁY RADY GMINY 
 Tytuł prawny zwolnienia Grunty 

powierzchnia w m2 

Budynki lub ich części 
powierzchnia użytkowa 

w m2 

Budowle 
wartość w zł 

 Art. 7 ust. 1 pkt 1 – budowle kolejowe stanowiące całość 
techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
służące do ruchu pojazdów kolejowych, organizacji 
i sterowania tym ruchem, umożliwiające dokonywanie 
przewozów osób lub rzeczy – wykorzystywane wyłącznie na 
potrzeby publicznego transportu kolejowego, a także zajęte 
pod nie grunty 

28. 
 
 
 
 
 

 29. 

 Art. 7 ust. 1 pkt 2 – budowle infrastruktury portowej, budowle 
infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani 
morskich oraz zajęte pod nie grunty 

30.  31. 

 Art. 7 ust. 1 pkt 3 – budynki, budowle i zajęte pod nie grunty 
na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego 

32. 33. 34. 

 Art. 7 ust. 1 pkt 4 – budynki gospodarcze lub ich części:  
a) służące wyłącznie działalności leśnej i rybackiej,  
b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące 

wyłącznie działalności rolniczej,  
c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji 

rolnej 

 35.  

 Art. 7 ust. 1 pkt 5 – nieruchomości lub ich części zajęte na 
potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej 
działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, 
wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z 
wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności 
gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy 
wypoczynkowe dzieci i młodzieży

36. 37.  

 Art. 7 ust. 1 pkt 6 – grunty i budynki wpisane indywidualnie 
do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania 
i konserwacji zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, 
z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej 

38. 39.  

 Art. 7 ust. 1 pkt 7 – grunty i budynki we władaniu muzeów 
rejestrowanych 

40. 41.  

 Art. 7 ust. 1 pkt 8 – grunty położone na obszarach objętych 
ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynki 
i budowle trwale związane z gruntem, służące bezpośrednio 
osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody- w parkach 
narodowych oraz w rezerwatach przyrody 

42. 43. 44. 
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Tytuł prawny zwolnienia 

Grunty 
powierzchnia w m2 

Budynki lub ich części 
powierzchnia użytkowa 

w m2 

Budowle 
wartość w zł 

 Art. 7 ust. 1 pkt 9 budowle wałów ochronnych, grunty pod 
wałami ochronnymi i położone w międzywalach, z wyjątkiem 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez 
inne podmioty niż spółki wodne, ich związki oraz związki 
wałowe 

45.  46. 

 Art. 7 ust. 1 pkt 10 – grunty stanowiące nieużytki, użytki 
ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

47.   

 Art. 7 ust. 1 pkt 11 – grunty stanowiące działki 
przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni 
produkcyjnych, którzy spełniają jeden z warunków: 
a) osiągnęli wiek emerytalny, 
b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy,  
c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności, 
d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy 

w gospodarstwie rolnym albo  niezdolnymi do 
samodzielnej egzystencji 

48.   

 Art. 7 ust. 1 pkt 12 – budynki położone na terenie 
pracowniczych ogrodów działkowych, nieprzekraczające 
norm powierzchni ustalonych w przepisach Prawa 
budowlanego dla altan i obiektów gospodarczych, z 
wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą 

 49.  

 Art. 7 ust. 1 pkt 13 - budynki i budowle nowo wybudowane 
bądź zmodernizowane, oddane do użytkowania, 
wykorzystywane przez grupę producentów rolnych na 
działalność statutową, po uzyskaniu wpisu do rejestru grup – 
w okresie 5 lat od dnia uzyskania wpisu grupy do rejestru 

 50. 51. 

 Art. 7 ust.1 pkt 14 – nieruchomości lub ich części zajęte na 
prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego 

52. 53. 54. 

 Art. 7 ust. 2 pkt 1 – szkoły wyższe, wyższe szkoły zawodowe 
oraz wyższe szkoły wojskowe; zwolnienie nie dotyczy 
przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność 
gospodarczą inną niż odpłatna działalność badawcza, 
artystyczna, sportowa i doświadczalna 

55. 56. 57. 

 Art. 7 ust. 2 pkt 2 – szkoły, placówki, zakłady kształcenia 
i placówki doskonalenia nauczycieli – publiczne 
i niepubliczne, oraz organy prowadzące te szkoły, placówki 
i zakłady, z tytułu zarządu, użytkowania lub użytkowania 
wieczystego nieruchomości szkolnych; zwolnienie nie 
dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność 
gospodarczą inną niż działalność oświatowa 

58. 59. 60. 

 Art. 7 ust. 2 pkt 3 – placówki naukowe PAN; zwolnienie nie 
dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność 
gospodarczą 

61. 62. 63. 

 Art. 7 ust. 2 pkt 4 – prowadzący  zakłady pracy chronionej lub 
zakłady aktywności zawodowej – w zakresie przedmiotów 
opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie 
zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu 
zakłady pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej 
albo zaświadczeniem – zajętych na prowadzenie tego 
zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania 
znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów nie 
będących prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub 
zakłady aktywności zawodowej 

64. 65. 66. 

 Art. 7 ust. 2 pkt 5 – jednostki badawczo-rozwojowe, 
z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na 
działalność gospodarczą 

67. 68.  

 Art. 7 ust. 2 pkt 6 – Polski Związek Działkowców, z wyjątkiem 
przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność 
gospodarczą 

69. 70.  

 Art. 9. ustawy z dnia 30 października 2002r. - o zmianie 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz zmianie 
niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 200 poz. 1682) - 
prowadzący zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności 
zawodowej, którzy uzyskali status prowadzących te zakłady 
przed wejściem w życie niniejszej ustawy 

71. 72. 73. 

 Art. 10 ustawy z dnia 30 października 2002r. - o zmianie 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz zmianie 
niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 200 poz. 1682) - w latach 
2003 – 2005  nieruchomości położone pod napowietrznymi 
liniami energetycznymi grunty, którymi zarządza Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 

74.   
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Załącznik Nr 3 
do uchwały Rady Gminy Lubichowo  
Nr IV/31/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. 
 

3. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację 
            
        ........................................................................................... 
 
DR- 1              DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 
2.                                                                               na  rok  

                                                 .............................................  
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969  
z późn. zm.) 
Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi 
gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do 
przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz  posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub 
jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami  
z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnym nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami 
nieposiadającymi osobowości prawnej. 
Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego: w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających 
wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość 
podatku. 
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

 3.Wójt Gminy Lubichowo 
   Adres: 83-240 Lubichowo ul. Zblewska 8 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić) 
* - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną   ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną  
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

4.Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę) 

 □  1.osoba fizyczna  □ 2.osoba prawna  □ 3.jednostka organizacyjna  □ 4.spółka nie mająca osobowości prawnej 
  
5. Rodzaj własności (zaznaczyć właściwą kratkę) 
□ 1.właściciel,  □ 2.współwłaściciel (nieprowadzący gospodarstwa w całości), □3. współwłaściciel (prowadzący 

gospodarstwo w całości), □ 4. posiadacz samoistny, □ 5. współposiadacz samoistny, □ 6 .użytkownik 

wieczysty, □ 7. współużytkownik wieczysty,  □ 8. posiadacz zależny (np. dzierżawa), □ 9. współposiadacz 
zależny (np. dzierżawca) 
6. Nazwa pełna */Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia **/ 
 
7. Nazwa skrócona */ Imię ojca, imię matki **/ 
 

 

8. Identyfikator REGON */ Numer PESEL **/ 
 

B.2  ADRES SIEDZIBY */ ADRES ZAMIESZKANIA **/ 
 9. Kraj  10. Województwo 11. Powiat 

 
 12. Gmina 13. Ulica 14. Numer domu/numer 

lokalu 
 

 15. Miejscowość 16. Kod Pocztowy 17. Poczta 
 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI 
 18. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) 

□ 1. deklaracja na dany rok   □ 2. korekta deklaracji na dany rok 
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D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA 

(włącznie ze zwolnionymi) 
Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych 

 
 Klasy użytków 

wynikające z ewidencji 
gruntów 

Ogółem Nie podlegające 
przeliczeniu na 

ha 
przeliczeniowe 

Podlegające 
przeliczeniu na 

ha 
przeliczeniowe

Liczba 
hektaró

w 
przelicz

e-
niowyc

h 

Stawka z 1 
ha 

(przelicze- 
niowego 

lub 
fizycznego 

Wymia
r 

podatku 
rolnego 

zł.gr 

 Grunty orne       
 I       
 II       
 III a       
 III b       
 IV a       
 IV b       
 V       
 VI       
 VI z       
 Sady       
 I       
 II       
 III a       
 III b       
 IV a       
 IV b       
 V       
 VI       
 VI z       
 Użytki zielone       
 I       
 II       
 III       
 IV       
 V       
 VI       
 VI z       
 Grunty Rolne 

Zabudowane 
      

 I       
 II       
 III a       
 III       
 III b       
 IV a       
 IV       
 IV b       
 V       
 VI       
 VI z       
 Grunty pod stawami       
 a) zarybione, łososiem, trocią, 

głowacicą, palią i pstrągiem 
      

 b) zarybione innymi gatunkami ryb 
niż w poz. a) 

      

 c) grunty pod stawami 
niezarybionymi 
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 Rowy       
   Grunty zadrzewione i zakrzaczone 

położone na UR 
      

 I       
 II       
 III a       
 III       
 III b       
 IV a       
 IV       
 V       
 VI       
 VI z       
 Razem (bez zwolnień)       
 
E. INNE ZWOLNIENIA W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW 

1.  
2.  
3.  
4.  

 

Razem   
 
F. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW 
 1. z tytułu nabycia lub objęcia w zagospodarowanie gruntów   
 2. inwestycyjne  
 3. górskie  
 4. inne  
 Razem  
  
G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU  
 Kwota podatku 

Różnica kwot z D –F (należy zaokrąglić do pełnych złotych) 
 

 
F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO/ 
    OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
     Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 

19. Imię 
 

20. Nazwisko  

21. Data wypełnienia (dzień, miesiąc, rok) 22. Podpis (pieczęć) składającego/osoby 
      reprezentującej składającego 
 
 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
23. Uwagi organu podatkowego 
 
 
 
 
 
 

 

24. Podpis przyjmującego formularz 
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75. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁ

76. Nr dokumentu 

ZR-1/A         
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH 

Załącznik ZR-1/A przeznaczony jest dla jednej nieruchomości. W przypadku, gdy podatnik 
posiada na terenie gminy więcej niż jedną nieruchomość należy wypełnić odrębne załączniki. 

77. Nr załącznika  

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

G. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 
 78. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

�1. deklaracji         � 2. informacji 

H. DANE PODATNIKA 
* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną  ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

 79. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 �1. osoba fizyczna  � 2. osoba prawna  � 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej 

 80. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 
 

 81. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię ** 

 82. Identyfikator REGON 

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

83. Numer PESEL ** 

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

 
I. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU LUB 

ZWOLNIENIU 
 
I.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 
 84. Położenie nieruchomości (adres) 

I.2. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 85. Rodzaj własności  

�1. własność               � 2. współwłasność 

86. Rodzaj posiadania samoistnego 

�1. posiadanie � 2. współposiadanie 
 87. Rodzaj użytkowania   

�1. użytkowanie wieczyste � 2. współużytkowanie wieczyste 

88. Rodzaj posiadania zależnego 

�1. posiadanie � 2. współposiadanie 

I.3. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK 
 89. Działki  

I.4. KSIĘGA WIECZYSTA 
 90. Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów) 

 

91. Nazwa sądu 
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92. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁ

93. Nr dokumentu 

ZR-1/B          
DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH 

W PODATKU ROLNYM 
 

J. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 
 94. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

�1. deklaracji   � 2. informacji 

K. DANE PODATNIKA 
* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną  ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

K.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  
 95. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 �1. osoba fizyczna  � 2. osoba prawna  � 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej 

 96. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 
 

 97. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię ** 

 98. Identyfikator REGON 

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄ

99. Numer PESEL ** 

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

 
L. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB 

UCHWAŁY RADY GMINY 
 

  
Tytuł prawny zwolnienia 

Powierzchnia w ha 
fizycznych 1) 

 Art. 12. ust. 1 pkt 1 - użytki rolne klasy V, VI i VIz 100. 
 

, 
 Art. 12. ust. 1 pkt 1 - grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych 101. 

 
, 

 Art. 12. ust. 1 pkt 2 - grunty położone w pasie drogi granicznej 102. 
 

, 
 Art. 12. ust. 1 pkt 3 - grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją - w roku, w którym uprawy zostały zniszczone 

wskutek robót drenarskich 
103. 

 
, 

 Art. 12. ust. 1 pkt 4 - grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już 
istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha 

104. 
 

, 
  W przypadku korzystania z ulgi, po upływie okresu zwolnienia (zaznaczyć właściwy 

kwadrat) 
105. Ulga 

� 75%   � 50% 

 

 Art. 12. ust. 1 pkt 5 - grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków 106. 
 

, 
  W przypadku korzystania z ulgi, po upływie okresu zwolnienia (zaznaczyć właściwy 

kwadrat) 
107. Ulga 

� 75%   � 50% 

 

 Art. 12. ust. 1 pkt 6 - grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia 108. 
 

, 
  W przypadku korzystania z ulgi, po upływie okresu zwolnienia (zaznaczyć właściwy 

kwadrat) 
109. Ulga 

� 75%   � 50% 

 

 Art. 12. ust. 1 pkt 7 - grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej 110. 
 

, 
 Art. 12. ust. 1 pkt 8 - użytki ekologiczne 111. 

 
, 

 Art. 12. ust. 1 pkt 9 - grunty zajęte przez zbiorniki wody służące do zaopatrzenia ludności w wodę 112. 
 

, 
 Art. 12. ust. 1 pkt 10 - grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywalach 113. 

 
,  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/31/2011 
Rady Gminy Lubichowo z dnia 23 lutego 2011 
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 Art. 12. ust. 1 pkt 11 - grunty wpisane do rejestru zabytków 114. 
 

, 
 Art. 12. ust. 1 pkt 12 - grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych 115. 

 
, 

 Art. 12. ust. 2 pkt 1 - szkoły wyższe, wyższe szkoły zawodowe oraz wyższe szkoły wojskowe 116. 
 

, 
 Art. 12. ust. 2 pkt 2 -szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli - publiczne i 

niepubliczne oraz organy prowadzące te szkoły, placówki i zakłady z tytułu zarządu, użytkowania lub użytkowania 
wieczystego gruntów 

117. 
 

, 
 Art. 12. ust. 2 pkt 3 - placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk 118. 

 
, 

 Art. 12. ust. 2 pkt 4- prowadzący zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie gruntów 
zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy 
chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z 
wyjątkiem gruntów znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy 
chronionej lub zakłady aktywności zawodowej 

119. 
 
 
 
 

, 
 Art. 12. ust. 2 pkt 6 - Polski Związek Działkowców z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego gruntów 

pracowniczych ogrodów działkowych 
120. 
 

, 

 
M. DANE DOTYCZĄCE ULG PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB UCHWAŁY 

RADY GMINY 
 

  
Tytuł prawny ulgi 

 Art. 13 ust. 1 – ulga inwestycyjna 121. 

� tak     � nie 
 Art. 13a ust. 1 i 2 – ulga dla żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową lub długotrwałe przeszkolenie 

wojskowe, osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej w formie skoszarowanej i prowadzących te 
gospodarstwa bezpośrednio przed powołaniem do służby oraz członków rodzin tych osób (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

122. Ulga 

� 60%    � 40% 
 

 Art. 13b ust. 1 – ulga dla gruntów położonych na terenach podgórskich i górskich (zaznaczyć właściwy kwadrat) 123. Ulga 

� 60%     � 30% 
 Art. 13b ust. 1- ulga z tytułu wystąpienia klęski żywiołowej 124. 

� tak     � nie 

 
1) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 4 
do uchwały Rady Gminy Lubichowo  
Nr IV/31/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. 
 

4. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację 
            
        ........................................................................................... 
 
 
 
 
DL-1                   DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY 
2.                                                                               na  rok  

                                                 ............................................. 
Podstawa prawna:   Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz.U. Nr 200, poz. 1682) 
Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających  osobowości 
prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów,  użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami 
lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących 
współwłaścicielami lub współposiadaczami  z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi  
nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej. 
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Termin składania: Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności 
mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 3.Wójt Gminy Lubichowo 

   Adres: 83-240 Lubichowo ul. Zblewska 8 
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
* - dotyczy składającego deklarację nie będącego osobą fizyczną   ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną 
 
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

4.Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę) 

 □  1. Osoba fizyczna □  2. Osoba prawna     □   3. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej      

 □  4. Spółka nie mająca osobowości prawnej  
 

 

5. Rodzaj własności (zaznaczyć właściwą kratkę) 

  □ 1. własność                 □   2. współwłasność            □ 3. zarządca      
 □  4. posiadacz samoistny                □ 5. Użytkownik wieczysty 

 6. Nazwa pełna */  Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia **/ 
 
 

 7.Nazwa skrócona */ Imię ojca, imię matki **/ 
 

 8. Identyfikator REGON */  Numer PESEL **/ 
B.2  ADRES SIEDZIBY */  ADRES ZAMIESZKANIA **/ 
 9. Kraj  10. Województwo 11. Powiat 

 
 12. Gmina 13. Ulica 14. Numer domu/numer 

lokalu 
 

 15. Miejscowość 16. Kod Pocztowy 17. Poczta 
 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI 
 17. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) 

□ 1. deklaracja roczna   □ 2. korekta  deklaracji rocznej 
 

 
 
 
 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA 
D.1. Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH 
 

 Wyszczególnienie 

Powierzchnia 
 w hektarach 
 fizycznych 
 

Stawka 
podatku 

Podatek w 
zł.gr 

1 2 3 4 
1. Lasy ochronne    
2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów 
    przyrody i parków narodowych 

   

3. Lasy pozostałe (nie wymienione w 
w. 1 i 2) 

   

 

4. R a z e m  (w. 1 do 3)    
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E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH 
     (podać powierzchnię lasu zwolnionego oraz przepis prawa –  
      z jakiego tytułu występuje zwolnienie) 
      
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................ 
F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO/ 
    OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
     Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 

18. Imię 
 

19. Nazwisko  

20. Data wypełnienia (dzień, miesiąc, rok) 21. Podpis (pieczęć) składającego/osoby 
reprezentującej składającego 
 
 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
22. Uwagi organu podatkowego 
 
 
 
 
 
 
 

 

23. Podpis przyjmującego formularz 
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125. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄ

126. Nr dokumentu 

ZL-1/A          
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH 

Załącznik ZL-1/A przeznaczony jest dla jednej nieruchomości. W przypadku, gdy podatnik 
posiada na terenie gminy więcej niż jedną nieruchomość należy wypełnić odrębne załączniki. 

127. Nr załącznika  

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

N. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 
 128. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

�1. deklaracji � 2. informacji 

O. DANE PODATNIKA 
* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną  ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

O.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  
 129. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 �1. osoba fizyczna  � 2. osoba prawna  � 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej 

 130. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 
 

 131. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię ** 

 132. Identyfikator REGON 

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

133. Numer PESEL ** 

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

 
P. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU LUB 

ZWOLNIENIU 
 

P.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 
 134. Położenie nieruchomości (adres) 

P.2. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 135. Rodzaj własności  

�1. własność   � 2. współwłasność 

136. Rodzaj posiadania samoistnego 

�1. posiadanie � 2. współposiadanie 
 137. Rodzaj użytkowania   

�1. użytkowanie wieczyste  � 2. współużytkowanie 

138. Rodzaj posiadania zależnego 

�1. posiadanie � 2. współposiadanie 

P.3. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK 
 139. Działki  

P.4. KSIĘGA WIECZYSTA 
 140. Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów) 

 

141. Nazwa sądu 
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142. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁ

143. Nr dokumentu 

ZL-1/B          
DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH  

W PODATKU LEŚNYM 
 

Q. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 
 144. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

�1. deklaracji                    � 2. informacji 

R. DANE PODATNIKA 
* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną  ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

R.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  
 145. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 �1. osoba fizyczna  � 2. osoba prawna  � 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej 

 146. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 
 

 147. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię ** 

 148. Identyfikator REGON 

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

149. Numer PESEL ** 

ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

 
S. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB 

UCHWAŁY RADY GMINY 
 Tytuł prawny zwolnienia Powierzchnia  

w ha  

z dokładnością do 1 m2 1) 

 Art. 7 ust. 1 pkt 1- lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat 150. 
 

, 
 Art. 7 ust. 1 pkt 2- lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków 151. 

 
, 

 Art. 7 ust. 1 pkt 3- użytki ekologiczne 152. 
 

, 
 Art. 7 ust. 2 pkt 1- szkoły wyższe, wyższe szkoły zawodowe oraz wyższe szkoły wojskowe 153. 

 
, 

 Art. 7 ust. 2 pkt 2 - szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli - publiczne i 
niepubliczne, oraz organy prowadzące te szkoły, placówki i zakłady odpowiednio z tytułu zarządu, użytkowania 
lub użytkowania wieczystego nieruchomości szkolnych 

154. 
 

, 
 Art. 7 ust. 2 pkt 3- placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk 155. 

 
, 

 Art. 7 ust. 2 pkt 4 - prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie lasów 
wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności 
zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które 
znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakład pracy chronionej lub zakład 
aktywności zawodowej 

156. 
 
 
 
 

, 
 Art. 7 ust. 2 pkt 5 - jednostki badawczo-rozwojowe 157. 

 
, 

 
1) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 
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 UCHWAŁA Nr IV/25/11

Rady Gminy Pszczółki

 z dnia 9 marca 2011 r.

 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/357/10 Rady Gminy Pszczółki z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ustale-

nia inkasentów w gminie Pszczółki i  wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat stanowiących 

dochody gminy Pszczółki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 

r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),  art. 6 ust. 12 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 

ze zmianami), art. 6b  ustawy z dnia 15 listopada 1984 

r. o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 

136, poz. 969 ze zmianami), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 

30  października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 

200, poz. 1682 ze zmianami), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 

16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.  Nr 225, 

poz. 1635 ze zmianami) oraz art. 9, art. 28 § 4 i art. 47 § 4a 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 

(tekst jednolity z 2005 r. Dz. U.  Nr 8, poz. 60 ze zmianami) 

Rada Gminy PSZCZÓŁKI uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się treść § 2 ust. 1 uchwały, który otrzymuje 

brzmienie:

1. Ustala się następujących inkasentów uprawnionych 

do pobierania podatków i opłat określonych w § 1 pkt 

1, 2, 3 i 5:

1) w Sołectwie Pszczółki - Sołtys Wiesława Zbroszczyk 

zam. Pszczółki, ul.Ogrodowa 1,

2) w Sołectwie Skowarcz - Sołtys Jan Guszkowski 

zam. Skowarcz, ul.Gdańska 76,

3) w Sołectwie Różyny - Sołtys Sławomir Piskorz zam. 

Różyny, ul.Gdańska 57B,

4) w Sołectwie Kolnik - Sołtys Katarzyna Cieślewicz 

zam. Kolnik, ul.Dębowa 23,

5) w Sołectwie Rębielcz - Sołtys Radosław Rek zam. 

Rębielcz 22,

6) w Sołectwie Żelisławki - Sołtys Roman Czaja zam. 

Żelisławki 29A/1,

7) w Sołectwie Ulkowy - Sołtys Magdalena Zonko 

zam. Ulkowy 22a,

8) w Sołectwie Kleszczewko - Sołtys Magdalena Połta-

rzycka zam. Kleszczewko, ul.Pomorska 25,

9) w Sołectwie Ostrowite - Sołtys Patrycja Czapiewska 

zam. Ostrowite, ul.Przyjazna 10.

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowa-

nia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego 

i podlega ogłoszeniu w Biuletynie  Informacji Publicznej 

oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.

 Przewodniczący Rady

Roman Klamann

866

 UCHWAŁA Nr IV/2/11

Rady Gminy Puck

 z dnia 17 lutego 2011 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 511, 498, 517 i części dział-

ki nr 516 w MRZEZINIE, w gminie  PUCK.

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z 

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717  z późn. zm.) oraz 

art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 

2001 r. Nr 142, poz.  1591 z późn. zm.) Rada Gminy Puck 

uchwala, co następuje:

Rozdział I

USTALENIA OGÓLNE

§ 1

1. Zgodnie z uchwałą Nr XXV/59/09 Rady Gminy Puck z 

dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzania miejscowego planu  zagospodarowania 

przestrzennego, po stwierdzeniu zgodności z 

ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego  gminy Puck, 

zatwierdzonego uchwałą Nr XXVI/86/2000 Rady 

Gminy Puck z dnia 3 października 2000 r. (wraz z 

późniejszymi zmianami) uchwala się  miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego działek nr 511, 498, 

517 i części działki nr 516 w Mrzezinie, gmina Puck, 

zwany dalej planem.

2. Niniejszy plan stanowi zmianę fragmentu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 

430, 432 i części działki nr 489 w  Mrzezinie, gmina Puck 

o powierzchni całkowitej 37804 m², zatwierdzonego 

uchwałą Nr XXXI/48/05 Rady Gminy Puck z dnia 28 

kwietnia 2005 r.  (Dziennik Urzędowy Województwa 

Pomorskiego Nr 63, poz. 1181 z dnia 28 czerwca 2005 

r.).

3. Planem jest objęty teren o powierzchni 0,38 ha.

4. Przedmiotem planu są tereny przeznaczone pod 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z 

niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną  

oraz tereny zieleni.

5. Granice planu określono na załączniku nr 1 do 

uchwały.

6. Integralnymi częściami uchwały są:

a) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik 
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Nr 1 do uchwały,

b) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2 do 

uchwały,

c) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach 

finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych  gminy, 

stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2

1. Przebieg linii rozgraniczających dla celów opracowań 

geodezyjnych należy określać poprzez odczyt osi 

odpowiednich linii z rysunku planu.

2. Przez pojęcia użyte w niniejszej uchwale należy 

rozumieć:

1) budynek mieszkalny jednorodzinny – rozumie 

się przez to budynek mieszkalny jednorodzinny 

w rozumieniu przepisów ustawy Prawo  budow-

lane,

2) budynek gospodarczy – rozumie się przez to 

budynek gospodarczy w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia w sprawie warunków  technicz-

nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie,

3) budynek garażu – rozumie się przez to budynek do 

przechowywania i bieżącej, niezawodowej obsłu-

gi samochodów osobowych, stanowiący  samo-

dzielny obiekt budowlany, w którym dopuszcza się 

maksymalnie dwa miejsca postojowe dla samo-

chodów osobowych,

4) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy – 

linia ograniczająca obszar, na którym ustala się 

wznoszenie budynków; linia zabudowy może  

zostać przekroczona o nie więcej niż 0,8 m w przy-

padku okapów i gzymsów oraz nie więcej niż 1,3 

m w przypadku balkonów, wykuszy, loggi, tara-

sów,  ganków, przedsionków, schodów zewnętrz-

nych, zadaszeń nad wejściami, pochylni, ramp itp.; 

linia zabudowy nie dotyczy podziemnych części 

budynków  znajdujących się całkowicie poniżej 

poziomu terenu,

5) wysokość zabudowy – rozumie się przez to wyso-

kość budynku w rozumieniu przepisów rozporzą-

dzenia w sprawie warunków technicznych,  jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowa-

nie,

6) powierzchnia zabudowy – rozumie się przez 

to powierzchnię terenu zajętą przez budynek w 

stanie wykończonym, która jest wyznaczona  przez 

rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na 

powierzchnię terenu, z wyłączeniem powierzchni 

obiektów budowlanych i ich części nie  wystają-

cych ponad powierzchnię terenu oraz powierzchni 

elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrz-

nych, daszków, markiz, występów  dachowych, 

oświetlenia zewnętrznego, tarasów naziemnych, 

dróg dojazdowych, chodników, podestów itp.,

7) procent powierzchni zabudowy – rozumie się przez 

to stosunek powierzchni zabudowy do powierzch-

ni działki, wyrażony w procentach,

8) powierzchnia biologicznie czynna – rozumie się 

przez to powierzchnię terenu biologicznie czynną 

w rozumieniu przepisów rozporządzenia w  spra-

wie warunków technicznych, jakim powinny odpo-

wiadać budynki i ich usytuowanie,

9) dach stromy – dach, którego połacie dachowe są 

nachylone do poziomu pod kątem większym niż 

21º i nie są przysłonięte attyką od strony  gzym-

sów,

10) dach dwuspadowy prosty – dach, który posiada 

dwie główne połacie, a na zakończeniu ścianę lub 

ściany szczytowe,

11) dach symetryczny – dach, którego główne połacie 

są symetryczne względem płaszczyzny pionowej 

zawierającej główną kalenicę, tj. mają ten  sam 

kąt nachylenia, układ i formę; dopuszcza się zróż-

nicowany układ lukarn, okien połaciowych itp.

3. Obszar planu znajduje się w granicach obszaru 

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 110. 

Granicę obszaru ochronnego zbiornika określa  Decyzja 

Ministra Środowiska Nr DGkdh/Bj/489-6273/2000 

z dnia 08 czerwca 2000 r. W związku z powyższym 

należy stosować wszelkie rozwiązania  techniczne, 

technologiczne i organizacyjne, gwarantujące 

zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy 

wodonośnej. Obowiązują ograniczenia i  zakazy 

związane z ochroną zasobów wód podziemnych, 

zgodnie z przepisami szczególnymi.

4. Południowa część obszaru planu znajduje się na 

terenie korytarza ekologicznego Pradoliny Łeby-

Redy.

5. Obszar planu znajduje się na terenach potencjalnego 

zagrożenia ruchami masowymi ziemi. Obowiązują 

ograniczenia zgodnie z § 2 ust. 9 pkt 12),

6. Na terenie objętym niniejszą uchwałą nie występują:

1) obszary chronione inne niż wymienione w § 2 ust. 

3 i ust. 4,

2) elementy zagospodarowania przestrzennego 

wymagające rewaloryzacji, rehabilitacji i rekulty-

wacji,

3) formy ochrony przyrody,

4) obiekty wpisane do rejestru zabytków,

5) przestrzenie publiczne,

6) tereny górnicze oraz tereny narażone na niebezpie-

czeństwo powodzi,

7) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe i tereny służące 

organizacji imprez masowych.

7. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej dla 

całego obszaru planu:

1) zaopatrzenie w wodę – z wodociągu komunalne-

go, zlokalizowanego w wewnętrznej drodze gmin-

nej przylegającej do działki, znajdującej się  poza 

obszarem planu,

2) odprowadzenie ścieków sanitarnych – do projek-

towanej sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej 

w wewnętrznej drodze gminnej  przylegającej do 

działki, znajdującej się poza obszarem planu. Do 

czasu realizacji kanalizacji sanitarnej, ścieki sani-

tarne należy gromadzić w szczelnych,  monolitycz-

nych zbiornikach bezodpływowych, realizowanych 

zgodnie z przepisami odrębnymi. Inwestor winien 

prowadzić udokumentowany rejestr  zużytej wody 

i wywożonych ścieków. Ścieki winny być zagospo-

darowane przez specjalistyczne przedsiębiorstwo. 

Po wybudowaniu kanalizacji  sanitarnej, zbiorniki 

należy zlikwidować, a budynki podłączyć do sieci 

kanalizacji sanitarnej,

3) odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych 

– powierzchniowo w obrębie własnej nierucho-

mości lub do systemu planowanych  kolektorów 

deszczowych, z odstojnikami szlamu i separatorami 

substancji ropopochodnych na wylotach, zlokali-

zowanych w wewnętrznej drodze  gminnej przyle-

gającej do działki. Wody opadowe lub roztopowe, 

pochodzące z utwardzonych nawierzchni dróg, 

placów itp. wymagają oczyszczenia,  zgodnie z prze-

pisami szczególnymi. Należy zabezpieczyć odpływ 
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wód opadowych w sposób chroniący teren przed 

erozją wodną oraz przed  zaleganiem wód opado-

wych. Zaleca się gromadzenie wód opadowych i 

roztopowych z dachów obiektów kubaturowych w 

celu ich późniejszego  wykorzystania,

4) elektroenergetyka – z sieci energetycznej niskiego 

napięcia w wewnętrznej drodze gminnej przyle-

gającej do działki, znajdującej się poza  obszarem 

planu, na podstawie warunków przyłączeniowych, 

określonych przez dostawcę,

5) telekomunikacja – z projektowanej sieci zlokalizo-

wanej w wewnętrznej drodze gminnej przylegającej 

do działki, znajdującej się poza  obszarem planu,

6) zaopatrzenie w ciepło – ustala się indywidualne, 

niskoemisyjne lub nieemisyjne sposoby zaopatrze-

nia w ciepło, wykorzystujące najnowsze  technologie 

grzewcze o wysokiej sprawności z zastosowaniem 

paliw ekologicznych,

7) zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych 

– po segregacji na obszarze nieruchomości, odpady 

te winny być zagospodarowywane  przez specjali-

styczne przedsiębiorstwa,

8) dopuszcza się budowę nowych oraz wykorzystanie, 

przebudowę, rozbudowę i ewentualną likwidację 

istniejących sieci uzbrojenia terenu oraz  urządzeń 

inżynierskich. Dopuszcza się realizację innych sieci 

niskonapięciowych dla telekomunikacji, telewizji 

kablowej, domofonów, ochrony obiektów i  innych. 

Dopuszcza się realizację innych urządzeń infra-

struktury technicznej, wynikających z technicznych 

warunków realizacji inwestycji.

8. Ustalenia w zakresie zasad i warunków podziału 

nieruchomości dla całego obszaru planu:

1) minimalna wielkość działki budowlanej przezna-

czonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

800 m²; wielkość powyższa nie dotyczy  podziału w 

celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości prze-

znaczonej pod zabudowę mieszkaniową,

2) nie ustala się minimalnej szerokości frontu działki 

budowlanej przeznaczonej pod zabudowę mieszka-

niową jednorodzinną,

3) nie ustala się kąta położenia poprzecznych granic 

działki budowlanej przeznaczonej pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną w stosunku  do przy-

ległych linii rozgraniczających drogi.

9. Ustalenia w zakresie ochrony środowiska dla całego 

obszaru planu:

1) obszar planu znajduje się w granicach obszaru 

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 110. 

Granicę obszaru ochronnego zbiornika  określa 

Decyzja Ministra Środowiska Nr DGkdh/Bj/489-

6273/2000 z dnia 08 czerwca 2000 r. W związku z 

powyższym należy stosować wszelkie  rozwiązania 

techniczne, technologiczne i organizacyjne, gwa-

rantujące zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem 

warstwy wodonośnej. Obowiązują  ograniczenia i 

zakazy związane z ochroną zasobów wód podziem-

nych, zgodnie z przepisami szczególnymi,

2) należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w 

sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz 

przed zaleganiem wód opadowych. Teren o  symbo-

lu 1MN należy ukształtować ze spadkiem w kierunku 

zachodnim w sposób wykluczający odprowadzenie 

wód opadowych na teren skarpy  znajdującej się na 

terenie o symbolu 2ZW,

3) należy zastosować wszelkie rozwiązania gwarantu-

jące zabezpieczenie wód powierzchniowych i pod-

ziemnych przed zanieczyszczeniem,

4) zmiana stosunków wodno-gruntowych nie może 

negatywnie oddziaływać na tereny sąsiednie, a 

sposób odprowadzenia wód opadowych  winien 

uwzględniać uwarunkowania terenów sąsiednich 

i nie może powodować na nich szkód,

5) na obszarze planu obowiązuje zakaz lokalizacji 

inwestycji mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko w rozumieniu przepisów o  ochronie 

środowiska,

6) wymagana jest ochrona i uzupełnianie istniejącego, 

szlachetnego drzewostanu. Przed przystąpieniem 

do nowego zagospodarowania terenu  wymaga-

jącego wycinki drzew należy przeprowadzić szcze-

gółową inwentaryzację drzew i zakrzewień wraz z 

oceną stanu ich zdrowotności. W wypadku  wycinki 

drzew należy na obszarze jednostki posadzić nowe 

egzemplarze, przyjmując równoważnik: 1 drzewo 

wycięte - 5 nowych nasadzeń,

7) nasadzane gatunki drzew i krzewów winny być 

zgodne z miejscowymi warunkami siedliskowymi. 

Zaleca się, by zieleń była lokalizowana w  formie 

grup drzew i krzewów,

8) zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepusz-

czalnych do utwardzenia dróg dojazdowych, miejsc 

postojowych na poszczególnych  wydzielonych 

terenach,

9) dopuszcza się realizację oczek wodnych (zbiorników 

rekreacyjnych) na obszarze całego planu,

10) dla całego obszaru planu obowiązuje poziom hałasu 

w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową  jednorodzinną,

11) należy zastosować wszelkie dostępne rozwiązania 

techniczne, technologiczne i organizacyjne aby 

maksymalnie ograniczyć uciążliwości  akustyczne 

i aerosanitarne związane z planowanym zagospo-

darowaniem terenu,

12) wszelkie inwestycje na terenie o symbolu 1MN 

powinny być poprzedzone szczegółowym rozpozna-

niem budowy geologicznej w formie  dokumentacji 

geologiczno-inżynierskiej i ustaleniem katego-

rii geotechnicznej warunków ich posadowienia 

z uwzględnieniem stateczności skarp.  Powyższe 

badania powinny być wykonane zgodnie z obowią-

zującymi przepisami. W przypadku konieczności 

zabezpieczenia stabilności skarp, należy  w projek-

cie budowlanym przewidzieć sposób ich zabezpie-

czenia,

13) prace budowlane związane z wprowadzeniem zain-

westowania należy prowadzić z uwzględnieniem 

przepisów dotyczących ochrony  gatunkowej roślin, 

zwierząt i grzybów, tj.: Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatun-

ków dziko występujących roślin  objętych ochro-

ną (Dz. U. Nr 168, poz. 1764), Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w 

sprawie gatunków dziko  występujących zwierząt 

objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237) i Rozpo-

rządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 

r. w sprawie gatunków  dziko występujących grzy-

bów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765) 

oraz ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie 

zwierząt (j.t. Dz. U. z 2003 r.  Nr 106, poz. 1002 z 

późn. zm.),

14) w ogrodzeniach należy zrealizować przejścia ekolo-

giczne umożliwiające migrację drobnej zwierzyny, 

tj. w postaci:

a) otworów o średnicy minimum 15 cm wykona-

nych w podmurówce, przy powierzchni terenu i 
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rozmieszczonych w odstępach nie większych niż  

5 m,

b) prześwitów o szerokości 10 cm pomiędzy pod-

murówką a ażurowymi elementami ogrodzenia, 

gdy wysokość podmurówki nie przekracza 10  

cm.

10. Ustalenia inne dla całego obszaru planu:

1) obsługa komunikacyjna z drogi wewnętrznej znaj-

dującej się na dz. o Nr ew. 518 (poza granicami 

planu),

2) obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych nie związanych z placem 

budowy i zagospodarowaniem działki w zakresie  

małej architektury,

3) przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz usy-

tuowanie dróg pożarowych winno odpowiadać 

przepisom odrębnym,

4) ustala się zakaz lokalizacji wolnostojących reklam i 

szyldów; dopuszcza się wyłącznie reklamy i szyldy 

umieszczone na elewacjach budynków,  stanowią-

ce integralną część kompozycyjną tych elewacji; 

ustalenie nie dotyczy tablic informacyjnych.

Rozdział II

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 3

1. Ustalenia dla terenu o symbolu 1MN o powierzchni 

0,23 ha:

1) tereny przeznacza się pod zabudowę mieszkanio-

wą jednorodzinną. Dopuszcza się realizację wolno 

stojących budynków gospodarczych i  garaży,

2) obowiązuje zabudowa w formie wolno stojącej,

3) obowiązuje maksymalna nieprzekraczalna linia 

zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgrani-

czającej przyległej drogi wewnętrznej, zgodnie z  

rysunkiem planu, z możliwością wycofania budyn-

ków w głąb działki,

4) obowiązuje maksymalna nieprzekraczalna linia 

zabudowy w odległości 10,0 m od skarpy znaj-

dującej się na obszarze terenu o symbolu 2ZW,  

zgodnie z rysunkiem planu, z możliwością wyco-

fania budynków w głąb działki,

5) na obszarze znajdującym się na terenie koryta-

rza ekologicznego Pradoliny Łeby-Redy ustala się 

obszar wyłączony z zabudowy, zgodnie z  rysun-

kiem planu, z dopuszczeniem lokalizacji obiektów 

małej architektury, altan itp.,

6) należy zachować minimum 40% obszaru działki 

jako powierzchnię biologicznie czynną,

7) obowiązuje procent powierzchni zabudowy na 

działce nie większy niż 25%,

8) obowiązują maksymalnie dwie kondygnacje nad-

ziemne, w tym poddasze użytkowe; dopuszcza się 

podpiwniczenie budynków (jedna  kondygnacja 

podziemna),

9) dla budynków mieszkalnych obowiązuje wysokość 

zabudowy nie wyższa niż 10,0 m; dla budynków 

gospodarczych i garaży obowiązuje  wysokość 

zabudowy nie wyższa niż 6,0 m,

10) obowiązuje maksymalna wysokość poziomu 

posadzki parteru w stosunku do poziomu terenu 

do 0,60 m,

11) dla budynków mieszkalnych obowiązują dachy 

strome dwu- lub wielospadowe o kątach nachyle-

nia głównych połaci od 35° do 45° włącznie.  Obo-

wiązuje pokrycie dachówką, blachodachówką lub 

materiałami dachówkopodobnymi. Kolory pokryć 

dachowych winny ograniczać się do naturalnych  

kolorów materiału ceramicznego (czerwienie, 

brązy lub szarości). Dopuszcza się montaż okien 

połaciowych i budowę lukarn; lukarny winny mieć 

dachy  pulpitowe albo dwuspadowe symetrycz-

ne,

12) dla budynków gospodarczych i garaży obowiązują 

dachy strome dwu- lub wielospadowe o kątach 

nachylenia głównych połaci od 20° do 45°  włącz-

nie. Obowiązuje pokrycie dachówką, blachoda-

chówką lub materiałami dachówkopodobnymi. 

Kolory pokryć dachowych winny ograniczać się 

do  naturalnych kolorów materiału ceramiczne-

go (czerwienie, brązy lub szarości). Dopuszcza 

się montaż okien połaciowych i budowę lukarn; 

lukarny winny  mieć dachy pulpitowe albo dwu-

spadowe symetryczne,

13) wymagane jest wykończenie elewacji w tynku, 

cegle, kamieniu lub drewnie; kolorystyka tynko-

wanych elewacji winna być stonowana.

2. Ustalenia w zakresie obsługi komunikacyjnej:

1) obsługa w zakresie komunikacji w oparciu o zjazdy 

z drogi wewnętrznej znajdującej się na dz. o nr ew. 

518,

2) obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych w 

ilości wynikającej z programu inwestycji w obrębie 

działek własnych, tj.: należy przyjąć  minimum 2 

miejsca na 1 mieszkanie.

§ 4

Ustalenia dla terenu o symbolu 2ZW o powierzchni 

0,15 ha:

1) teren przeznacza się pod zieleń ekologiczno-

krajobrazową,

2) obowiązuje zakaz zabudowy.

Rozdział III

USTALENIA KOŃCOWE

§ 5

Na obszarze objętym niniejszym planem, tracą moc 

ustalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego działek nr 430, 432 i części działki  nr 489 w 

Mrzezinie, gmina Puck o powierzchni całkowitej 37804 

m², zatwierdzonego uchwałą Nr XXXI/48/05 Rady Gminy 

Puck z dnia 28 kwietnia 2005  r. (Dziennik Urzędowy 

Województwa Pomorskiego Nr 63, poz. 1181 z dnia 28 

czerwca 2005 r.).

§ 6

Dla terenu o symbolu 1MN ustala się 20% stawkę, 

służącą do naliczania jednorazowej opłaty w stosunku do 

wzrostu wartości nieruchomości, w  momencie zbywania 

nieruchomości przez obecnego właściciela. Dla terenu o 

symbolu 2ZW ustala się stawkę 0%.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Puck.

§ 8

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 

ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego.

2. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej 

Gminy Puck.

 Przewodniczący 

Rady Gminy

Kazimierz Czernicki
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Załącznik nr 1

do uchwały nr IV/2/11

Rady Gminy Puck

  z dnia 17 lutego 2011 r.
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   Załącznik nr 2

   do uchwały nr IV/2/11  

   Rady Gminy Puck

     z dnia 17 lutego 2011 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Puck w sprawie uwag do 

projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego działek nr 511, 498, 517 i  części działki nr 516 

w Mrzezinie, gmina Puck

Rady Gminy Puck po zapoznaniu się z dokumenta-

cją formalno-prawną zmiany planu oraz protokółem z 

dyskusji publicznej nad projektem miejscowego  planu 

zagospodarowania przestrzennego działek nr 511, 498, 

517 i części działki nr 516 w Mrzezinie, gmina Puck, roz-

strzyga, co następuje:

1. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)  rozstrzygnięcie 

o rozpatrzeniu uwag do projektu zmiany planu jest 

załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu 

zmiany planu oraz w ciągu 14 dni po jego wyłożeniu 

nie wniesiono uwag, o których mowa w art.  18 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

   Załącznik nr 3

   do uchwały nr IV/2/11

   Rady Gminy Puck

     z dnia 17 lutego 2011 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Puck o sposobie realizacji 

i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruk-

tury technicznej, które należą do zadań  własnych gminy, 

zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego działek nr 511, 498, 517 i części działki 

nr 516 w Mrzezinie,  gmina Puck

Na obszarze planu nie występują urządzenia z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań wła-

snych gminy.

867

 UCHWAŁA Nr IV/3/11

Rady Gminy Puck

 z dnia 17 lutego 2011 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi LEŚNIEWO 

w gminie PUCK.

Na podstawie art. 20 w związku z art. 14 ust. 8, art. 

15, art. 16 ust. 1, art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 roku o planowaniu i  zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2004r z później-

szymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990  r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada 

Gminy Puck uchwala, co następuje:

§ 1

1. Stwierdza się zgodność zmiany planu, o którym 

mowa w ust. 2 z ustaleniami Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

gminy Puck określonymi w Uchwale Nr XXVI/86/2000 

r. Rady Gminy Puck z dnia 03 października 2000 r. z 

późniejszymi zmianami.

2. Uchwala  s ię  zmianę  mie jscowego p lanu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi 

Leśniewo w gminie Puck zwaną dalej „zmianą planu”,  

która wprowadza zmiany do miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego 

Uchwałą Nr XXXI/49/05 Rady Gminy Puck z dnia  28 

kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 5/2 

we wsi Leśniewo w gminie Puck  opublikowanego w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 

63 poz. 1180 z dnia 28 czerwca 2005 r.

3. Granice zmiany planu są zgodne z Uchwałą Nr 

XXXVIII/32/10 Rady Gminy Puck z dnia 08 kwietnia 

2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania  

zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu wsi Leśniewo w gminie 

Puck.

§ 2

1. Ustalenia zmiany planu przedstawiono w części 

tekstowej – stanowiącej treść uchwały oraz w części 

graficznej, stanowiącej załącznik nr 1 do  uchwały 

zwany dalej „rysunkiem planu” w skali 1:1000, który 

zmienia załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/49/05 Rady 

Gminy Puck z dnia 28 kwietnia  2005 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego działki nr 5/2 we wsi Leśniewo w 

gminie Puck.

2. Integralną częścią uchwały są też:

1) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpa-

trzenia uwag do projektu zmiany planu;

2) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji 

oraz zasadach finansowania zapisanych w zmianie 

planu inwestycji z zakresu  infrastruktury technicz-

nej, należących do zadań własnych gminy.

§ 3

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dotyczy:

1) terenu oznaczonego na rysunku miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego działki nr 5/2 we 

wsi Leśniewo w gminie Puck  symbolem „4.MN” i 

polega na zmianie ustaleń planu w zakresie funk-

cji – do ustalonej funkcji zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej dodaje się funkcję  usługową i teren 

uzyskuje symbol „4.U,MN”,

2) zmiany zapisów w zakresie lokalizacji stacji trans-

formatorowej w obrębie terenu 2.MN, które 

dopuszczają realizację również innej infrastruktury  

technicznej,

3) zmiany oznaczenia ciągu pieszo-jezdnego i wydzie-

lonego ciągu pieszego,

4) zmiany zapisów planu w zakresie ochrony środo-

wiska, przyrody i krajobrazu,

5) zawarcia informacji z zakresu terenów górniczych, 

obszarów zagrożonych osuwaniem się mas ziem-

nych i obszarów zagrożonych powodzią.



Dziennik Urzędowy

Województwa Pomorskiego Nr 37 — 4419 — Poz. 867

§ 4

1. W Uchwale Nr XXXI/49/05 Rady Gminy Puck z dnia 28 

kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania  przestrzennego działki nr 

5/2 we wsi Leśniewo w gminie Puck opublikowanej w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 

63 poz. 1180 z  dnia 28 czerwca 2005 r. zmienia się:

1) W § 2 ust. 1 dodaje się zapis:

„Tereny zabudowy usługowej

U – Tereny zabudowy usługowej

Wszelkie usługi komercyjne i/lub publiczne z zakre-

su:

- drobnych usług osiedlowych, w tym rzemieśl-

niczych o nieuciążliwym charakterze dla funkcji 

mieszkaniowej,

- usługi gastronomii,

- usługi handlu o powierzchni sprzedaży do 200 

m2,

- budynki zakwaterowania turystycznego i rekre-

acyjnego wraz z obiektami towarzyszącymi,

- usługi zdrowia, w tym: usługi rehabilitacji, 

odnowy biologicznej, obiekty służby zdrowia 

oraz domy opieki społecznej i socjalnej,

- budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym 

pobytem dzieci i młodzieży,

- usługi oświaty i wychowania,

- biura i administracja, usługi poczty i telekomu-

nikacji itp.

Wyklucza się lokalizację:

- parkingów wielopoziomowych,

- warsztatów: napraw samochodów (mechanicz-

nych, elektrycznych, lakierniczych, wulkanizacji, 

itp.), stolarskich, ślusarskich, tartaków, myjni  

samochodowych, stacji obsługi i diagnosty-

ki samochodowej, usług transportu, wszelkich 

usług związanych ze składowaniem, segregacją, 

odzyskiem,  unieszkodliwianiem lub przetwarza-

niem odpadów i innych usług uciążliwych dla 

funkcji mieszkaniowej, w tym powodujących 

hałas przekraczający normy  dopuszczalne prze-

pisami prawa, zanieczyszczenie powietrza, gene-

rowanie zapachów i hałasu, wytwarzanie takich 

ilości odpadów, które naruszają  estetykę środo-

wiska mieszkalnego,

- składowania materiałów lub towarów pod gołym 

niebem,

- obiektów emitujących intensywne zapachy, które 

odczuwalne są na znacznym obszarze,

- hurtowni.”

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się następujące zasady w zakresie ochrony 

środowiska:

1) Na obszarze objętym ustaleniami planu wprowadza 

się zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko  zgodnie z 

przepisami odrębnymi, za wyjątkiem:

a) dróg publicznych i związanych z nimi urządzeń,

b) obiektów infrastruktury technicznej,

c) zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą 

infrastrukturą,

d) zabudowy usługowej wraz z towarzyszącą infra-

strukturą.

2. Ustala się zakaz składowania wszelkich odpadów, w 

tym odpadów niebezpiecznych w granicach obszaru 

objętego planem.

3. Zakres uciążliwości obiektów lub prowadzonej 

działalności nie może powodować przekroczenia 

standardów jakości środowiska na sąsiednich  

terenach.

4. Prowadzona działalność usługowa musi spełniać 

wymogi obowiązujących przepisów szczególnych 

w zakresie ochrony środowiska (w tym w zakresie  

ochrony wód powierzchniowych i podziemnych oraz 

hałasu).

5. Dopuszczalne poziomy hałasów regulują przepisy 

szczegółowe zgodnie z obowiązującym systemem 

prawa.

2. Ustala się następujące zasady w zakresie ochrony 

przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) Obszar planu położony jest w granicach Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Puszczy Darzlubskiej. W 

granicach Obszaru Chronionego  Krajobrazu Pusz-

czy Darzlubskiej obowiązują przepisy Uchwały Nr 

1161/XLVII/10 Sejmiku Województwa Pomorskie-

go z dnia 28 kwietnia 2010 r. w  sprawie obszarów 

chronionego krajobrazu w województwie pomor-

skim (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 80/2010 poz. 1455).

2) Ponadto w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu 

kulturowego ustala się:

a) zachowanie aktualnego kierunku odpływy wód,

b) wprowadzenie obowiązku nowych zadrzewień i 

zakrzewień zgodnych z miejscowymi warunkami 

siedliskowymi w formie grup drzew i  krzewów,

c) wprowadzanie w miarę możliwości szpalerów 

drzew wzdłuż ciągów komunikacyjnych, w 

szczególności wzdłuż dróg publicznych z  zasto-

sowaniem gatunków zgodnych z miejscowymi 

warunkami siedliskowymi,

d) zachowanie wysokiego udziału powierzchni bio-

logicznie czynnych,

e) obowiązek docelowego przyłączenia zabudowy 

do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,

f) maksymalne ograniczenie stosowania szczel-

nych, nieprzepuszczalnych nawierzchni dla 

utwardzenia dróg dojazdowych do poszczegól-

nych  budynków i wydzielonych działek oraz 

miejsc postojowych dla samochodów,

g) zagospodarowanie wód opadowych z dachów 

obiektów kubaturowych i ich wykorzystanie do 

nawodnienia ogródków przydomowych,  traw-

ników czy zieleńców,

h) prace budowlane związane z wprowadzeniem 

zainwestowania należy prowadzić z uwzględnie-

niem przepisów dotyczących ochrony  gatunko-

wej roślin, zwierząt i grzybów: tj. Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w 

sprawie gatunków dziko występujących roślin  

objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1764), 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko 

występujących  zwierząt objętych ochroną (Dz. U. 

Nr 220, poz. 2237), Rozporządzenia Ministra Śro-

dowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatun-

ków dziko  występujących grzybów objętych 

ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765) oraz ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. o chroni zwierząt (tekst 

jednolity w Dz. U. z  2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze 

zm).

3) Na obszarze objętym planem nie ustala się terenów 

górniczych.

4) Na obszarze objętym planem nie występują obsza-

ry zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

5) Na obszarze objętym planem nie występują obsza-

ry zagrożone powodzią (obszary bezpośredniego 

zagrożenia powodzią).”

3. § 9 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

 „3) Na obszarze planu ustala się następujące zasady 

obsługi parkingowej:
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Lp.  Rodzaj funkcji  Podstawa odniesienia Minimalny wskaźnik 
miejsc postojowych  

1. Budynki mieszkalne jednorodzinne 1 mieszkanie 1 

2. Obiekty handlowe 100 m2 powierzchni 

sprzedaży 

4 

3. Restauracje, kawiarnie, bary 100 miejsc 

konsumpcyjnych 

15 

4 Biura, urzędy, poczty, banki, przychodnie, 

gabinety lekarskie, kancelarie prawnicze, 

notarialne itp 

100 m2 powierzchni 

użytkowej 

5 

5. Hotele, motele, pensjonaty, ośrodki 

wypoczynkowe, inne obiekty świadczące 

usługi hotelarskie 

1 pokój 

gościnny/hotelowy 

1 

6. Przedszkola, świetlice 1 oddział 2 

 

 Miejsca parkingowe i garaże, o których mowa powyżej, 

należy rozmieszczać w obrębie działki budowlanej 

wyróżnionej dla budynku (budynków)  obsługiwanych 

lub terenu objętego inwestycją.”

4. § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 „2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej projek-

towanymi przewodami; przewody wodociągowe 

należy lokalizować w liniach  rozgraniczających 

ulic; należy zapewnić dla ludności z obszaru opra-

cowania źródła nieskażonej wody pitnej i techno-

logicznej w ilościach co najmniej  minimalnych, 

przewidzianych dla okresu ograniczonych dostaw; 

studnie awaryjne zgodnie z opracowaną dokumen-

tacją zapewnienia funkcjonowania  publicznych 

urządzeń zaopatrzenia w wodę pitna w warunkach 

specjalnych dla gminy Puck;

2) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków sanitar-

nych: docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej (po 

jej wybudowaniu); dopuszcza się  zastosowanie 

szczelnych zbiorników na nieczystości płynne oraz 

funkcjonowanie takich zbiorników do czasu reali-

zacji sieci kanalizacji sanitarnej, pod  warunkiem 

zapewnienia odbioru ścieków;

3) 3) odprowadzanie wód opadowych lub roztopo-

wych: z dachów budynków - do gruntu w obrębie 

działek; z powierzchni utwardzonych -  docelowo 

do kanalizacji deszczowej, do czasu wybudowania 

kanalizacji – powierzchniowo do gruntu; wody opa-

dowe z terenów dróg i placów przed  odprowadze-

niem do odbiornika winny być podczyszczone w 

stopniu zapewniającym spełnienie wymagań okre-

ślonych w obowiązujących przepisach i  normach;

4) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej;

5) elektroenergetyka: z sieci elektroenergetycznej;

6) zaopatrzenie w ciepło - indywidualnie z nieemisyj-

nych lub niskoemisyjnych źródeł ciepła;

7) gospodarka odpadami: wywóz odpadów komunal-

nych stałych w sposób zorganizowany na składowi-

sko odpadów komunalnych;

8) dopuszcza się budowę nowych oraz wykorzysta-

nie, przebudowę, rozbudowę i ewentualną likwida-

cję istniejących sieci uzbrojenia terenu,  urządzeń 

inżynierskich; dopuszcza się realizację innych sieci 

niskonapięciowych dla telekomunikacji, telewizji 

kablowej, domofonów, ochrony obiektów i  innych; 

dopuszcza się realizację innych urządzeń infra-

struktury technicznej, wynikających z technicznych 

warunków realizacji inwestycji i przepisów  szcze-

gólnych.”

5. W § 12:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) Linie zabudowyokreślone planem nie dotyczą 

okapów i gzymsów wysuniętych nie więcej niż 0,8 

m oraz takich części budynków jak: balkony,  loggie, 

tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie i rampy wysu-

niętych nie więcej niż 1,3 m. Linie zabudowy nie 

dotyczą sieci i urządzeń infrastruktury  technicznej, 

których lokalizacja powinna być zgodna z przepisa-

mi prawa budowlanego i przepisami odrębnymi.”

b) dodaje się pkt 7 i 8:

7) „Usługi– należy przez to rozumieć wszelkie obiekty 

budowlane w całości lub części służące do działal-

ności, której celem jest zaspokajanie  potrzeb lud-

ności, a nie wytwarzanie bezpośrednio metodami 

przemysłowymi.

8) Zieleń izolacyjno-krajobrazowa– to zieleń wysoka i 

średnia o funkcji izolacyjnej i krajobrazowej, urzą-

dzona w formie biogrup, wprowadzona w  celu 

oddzielenia optycznego, funkcjonalnego, akustycz-

nego i przestrzennego terenów o różnych funkcjach; 

powierzchnię zieleni krajobrazowo –  izolacyjnej 

wlicza się do powierzchni terenów biologicznie 

czynnych.”

6. W § 13:

3) w kartach terenów zastępuje się zapis:

 „informacje o obiektach i terenach chronionych na 

podstawie przepisów szczególnych:

— teren położony jest na Obszarze Chronionego 

Krajobrazu Puszczy Darzlubskiej, gdzie obowią-

zują przepisy Rozporządzenia Nr 5/94 Wojewody  

Gdańskiego z dn. 08.11.94 (Dz.Urz.Woj.Gd.Nr 27 

poz. 139) zmienionego Rozporządzeniem Nr 11/98 

z dn. 14.09.98 (Dz.Urz.Woj.Gd.Nr 59 poz. 294).” 

zapisem:

 „informacje o obiektach i terenach chronionych na 

podstawie przepisów szczególnych: teren położony 

jest w granicach Obszaru Chronionego  Krajobra-

zu Puszczy Darzlubskiej, gdzie obowiązują przepisy 

Uchwały Nr 1161/XLVII/10 Sejmiku Województwa 

Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r.   w sprawie 

obszarów chronionego krajobrazu w województwie 

pomorskim (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 80/2010 poz. 

1455).”

4) w karcie terenu dla terenu oznaczonego numerem 2, 

punkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
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TERENU:

a) pas terenu wzdłuż drogi powiatowej, oznaczony 

wg rysunku planu, winien być zagospodarowany 

wielowarstwową zielenią  izolacyjno-krajobrazo-

wą,

b) ustala się teren urządzeń infrastruktury tech-

nicznej o powierzchni nie mniejszej niż 50 m2, 

oznaczony symbolem It w obrębie terenu 2.MN; 

w  przypadku rezygnacji z realizacji urządzeń i 

obiektów infrastruktury technicznej i włączenia 

teren It do terenu 2.MN, teren podlega ustale-

niom  obowiązującym dla terenu.2.MN.”

5. karta terenu dla terenów oznaczonych numerami 4 

i 5 obowiązuje wyłącznie dla terenu o numerze 5, 

natomiast dodaje się nową kartę terenu dla  terenu o 

numerze 4 w brzmieniu:

„KARTA TERENU 4.U,MN

1) NUMER TERENU: – 4 

2) POWIERZCHNIA: – 1,02 ha

3) PRZEZNACZENIE TERENU:

 U - tereny zabudowy usługowej (zakres funkcji zgodny 

z zakresem usług określonym w § 2 ust. 1)

 Usługi dopuszcza się:

 — w budynkach usługowych,

 — w budynkach mieszkalno – usługowych, 

powierzchnia usług bez ograniczeń,

 — jako wbudowane w budynkach mieszkalnych 

jednorodzinnych (do 30% powierzchni użytkowej 

budynku).

 MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 (domy jednorodzinne wolno stojące lub w zabudowie 

bliźniaczej)

4) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU:

a) zakres uciążliwości obiektów lub prowadzonej dzia-

łalności nie może powodować przekroczenia stan-

dardów jakości środowiska na terenach  sąsiednich 

– odpowiednich dla ustalonego w niniejszej uchwa-

le przeznaczenia poszczególnych terenów.

5) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 

- nie ustala się.

6) PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE:

a) dopuszczalna wysokość:

- zabudowa mieszkaniowa i zabudowa mieszka-

niowo–usługowa – do 9,0 m; do 2 kondygnacji 

nadziemnych (w tym poddasze użytkowe),

- zabudowa usługowa: do 12 m,

- zabudowa gospodarcza i garaże wolno stojące - 

do 6,0 m.

b) rodzaj dachu:

- zabudowa mieszkaniowa i zabudowa mieszka-

niowo–usługowa: dach dwu – lub wielospadowy, 

symetryczny, o kącie nachylenia połaci  dacho-

wych w przedziale 35º- 45º; kalenica główna 

równoległa do elewacji frontowej budynku, 

wysokość okapu w przedziale 3,5 – 4,5 m;

- zabudowa usługowa: dach dwu – lub wielo-

spadowy, symetryczny, o kącie nachylenia 

połaci dachowych w przedziale 35º- 45º; kale-

nica  główna równoległa do elewacji frontowej 

budynku, wysokość okapu w przedziale 3,5 – 7,5 

m;

- zabudowa gospodarcza, garaże wolno stojące: 

dach dwu – lub czterospadowy, symetryczny o 

kącie nachylenia połaci dachowych w  przedziale 

20º – 45º.

c) nieprzekraczalne linie zabudowy:

- w odległości 6,0 i 8,5 m (odpowiednio wg rysun-

ku planu) od linii rozgraniczających z drogą 

01.KD-D1/2 i w odległości 10,0 m od granicy z  

drogą powiatową; oraz od linii rozgraniczających 

ciągu pieszego zgodnie z rysunkiem planu,

- w odległości 12,0 m od granicy lasu.

d) powierzchnia zabudowy:

- dla zabudowy mieszkaniowej - do 25% powierzch-

ni terenu objętego inwestycją,

- dla zabudowy usługowej i mieszkaniowo–usłu-

gowej - do 35% powierzchni terenu objętego 

inwestycją.

e) powierzchnia biologicznie czynna:

- dla zabudowy mieszkaniowej - minimum 40% 

powierzchni terenu objętego inwestycją,

- dla zabudowy usługowej i mieszkaniowo–usłu-

gowej – minimum 25% powierzchni terenu obję-

tego inwestycją.

7) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU: pas terenu wzdłuż drogi powiatowej, 

oznaczony wg rysunku planu, winien  być 

zagospodarowany wielowarstwową zielenią 

izolacyjno-krajobrazową.

8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ:

a) drogi:

- dojazd od drogi 01.KD-D1/2,

- dopuszcza się dodatkowy dojazd do działki nr 

831 przez teren działki leśnej nr 5/3 po istnieją-

cej drodze leśnej, pod warunkiem, że inwestor  

będzie miał zapewnione prawo przejazdu przez 

teren tej drogi poprzez prawo własności/współ-

własności lub ustanowioną służebność przecho-

du i  przejazdu,

b) wymagania parkingowe zgodnie z § 9 w ust. 1 pkt 

3,

c) pozostałe warunki określono w § 9

9) S Z C Z E G Ó Ł O W E  Z A S A D Y  P O D Z I A Ł U 

NIERUCHOMOŚCI:

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej - 800 

m2,

b) minimalna szerokość frontu działki - 18 m,

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego - 90º (nie dotyczy działek narożnych),

d) powyższe ustalenia nie dotyczą wydzieleń pod urzą-

dzenia infrastruktury technicznej,

e) dopuszcza się scalanie istniejących działek budow-

lanych.

10) STAWKA PROCENTOWA – 20%

11) INNE ZAPISY

a) zaleca się stosowanie naturalnych materiałów 

budowlanych (w tym: konstrukcja szkieletowa, 

cegła licowa, tynki);

b) zalecana kolorystyka: ścian – stonowana, natu-

ralna; stosowanie barwy czerwonej wyłącznie dla 

dachów ceramicznych, a brązowej i grafitowej  dla 

dachów z blachodachówki;

c) zaleca się wykorzystanie w rozwiązaniach archi-

tektonicznych elementów regionalnych;

d) informacje o obiektach i terenach chronionych na 

podstawie przepisów szczególnych: teren poło-

żony jest w granicach Obszaru Chronionego  Kra-

jobrazu Puszczy Darzlubskiej, gdzie obowiązują 

przepisy Uchwały Nr 1161/XLVII/10 Sejmiku Woje-

wództwa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r.   

w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w 

województwie pomorskim (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 

80/2010 poz. 1455).”

7. Oznaczenie terenu „02.KD-X – ciąg pieszo-jezdny” 

zmienia się na oznaczenie „02.KDW – ciąg pieszo-

jezdny”.

8. Oznaczenie terenu „03.KD-X1 – wydzielony ciąg 

pieszy” zmienia się na oznaczenie „03.KDW – droga 

wewnętrzna – wydzielony ciąg pieszy”.

9. § 14 otrzymuje brzmienie:

 „1. Integralną częścią uchwały jest część graficzna - 
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rysunek zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu wsi Leśniewo w  gminie 

Puck w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały.

2. Na rysunku planu zawarto następujące obowiązujące 

ustalenia planu miejscowego:

a) granice obszaru objętego planem miejscowym,

b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu 

lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) linie podziału wewnętrznego,

d) nieprzekraczalne linie zabudowy,

e) tereny zieleni izolacyjno – krajobrazowej,

f) tereny zieleni krajobrazowej,

g) teren infrastruktury technicznej – inne,

h) oznaczenia identyfikacyjne oraz przeznaczenie tere-

nów w liniach rozgraniczających.

3. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowią 

informację lub zalecenia i nie są ustaleniami planu 

miejscowego.”

§ 5

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Puck.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogło-

szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-

skiego.

 Przewodniczący 

Rady Gminy

Kazimierz Czernicki



Dziennik Urzędowy

Województwa Pomorskiego Nr 37 — 4423 —

Załącznik nr 1

do uchwały nr IV/3/11

Rady Gminy Puck

  z dnia 17 lutego 2011 r.

Poz. 867



Dziennik Urzędowy

Województwa Pomorskiego Nr 37 — 4424 —

   Załącznik nr 2

   do uchwały nr IV/3/11

   Rady Gminy Puck

     z dnia 17 lutego 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG 

DO PROJEKTU ZMIANY PLANU

W okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu wsi Leśniewo w gminie Puck w  dniach od 01 

grudnia 2010 r. do 23 grudnia 2010 r. oraz w terminie 

14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia projektu 

planu do publicznego wglądu  tj. do 06 styczna 2011 r. 

do projektu planu nie wpłynęły uwagi w trybie art. 17 pkt 

11) i art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i  zagospodarowaniu przestrzennym.

   Załącznik nr 3

   do uchwały nr IV/3/11

   Rady Gminy Puck

     z dnia 17 lutego 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPI-

SANYCH W ZMIANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-

SPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO INWESTYCJI Z 

ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE 

NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ  ZASA-

DACH ICH FINANSOWANIA.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.), art. 7 ust. 1  pkt 

2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 

111 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26  listopada 1998 roku o 

finansach publicznych (Dz. U. z 3003 r. Nr 15 poz. 148 ze 

zm.) Rada Gminy Puck rozstrzyga, co następuje:

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego fragmentu wsi Leśniewo w gminie Puck nie 

obejmuje w swoim zakresie inwestycji z  zakresu infra-

struktury technicznej zaliczanych do zadań własnych 

gminy służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 

mieszkańców, które zostały  wymienione w art. 7 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-

nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 

zmianami).
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 UCHWAŁA Nr 2/I/2011

Rada Gminy Trąbki Wielkie

 z dnia 28 stycznia 2011 r.

 w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania i unieszkodli-

wiania wyrobów zawierajacych azbest na  terenie Gminy Trąbki Wielkie”

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 3 w związ-

ku z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzą-

dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001  r. Nr 142 

poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 403 ustawy 

z dnia 27 wietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska 

(tekst jednolity Dz. U. z 2008  r. Nr 29 poz. 150 z później-

szymi zmianami) i art. 2 ustawy z dnia 29 października 

2010 roku o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. Nr 229  poz. 1498)

§ 1

1) Uchwala się „Regulamin udzielania dofinansowania do 

poniesionych kosztów usuwania i unieszkodliwiania 

wyrobów zawierających azbest na  terenie Gminy 

Trąbki Wielkie”.

2) Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik 

do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego.

 Przewodniczący 

Rady Gminy Trąbki Wielkie

Józef Sroka

   

   Załącznik 1

   uchwała nr 2/I/2011

   Rady Gminy Trąbki Wielkie

     z dnia 28 stycznia 2011 r.

Regulamin udzielania dofinansowania do poniesionych 

kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawie-

rających azbest na terenie Gminy Trąbki  Wielkie

§ 1

1) Regulamin określa zasady przyznawania osobom 

fizycznym, osobom prawnym oraz wspólnotom 

mieszkaniowym dofinansowania na  realizację 

przedsięwzięć polegających na pokryciu części 

kosztów związanych z demontażem, transportem i 

unieszkodliwianiem wyrobów zawierających  azbest 

z budynków znajdujących się na terenie Gminy Trąbki 

Wielkie.

2) W przypadku uzyskania dotacji z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW)  dofinansowaniu 

będą podlegały wyłącznie nieruchomości wskazane 

w Regulaminie konkursu dotyczacym usuwania 

wyrobów zawierajacych azbest z  terenu województwa 

pomorskiego.

3) Wysokość środków w budżecie gminy przeznaczonych 

na udzielenie dotacji będzie corocznie określana przez 

Radę Gminy Trąbki Wielkie.

4) O jednorazowe dofinansowanie ubiegać się może osoba 

fizyczna, osoba prawna oraz wspólnota mieszkaniowa, 

która posiada tytuł prawny  do obiektu budowlanego 

lub jej części zlokalizowanego na terenie Gminy Trąbki 

Wielkie (np. budynek mieszkalny, gospodarczy, garaż 

itp.), który jest  pokryty lub wykonany z materiałów 

zawierających azbest. Wnioskodawcy muszą być 

zdecydowani ponieść koszty związane z usuwaniem, 

transportem i  unieszkodliwianiem elementów i 

materiałów zawierających azbest.

§ 2

1) Kwotę dofinansowania ustala się na podstawie 

łącznej ilości wyrobów zawierających azbest 

Poz. 867, 868
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(np. płyt azbestowo-cementowych płaskich lub  

falistych) usuniętych z obiektów budowlanych i 

przetransportowanych na uprawnione składowisko.

2) Ustala się, że wysokość dofinansowania pochodzącego 

z budżetu gminy jest uzależniona od wysokości 

środków przeznaczonych na ten cel  w budżecie gminy 

oraz ilości usuwanych materiałów zawierających 

azbest przez Wnioskodawcę.

3) Kwota dofinansowania za demontaż, transport i 

utylizację materiałów zawierających azbest pochodząca 

z budżetu gminy nie może  przekroczyć:

a) w przypadku budynków jednorodzinnych i dwuro-

dzinnych – 6 000,00 zł

b) w przypadku budynków wielorodzinnych – 12 

000,00 zł

c) w przypadku budynków gospodarczych – 9 000,00 

zł

4) Kwota dofinansowania obejmuje demontaż, transport 

i utylizację materiałów zawierających azbest.

5) Jeże l i  Gmina uzysk a dotac ję  ze  środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) na  

usuwanie, transport i unieszkodliwianie materiałów 

zawierających azbest, zwrot kosztów poniesionych 

przez właściciela nieruchomości za wykonanie  

prac będzie mógł być równy kwocie rzeczywistego 

kosztu czynności, o których mowa w ust. 4 zgodnie 

z fakturą. W tym przypadku ograniczenie  wysokości 

dofinansowania, o którym mowa w § 2 pkt 3 nie 

obowiązuje.

§ 3

Obiekt budowlany, który zostanie zgłoszony do dofi-

nansowania musi być ujęty w „Programie usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest dla  terenu 

Gminy Trąbki Wielkie”, przyjętym uchwałą Rady Gminy 

Trąbki Wielkie nr 43/VII/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 

roku.

§ 4

1) Osoba lub wspólnota mieszkaniowa ubiegająca się 

o dofinansowanie z budżetu gminy powinna złożyć 

do Urzędu Gminy Trąbki Wielkie  stosowny wniosek 

zawierający informacje:

a) miejsce gdzie jest użytkowany wyrób zawierający 

azbest (dokładny adres, numer działki, obręb geo-

dezyjny)

b) forma własności nieruchomości (np. własność 

osoby fizycznej, prawnej, współwłasność osób 

fizycznych, prawnych, wspólnoty  mieszkaniowej, 

użytkowanie wieczyste)

c) rodzaj obiektu budowlanego (np. budynek miesz-

kalny, gospodarczy)

d) rodzaj użytkowanego wyrobu zawierającego azbest 

(np. płyty azbestowo-cementowe faliste, płyty 

azbestowo-cementowe płaskie, inne) oraz  sposób 

jego użytkowania (np. pokrycie dachowe, elewacje, 

inne)

e) powierzchnia (m2) wyrobu zawierającego azbest

f) planowany termin rozpoczęcia prac związanych z 

usuwaniem wyrobu zawierającego azbest

g) planowana data zakończenia prac związanych z usu-

waniem wyrobu zawierającego azbest

h) suma punktów uzyskana w drodze oceny stanu i 

możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów 

zawierających azbest, dokonanej zgodnie z  Roz-

porządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 02.04.2004r. w sprawie sposobów 

bezpiecznego użytkowania orazwarunków  usuwa-

nia wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, 

poz. 649) – określenie stopnia pilności.

2) Wnioski będą rozpatrywane według kolejności 

ich złożenia w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie oraz 

określonego w nim stopnia pilności  usunięcia 

odpadu.

3) Wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania limitów na 

dofinansowanie, ale nie później niż do 30 września.

4) W przypadku możliwości pozyskiwania środków 

z WFOŚiGW termin składania wniosków zostanie 

podany do publicznej wiadomości – może  on być 

inny niż określony w § 4 pkt 3.

5) Pozakwal i f ikowaniu  s ię  wnioskodawcy do 

dofinansowania zostanie podpisana umowa pomiędzy 

Wójtem Gminy Trąbki Wielkie, a  wnioskodawcą.

6) Po wykonaniu zadania wnioskodawca będzie musiał 

przedstawić poniższe dokumenty:

a) kartę przekazania odpadu na uprawnione składo-

wisko,

b) kopię faktury VAT lub rachunku wystawionego przez 

przedsiębiorcę, z dopiskiem „za zgodność z orygi-

nałem”, za transport i  unieszkodliwienie odpadów 

zawierających azbest,

c) kserokopię tytułu prawnego do obiektu budow-

lanego, z którego są usuwane elementy azbesto-

we lub materiały zawierające azbest (oryginał  do 

wglądu). W przypadku budynku, do którego tytuł 

prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę 

współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z  

usuwaniem elementów azbestowych lub materia-

łów zawierających azbest, a w przypadku wspólno-

ty mieszkaniowej - uchwałę wspólnoty,

d) kopię oświadczenia przedsiębiorcy usuwające-

go wyroby zawierające azbest o prawidłowości 

wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z  pyłu 

azbestowego, z zachowaniem właściwych przepi-

sów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 

3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i  Poli-

tyki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie 

sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i 

usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.  U. Nr 

71, poz. 649), zawierającego dodatkowo informację 

o łącznej ilości materiałów zawierających azbest 

usuniętych z obiektów budowlanych i  przetrans-

portowanych na uprawnione składowisko (oryginał 

do wglądu),

e) kopię uzyskanej zgody od Starosty Gdańskiego na 

prowadzenie prac budowlanych,

f) kopię umowy na wykonanie prac budowlanych 

podpisaną przez podmiot gospodarczy mający 

stosowne pozwolenie do ich wykonywania oraz  

właściciela nieruchomości.

7) Rozliczenie zadania finansowanego wyłącznie z 

budżetu gminy nastąpi po otrzymaniu wszystkich 

wymaganych dokumentów, w terminie nie  dłuższym 

niż 30 dni od dnia ich złożenia, na wskazany przez 

wnioskodawcę rachunek bankowy.

8) W rozliczeniu przyznanych środków z budżetu gminy 

i WFOŚiGW uwzględnione zostaną faktury VAT 

wystawione wyłącznie po dacie  podpisania umowy 

o dofinansowanie – § 4 pkt 5.

9) Postępowanie w sprawie udzielania dotacji uzyskanej 

przez gminę ze środków WFOŚiGW będzie uzależnione 

od zapisów Regulaminu  konkursu dotyczącego 

usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 

województwa pomorskiego – określonym przez 

WFOŚiGW.
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§ 5

1) Osoby, które usunęły płyty azbestowo-cementowe z 

budynków w 2010 roku i złożyły wszystkie wymagane 

dokumenty w określonym terminie  uzyskają zwrot 

poniesionych kosztów w 2011 roku po przekazaniu 

środków finansowych Gminie Trąbki Wielkie przez 

WFOŚiGW w Gdańsku.

2) Dofinansowania nie otrzymują te osoby fizyczne, które 

we własnym zakresie wywiozły odpady azbestowe 

pochodzące z budynków, do  których mają tytuł 

prawny i nie posiadają w tym zakresie dokumentacji 

o której mowa w § 4
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 UCHWAŁA Nr V/26/2011

Rady Gminy w Konarzynach

 z dnia 8 marca 2011 r.

 w sprawie ustalenia osób uprawnionych do pobierania podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku 

leśnego od osób fizycznych w drodze  inkasa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 

2011 r. Nr 142, poz. 1591 z  późniejszymi zmianami); art. 

6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 

opłatach loalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 

poz. 844  z późniejszymi zmianami); art. 6 b ustawy z dnia 

15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 

94, poz. 431 z późniejszymi zmianami) oraz  art. 6 ust. 8 

ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym 

(Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z poźniejszymi zmianami) w 

związku z art. 9, art. 28 § 4 i  art. 31 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. 

U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) Rada 

Gminy w Konarzynach uchwala, co następuje:

§ 1

Zarządza się pobór w drodze inkasa:

1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych;

2) podatku rolnego od osób fizycznych;

3) podatku leśnego od osób fizycznych.

§ 2

Określa się następujących inkasentów uprawnionych 

do pobierania wymienionych w § 1 podatków:

1. Pani Anita Riegelska - na terenie sołectwa 

Ciecholewy;

2. Pan Jan Meyer - na terenie sołectwa Kiełpin;

3. Pani Dorota Kruth - na terenie sołectwa Konarzyny;

4. Pani Teresa Żmuda Trzebiatowska - na terenie sołectwa 

Zielona Chocina;

5. Pani Halina Tandecka - na terenie sołectwa Zielona 

Huta;

6. Pan Franciszek Adamczyk - na terenie sołectwa 

Żychce.

§ 3

Inkasenci, o których mowa w § 2 są uprawnieni i zobo-

wiązani do pobierania podatków odpowiednio od osób 

zamieszkałych lub posiadających majątek  podlegający 

opodatkowaniu na obszarze ich działania.

§ 4

1. Osoby fizyczne będące inkasentami dokonują 

czynności inkasa osobiście.

2. Umocowanie inkasenta automatycznie wygasa z 

chwilą utraty funkcji sołtysa.

§ 5

Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie 

wyklucza uiszczania należności przez podatników bez-

pośrednio w kasie Urzędu Gminy Konarzyny  lub na wła-

ściwy rachunek bankowy.

§ 6

Wynagrodzenie z tytułu pobierania podatków wymie-

nionych w § 1 ustalone jest odrębną uchwałą rady 

gminy.

§ 7

Traci moc Uchwała Nr XXXII/230/2010 Rady Gminy w 

Konarzynach z dnia 20 października 2010 r. w sprawie 

ustalenia osób uprawnionych do  pobierania podatku od 

nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego 

od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wójewództwa 

Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia  podjęcia.

 Przewodniczący 

Rady Gminy

Ryszard Ejsmont

870

Uchwała Nr IV/27/2011

 Rady Gminy Wejherowo

 z dnia 2 lutego 2011 r.

w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Gościcino 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 

marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 

2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami),  Rada Gminy 

Wejherowo uchwala, co następuje:

§ 1

Drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Gości-

cino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 

489/37 zgodnie z zaznaczeniem na załączniku graficznym 
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nr 1 do niniejszej uchwały, nadaje się nazwę Malino-

wa.

§ 2

Drodze wewnętrznej położonej w miejscowości 

Gościcino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dział-

ka nr 489/39 zgodnie z zaznaczeniem na załączniku gra-

ficznym nr 1 do niniejszej uchwały, nadaje się nazwę 

Jeżynowa.

§ 3

Drodze wewnętrznej położonej w miejscowości 

Gościcino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dział-

ka nr 489/40 zgodnie z zaznaczeniem na załączniku gra-

ficznym nr 1 do niniejszej uchwały, nadaje się nazwę 

Borówkowa.

§ 4

Drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Gościci-

no, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 703/4, 

704/67, 704/52 zgodnie z zaznaczeniem na załączniku gra-

ficznym nr 2 do niniejszej uchwały, nadaje się nazwę Han-

dlowa.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wej-

herowo.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 

jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego.

Przewodniczący Rady 

Hubert Toma
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 UCHWAŁA Nr IV/33/2011

Rady Gminy Wejherowo

 z dnia 2 lutego 2011 r.

 w sprawie cen biletów i wysokości innych opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Komunikacji 

Miejskiej w Gdyni na terenie Gminy  Wejherowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. Nr 142 z 

2001 r. poz. 1591 ze zmianami) w związku z  art. 8 ust. 1 

ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 

1050 ze zmianami) Rada Gminy Wejherowo uchwala, co 

następuje:

§ 1

Ustala się wysokość cen biletów jednorazowych i 

okresowych w Gminie Wejherowo na liniach organizo-

wanych przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w  Gdyni 

według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Nr XXXI/308/2009 Rady Gminy 

Wejherowo z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie cen biletów 

i wysokości innych opłat w komunikacji  podmiejskiej w 

Łężycach.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego, wchodzi w życie po upły-

wie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma  zastosowanie do 

wszystkich biletów o terminie ważności od dnia 1 maja 

2011 roku

 Przewodniczący Rady

Hubert Toma

Załącznik 

do uchwały nr IV/33/2011 

Rady Gminy Wejherowo 

z dnia 2 lutego 2011 r. 

 

CENY BILETÓW W GMINIE WEJHEROWO na liniach organizowanych przez Zarząd Komunikacji 

Miejskiej w Gdyni 

CENY BILETÓW JEDNORAZOWYCH 

Bilet Zakres ważności 

normalny ulgowy 

Ceny biletów jednoprzejazdowych 

Ważny na linii zwykłej 2,80  1,40  

Ważny na linii nocnej, pospiesznej , specjalnej i zwykłej 3,80 1,90 

Bilet Zakres ważności 

normalny ulgowy 

Ceny biletów czasowych 

Ważny 1 godzinę na liniach zwykłych 3,40  1,70  

Ważny 1 godzinę na liniach nocnych, pospiesznych, specjalnych i zwykłych 4,40  2,20  

Ważny 24 godziny na liniach nocnych, pospiesznych, specjalnych i zwykłych 11,00  5,50  

CENY BILETÓW OKRESOWYCH 

Ceny biletów miesięcznych lub 30-dniowych [zł] 

Bilet imienny 

ważny od poniedziałku 

do piątku 

ważny we wszystkie dni 

tygodnia 

Rodzaj linii 

normalny ulgowy normalny ulgowy 

Bilet na okaziciela 

ważny we wszystkie 

dni tygodnia  

Nocne, pospieszne 

i zwykłe w granicach 

Gminy 

56  28  62  31  73  

Ceny biletów semestralnych [zł] 

Bilet imienny Rodzaj linii 

4- miesięczny ważny  

 we wszystkie dni 

tygodnia  

 01.10.-.31.01 lub  

 01.02.-31.05 

5-miesięczny ważny we wszystkie 

dni tygodnia  

 01.09-.31.01 lub  

 01.02- 30.06 

Nocne, pospieszne i zwykłe 

w granicach Gminy 

118  147  
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 UCHWAŁA Nr VI/37/11

Rady Miasta Gdańska

 z dnia 13 stycznia 2011 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Miasto Osiek- rejon ulic Wało-

wej i Łagiewniki w mieście Gdańsku.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2003r. 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 Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237 

Nr220 poz. 1413, z 2010 Nr 24 poz 124, Nr 75 poz 474, 

Nr 106 poz 675, Nr 119 poz. 804,Nr 149 poz. 996,  Nr 155 

poz. 1043, Nr130 poz. 871), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 

dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 

z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002  r. Nr 23, poz. 220, Nr 

62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 

poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 

2004 r. Nr  102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i 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 oraz  z 2007r. Nr 48, 

poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 

180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, 

Nr 157 poz. 1241,  z 2010r. Nr 28 poz 142, Nr 28 poz 146, 

Nr 106 poz 675.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego miasta Gdańska” uchwala się  miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego Stare Miasto 

Osiek- rejon ulic Wałowej i Łagiewniki w mieście Gdań-

sku (o numerze ewidencyjnym  1164) zwany dalej 

„planem”, obejmujący obszar o powierzchni ok. 0,62 ha 

ograniczony:

- od północy- ulicą Wałową,

- od wschodu- terenami zabudowy mieszkaniowej,

- od południa- ulicą Aksamitną,

- od zachodu- ulicą Łagiewniki

 jak na rysunku planu stanowiącym załącznik do 

niniejszej uchwały.

§ 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) 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;

3) powierzchnia użytkowa budynku - powierzchnia 

całkowita pomniejszona o powierzchnie zajęte 

przez: konstrukcję, instalacje oraz klatki  schodowe, 

szyby windowe, wbudowane garaże i parkingi oraz 

pomieszczenia nieużytkowe;

4) mieszkanie integralnie związane z prowadzoną 

działalnością gospodarczą - mieszkanie:

a) właściciela podmiotu gospodarczego,

b) stróża lub

c) technologa, o ile działalność wymaga całodobowe-

go nadzoru technologicznego

— na działce wspólnej z obiektem, w którym jest 

prowadzona działalność gospodarcza. Dopusz-

cza się najwyżej dwa mieszkania (w odrębnym 

budynku  mieszkalnym lub w budynku wspól-

nym z prowadzoną działalnością gospodarczą), 

przy czym łączna powierzchnia użytkowa miesz-

kań nie może  przekraczać łącznej powierzchni 

użytkowej wykorzystywanej na cele działalności 

gospodarczej;

5) typ zabudowy - typ zabudowy - zespół następujących 

cech zabudowy: usytuowanie budynku na działce, 

gabaryty budynku, rodzaj dachu;

6) bryła budynku - zespół następujących cech budynku:

a) typ zabudowy,

b) kształt dachu: rodzaj dachu, liczba połaci, kierunek 

kalenicy, typ konstrukcyjny (mansardowy, naczół-

kowy, pulpitowy itp.), kąt nachylenia połaci,  kolor 

i materiał pokrycia,

c) rozczłonkowanie: kształt rzutu budynku, zróżnico-

wanie wysokości budynku, cokół, ryzality, wnęki, 

wykusze, wieżyczki, lukarny, balkony;

7) 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 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;

8) dach stromy - dach, który spełnia równocześnie 

następujące warunki:

a) połacie dachowe są nachylone do poziomu pod 

kątem większym niż 30o, a w przypadku górnej 

połaci dachu mansardowego – pod kątem  więk-

szym niż 10o,

b) 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 kształ-

cie kopuły, kolebki itp. dachy widoczne z poziomu 
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terenu;

9) obowiązująca linia zabudowy - maksymalna nie-

przekraczalna linia zabudowy, na której musi być 

usytuowane przynajmniej 80% powierzchni  elewa-

cji budynku oraz – określonych w ustaleniach planu 

– budowli;

10) zagospodarowanie tymczasowe - zagospodarowa-

nie nowe, niezgodne z ustaleniami planu w zakresie 

przeznaczenia terenu lub określonych  w nim warun-

ków, standardów i parametrów, które po terminie na 

jaki zostało dopuszczone powinno ulec likwidacji. 

Obiekty tymczasowe zgodne z  ustaleniami planu 

nie są zagospodarowaniem tymczasowym;

11) powierzchnia biologicznie czynna - teren biologicz-

nie czynny, w rozumieniu rozporządzenia w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny  odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie;

§ 3

Oznaczenia literowe lub literowo – cyfrowe dotyczące 

przeznaczenia terenów ustalone w niniejszym planie.

1. Tereny zabudowy usługowej:

 U33 tereny zabudowy usługowej - komercyjne 

publiczne:

a) z wyłączeniem:

- rzemiosła produkcyjnego,

- stacji paliw,

- warsztatów samochodów blacharskich i lakierni-

czych,

- stacji obsługi samochodów ciężarowych i auto-

busów,

b) dopuszcza się:

- parkingi i garaże dla samochodów osobowych,

- salony samochodowe (z serwisem),

- małe hurtownie do 2000m2 powierzchni użytko-

wej,

- budynki zamieszkania zbiorowego,

- mieszkania integralnie związane z prowadzoną 

działalnością gospodarczą.

§ 4

Wody opadowe i roztopowe pochodzące z zanieczysz-

czonych powierzchni szczelnych wymagają oczyszczenia, 

zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 5

1. Ustala się wskaźniki parkingowe do obliczania 

zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla 

samochodów osobowych:
 

 

Wskaźniki miejsc 

postojowych 

strefa B obszar 

intensywnej zabudowy 

śródmiejskiej 

Lp 

. 

Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia 

strefa ograniczonego 

parkowania 

1. mieszkania integralnie związane 

z prowadzoną działalnością 

gospodarczą 

1 mieszkanie 1 +/- 10% 

2. Domy studenckie, internaty 10 pokoi MAX 0,9 

3. Hotele pracownicze, asystenckie 1 pokój MAX 0,3 

4. Schroniska młodzieżowe 10 łóżek MAX 0,9 

5. Hotele 1 pokój MAX 1,0 

6. Pensjonaty, pokoje gościnne, obiekty 

świadczące usługi hotelarskie 

1 pokój MAX 1,0 

7. Domy dziennego i stałego pobytu dla 

osób starszych, domy opieki 

10 łóżek MAX 0,9 

8. Obiekty handlowe o pow. sprzedaży 

do 2000 m2 

1000 m2 pow. 

sprzedaży 

MAX 32,0 

9. Restauracje, kawiarnie, bary 100 miejsc 

konsumpcyjnych 

MAX 20,0 

10. Biura, urzędy, poczty, banki, obiekty 

o pow. powyżej 200m2 pow. 

użytkowej 

100 m2 pow. użytkowej MAX 3,0 

11. Biura, urzędy, poczty, banki, obiekty 

o pow. do 200m2 pow. użytkowej 

100 m2 pow. użytkowej MAX 3,0 

12. Przychodnie, gabinety lekarskie, 

kancelarie adwokackie – obiekty małe 

do 200 m2 pow. użytkowej  

100 m2 pow. użytkowej MAX 5,0 

13. Przychodnie, gabinety lekarskie, 

kancelarie adwokackie – obiekty duże 

powyżej 200 m2 pow. użytkowej  

100 m2 pow. użytkowej MAX 2,5 

14. Kościoły, kaplice 1000 m2 pow. 

użytkowej 

MAX 12,0 

15. Domy parafialne, domy kultury 100 m2 pow. użytkowej MAX 3,0 
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16. Kina 100 miejsc siedzących MAX 5,0 

17. Teatry, filharmonie 100 miejsc siedzących MAX 15,0 

18. Muzea małe do 1000m2 powierzchni 

wystawienniczej 

1000 m2 pow. 

wystawienniczej 

MAX 20,0 

19. Szkoły podstawowe i gimnazja 1 pomieszczenie do 

nauki 

MAX 0,5 

20. Szkoły średnie 1 pomieszczenie do 

nauki 

MAX 1,0 

21. Szkoły wyższe, obiekty dydaktyczne 10 studentów lub 

1 pomieszczenie do 

nauki 

MAX 1,5 lub MAX 4,0 

22. Przedszkola, świetlice 1 oddział MAX 3,0 

23. Szpitale, kliniki 1 łóżko MAX 1,0 

24. Rzemiosło usługowe 100 m2 pow. użytkowej MAX 3,0 

25. Małe obiekty sportu i rekreacji 100 m2 pow. użytkowej MAX 4,0 

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powyższe 

wskaźniki stosuje się odpowiednio;

§ 6

1. Ustala się podział obszaru objętego planem na jeden 

teren oznaczony numerem 001.

2. Dla w/w terenu określa się ustalenia szczegółowe ujęte 

w karcie terenu.

§ 7

KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 001 

- U33 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO O  NUMERZE EWIDENCYJNYM: 

1164;

1. Numer terenu: 001.

2. Powierzchnia terenu: 0,62 ha.

3. Przeznaczenie terenu: U33 teren zabudowy 

usługowej.

4. Funkcje wyłączone:

1) garaże kubaturowe wolno stojące;

2) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 

2000 m2;

3) małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni użytko-

wej;

4) salony samochodowe z serwisem;

5) szpitale, domy opieki społecznej oraz budynki zwią-

zane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i mło-

dzieży z zastrzeżeniem ust. 11 pkt 1.

5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania 

uznany za zgodny z  p lanem: zabudowa i 

zagospodarowanie na działkach o parametrach  innych 

niż ustalone w ust. 7 i ust. 11 pkt 1.

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zakaz lokalizacji reklam za wyjątkiem szyldów o 

maksymalnej powierzchni 0,5m2, związanych z 

prowadzoną działalnością w miejscu jej  prowa-

dzenia;

2) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 9, 10 

i 14.

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:

1) linie zabudowy- obowiązująca: w linii istniejącej 

zabudowy przy ulicy Wałowej oraz wzdłuż połu-

dniowo-wschodniej i południowo-zachodniej  gra-

nicy planu na działkachnr 47 i 48, z zastrzeżeniem 

ust. 17 pkt 4 i 5, jak na rysunku planu;

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki- minimalna: nie ustala się, mak-

symalna: 100%- dla działek nr 33/4 i 33/5,  50%- dla 

działki nr 43, 60%- dla pozostałych działek;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-

nej- 20% dla działki budowlanej objętej inwestycją z 

wyłączeniem działek nr 33/3, 33/4 i 33/5  dla których 

ustala się 0% powierzchni działki,

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej 

objętej inwestycją- minimalna: 0,5, maksymalna: 

nie ustala się;

5) wysokość zabudowy- minimalna: 12,0 m, maksy-

malna: 14,0 m- dla zabudowy wzdłuż ulicy Łagiew-

niki, 16,5 m - na pozostałym terenie w tym  w 

narożniku Aksamitna -Łagiewniki (maksymalna 

długość elewacji budynku narożnego wzdłuż ulicy 

Łagiewniki- 12,0 m);

6) formy zabudowy- pierzejowa ciągła z zastrzeżeniem 

ust. 10 pkt 2 a, c;

7) kształt dachu- dla obiektów o wartościach kulturo-

wych oznaczonych na rysunku planu kąt nachylenia 

połaci dachowych jak w ust. 10 pkt 3 lit. c,  d, na 

pozostałych działkach stromy z wyłączeniem man-

sardowego, z zastrzeżeniem ust. 10 pkt 2 lit. a, b. 

W zabudowie przy ulicy Wałowej kalenica  dachu 

równoległa do tej ulicy;

8) inne:

a) zakaz lokalizacji parkingów w parterach budyn-

ków od strony przestrzeni publicznych,

b) elewacje od strony istniejacych ulic eksponowa-

ne z zastosowaniem wysokiej jakości rozwiązań 

projektowych i matriałów budowlanych;

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

nie dotyczy.

9. Zasady dotyczące systemów komunikacj i  i 

infrastruktury technicznej:

1) dostępność drogowa- od ulicy Wałowej (poza gra-

nicami planu), od ulicy Łagiewniki (poza granica-

mi planu), od ulicy Aksamitnej (poza  granicami 

planu);

2) parkingi- do realizacji na działce budowlanej objętej 

inwestycją: zgodnie z § 5 uchwały;

3) zaopatrzenie w wodę- z sieci wodociągowej;

4) odprowadzenie ścieków- do kanalizacji sanitarnej;

5) odprowadzenie wód opadowych- zagospodarowa-

nie na terenie lub do kanalizacji deszczowej;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną- z sieci elektro-

energetycznej;

7) zaopatrzenie w gaz- z sieci gazowej lub gaz bezprze-

wodowy;
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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, pozo-

stałe- zgodnie z obowiązujacymi przepisami;

10) planowane urządzenia i sieci magistralne- nie 

dotyczy.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 

krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współcze-

snej:

1) strefy ochrony dóbr kultury: teren objęty strefą 

ochrony konserwatorskiej archeologicznej;

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej:

a) w nowej zabudowie na działkach nr 47 i 48 roz-

członkowanie bryły w sposób nawiązujący do 

podziałów historycznych,

b) nowa zabudowa na działce nr 47 ustawiona 

szczytowo do ulicy Łagiewniki, kąt nachylenia 

połaci dachowych od 500 do 550, nie dotyczy  

budynku narożnego Aksamitna- Łagiewniki o 

którym mowa w ust. 7 pkt 5,

c) zakaz stosowania podcieni, balkonów, loggii, 

wykuszy, ryzalitów, pochylni w elewacjach od 

ulicy Łagiewniki,

d) nowe budowle nie mogą obniżać wartości obsza-

ru oraz obiektów chronionych;

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturo-

wych:

a) wszelkie prace ziemne wymagające szeroko-

przestrzennych i głębokich wykopów wymagają 

wyprzedzających ratowniczych badań  archeolo-

gicznych, realizacja wykopów pod infrastrukturę 

wymaga nadzorów archeologicznych,

b) do zachowania mur ceglany z bramami na dział-

ce nr 43 otaczający zespół kościoła p.w. św. 

Jakuba,

c) budynki o wartościach kulturowych przy ulicy 

Wałowej nr 28 i 30, jak na rysunku planu- ochro-

nie podlega historyczna bryła budynków, mate-

riał  elewacyjny i detal architektoniczny, gabaryty 

i rozplanowanie otworów okiennych, historyczna 

forma stolarki okien i drzwi, z zastrzeżeniem lit. 

d,

d) dopuszcza się zmianę historycznej bryły budyn-

ków wymienionych w lit.c przez podniesienie o 

jedną kondygnację budynku nr 28 i  przebudowę 

dachu nad całością pod warunkiem usytuowania 

gzymsu wieńczącego na wysokości nie przekra-

czającej istniejącego poziomu gzymsu  wieńcza-

cego budynek nr 30 oraz nawiązania kompozycją, 

materiałem i wystrojem elewacji do istniejącej 

historycznej formy architektonicznej, materiału  

elewacyjnego i wystroju elewacji;

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:

1) możliwość lokalizacji szpitali, domów opieki spo-

łecznej lub budynków związanych ze stałym lub 

czasowym pobytem dzieci i młodzieży, w  przy-

padku dotrzymania wymaganych dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku z uwzględnie-

niem stanu zabudowy istniejącej w chwili wystą-

pienia  z wnioskiem o pozwolenie na budowę oraz 

uciążliwości ulic Wałowej i Łagiewniki,

2) w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt 

ludzi zastosowanie zabezpieczeń akustycznych 

doprowadzajacych poziom hałasu do  wartości 

zgodnych z obowiązującymi normami;

3) drzewa do zachowania, jak na rysunku planu.

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 z zastrzeże-

niem ust. 10 pkt 2 lit. d.

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowa-

nia terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowa-

nia.

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej 

zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów 

wymagających przekształceń lub  rekultywacji: teren 

objęty granicami obszaru rehabilitacji istniejącej 

zabudowy i infrastruktury technicznej:

1) planowane działania:

a) adaptacja i nadbudowa istniejących obiektów o 

wartościach kulturowych na cele usługowe,

b) realizacja nowej zabudowy usługowej,

c) rewaloryzacja istniejących obiektów o warto-

ściach kulturowych,

d) kształtowanie nowej zabudowy w nawiązaniu do 

struktury historycznej;

2) oczekiwane rezultaty:

a) uzupełnienie pierzei,

b) poprawa parametrów użytkowych i estetycznych 

zabudowy,

c) zachowanie i wyeksponowanie wartości kulturo-

wych istniejącej zabudowy,

d) przywrócenie historycznej geometrii przestrze-

ni;

3) parametry zabudowy i warunki zagospodarowa-

nia: zostały ujęte w ust. 6, 7, 9 i 10.

15. Stawka procentowa: nie dotyczy.

16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 

przepisów:

1) teren położony w obrębie obszaru wpisanego do 

rejestru zabytków jako historyczny układ urba-

nistyczny miasta Gdańska- zagospodarowanie  

zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) teren położony w obrębie obszaru uznanego za 

pomnik historii- jako Gdańsk- miasto w zasięgu 

obwarowań XVII w. - zagospodarowanie  zgodnie 

z przepisami odrębnymi;

3) kościół p.w. św. Jakuba przy ulicy Łagiewniki- jak 

na rysunku planu- wpisany do rejestru zabytków- 

zagospodarowanie zgodnie z przepisami  odręb-

nymi.

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich użytkowaniu:

1) na części terenu występują wysokie poziomy 

hałasu w środowisku od ulic Wałowej i Łagiewniki 

(poza granicami planu);

2) teren polożony w strefie śródmiejskiej w rozu-

mieniu przepisów dotyczących dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku;

3) dopuszcza się zabudowę na granicy działek;

4) w przypadku odkrycia w wyniku badań arche-

ologicznych miejsca przebiegu elewacji histo-

rycznych, należy przesunąć obowiązującą linię  

zabudowy w miejsce tych elewacji, zgodnie z 

wynikami badań;

5) dopuszcza się nową zabudowę na działce nr 50/2 

na przedłużeniu obowiązujacej linii zabudowy 

przy ulicy Wałowej, októrej mowa w punkcie  ust. 

7 pkt 1.

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wyda-

Poz. 872
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wania decyzji administracyjnych:

1) w przypadku realizacji zabudowy wzdłuż ulicy 

Aksamitnej zaleca się kompleksowe zagospoda-

rowanie działek nr 47 i 48;

2) zaleca się zachowanie ciągu pieszego we wschod-

niej części terenu na działce nr 50/2, jak na rysun-

ku planu;

3) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci cie-

płowniczej;

4) istniejący ciepłociąg 2x300 mm- zaleca się umoż-

liwienie dojazdu dla celów eksploatacyjnych o 

szerokości 3m.

§ 8

Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej 

integralne części są:

1. część graficzna - rysunek planu Stare Miasto Osiek- 

rejon ulic Wałowej i Łagiewniki 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).

§ 9

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.

§ 10

Traci moc we fragmencie objętym granicami niniej-

szego planu: miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego Stare Miasto - Osiek w  mieście Gdańsku, 

uchała nr XXIII/656/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 

kwietnia 2004 roku (Dz.Urz. Woj. Pomorskiego nr 79, poz. 

1475 z dnia  30. 06.2004 r.).

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogło-

szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-

skiego z wyjątkiem § 9, który wchodzi  w życie z dniem 

podjęcia uchwały.

 Przewodniczący 

Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

   

Poz. 872
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   Załącznik nr 1

   do uchwały nr VI/37/11

   Rady Miasta Gdańska

   z dnia 13 stycznia 2011 r.
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   Załącznik nr 2

   do uchwały nr VI/37/11

   Rady Miasta Gdańska

     z dnia 13 stycznia 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesio-

nych do projektu planu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego Stare Miasto Osiek- rejon ulic Wałowej i 

Łagiewniki w mieście Gdańsku był wyłożony do  publicz-

nego wglądu od 02.11.2010 do 09.12.2010 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 

miejscowego rozwiązaniami odbyła się 17 listopada 2010 

r. w Biurze Rozwoju Gdańska.

Termin składania uwag do projektu planu miejscowe-

go upłynął 23 grudnia 2010 r.

Uwag nie wniesiono.

   Załącznik nr 3

   do uchwały nr VI/37/11

   Rady Miasta Gdańska

     z dnia 13 stycznia 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w pla-

nie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

należą do zadań własnych gminy oraz  zasadach ich 

finansowania.

W obszarze planu nie występują inwestycje z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań wła-

snych gminy.

873

 UCHWAŁA Nr IV/18/2011

Rady Miasta Sopotu

 z dnia 28 stycznia 2011 r.

 w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)1) oraz art. 1 ust. 4 i art. 

7 b ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowa-

niu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 

r. Nr 13, poz.  1232)2) Rada Miasta Sopotu uchwala, co 

następuje:

§ 1

1. Gmina Miasta Sopotu przyznaje corocznie stypendia 

osobom zajmującym się twórczością artystyczną i 

upowszechnianiem kultury.

2. Osoba ubiegająca się o przyznanie stypendium może 

je otrzymać wyłącznie na wykonanie w ustalonym 

terminie określonego przedsięwzięcia w  zakresie 

twórczości artystycznej lub upowszechniania 

kultury.

§ 2

1. Stypendium jest przyznawane w kwocie do 5.000 zł, 

wypłacanej jednorazowo.

2. Osoba ubiegająca się o przyznanie stypendium składa 

wniosek na formularzu stanowiącym załącznik do 

niniejszej uchwały.

§ 3

1. Decyzję w sprawie przyznania stypendium podejmuje 

Prezydent Miasta Sopotu po zapoznaniu się z opinią i 

wnioskami Komisji Stypendialnej.

2. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą: resortowa/y 

Wiceprezydent Miasta Sopotu, przedstawiciel Komisji 

Kultury Rady Miasta Sopotu,  przedstawiciel Wydziału 

Kultury i Sportu, dwóch przedstawicieli związków i 

stowarzyszeń twórczych.

3. Sposób działania Komisji, szczegółowe zasady i tryb 

postępowania przy przyznawaniu stypendiów oraz 

terminy składania wniosków określi Prezydent  Miasta 

Sopotu w drodze zarządzenia.

§ 4

1. Osoba, której przyznano stypendium jest zobowiązana 

do przedstawienia w ustalonym terminie sprawozdania 

z wykorzystania stypendium oraz jego  wyników.

2. W przypadkach uzasadnionych stypendysta może 

ubiegać się o przedłużenie terminu wykonania 

zobowiązania jednak nie dłużej niż do dnia 20  grudnia 

danego roku.

3. Warunkiem przyznania stypendium może być 

zobowiązanie do przeniesienia na rzecz gminy 

własności lub innych praw majątkowych do  

wytworzonych dóbr kultury uzyskanych dzięki realizacji 

stypendium.

§ 5

Środki na realizację uchwały będą pokryte z Działu 

921, Rozdziału 92195 budżetu Miasta Sopotu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-

szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-

skiego.

 Przewodniczący 

Rady Miasta Sopotu

Wojciech Fułek

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 

2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 

153, poz. 1271, nr  214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717, z 

2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005 r. nr 172, 

poz. 1441, nr 175, poz. 1457, z 2006 r. nr  17, poz. 128, nr 181, 

poz. 1337, z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, 

poz. 1218, z 2008 r. Dz. U. nr 180 poz. 1111, nr 223, poz. 1458, 

z  2009 r. nr 52 poz. 420, nr 157, poz. 1241, z 2010 r. nr 28, poz. 

142 i 146, nr 40. poz. 230, nr 106 poz. 675.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 

2002 r. nr 41, poz. 364, Dz. U. z 2003 r., nr 96, poz. 874, nr 

162, poz. 1568, nr 213,  poz. 2081, Dz. U. z 2004 r. nr 11, poz. 

96, nr 261, poz. 2598, Dz. U. z 2005 r. nr 131, poz. 109, nr 132, 

poz. 1111, Dz. U. z 2006 r. nr 227, poz. 1658, Dz.  U. z 2009 r. 

nr 62, poz. 504.

Poz. 872, 873



Dziennik Urzędowy

Województwa Pomorskiego Nr 37 — 4437 —

 

Załącznik 

do uchwały nr IV/18/2011 

Rady Miasta Sopotu 

z dnia 28 stycznia 2011 r. 

 

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną 

i upowszechnianiem kultury 

 

 

1. Dane wnioskodawcy: 

a) imiona i nazwisko: 

b) adres zamieszkania: 

c) adres korespondencyjny wraz z kodem pocztowym: 

d) telefon kontaktowy: 

e) data i miejsce urodzenia: 

f) PESEL: 

g) Numer Identyfikacji Podatkowej: 

h) właściwy Urząd Skarbowy: 

i) nazwa banku oraz numer konta, na który w przypadku otrzymania stypendium miałaby 

wpłynąć przyznana kwota: 

2. Nazwa projektu, który ma być realizowany: 

3. Miejsce i termin realizacji projektu: 

4. Opis projektu: 

a) sposób realizacji: 

b) promocja: 

c) adresaci: 

d) cele projektu: 

e) spodziewane efekty: 

5. Całkowity koszt projektu: 

6. Harmonogram realizacji projektu z uwzględnieniem terminu jego zakończenia: 

7. Kwota oczekiwanego dofinansowania z Gminy Miasta Sopotu: 

………………………… ………………………… 

(podpis osoby odpowiedzialnej za realizację projektu) (miejscowość, data) 

Wymagane dokumenty: - życiorys artystyczny, - dokumentacja dorobku twórczego (np. wykaz 

prac). 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do potrzeb konkursu 

stypendialnego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury 

(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. nr 101 

poz. 926 z późniejszymi zmianami). 

……………………………………. 

data i podpis 
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 UCHWAŁA Nr V/27/2011

Rady Miejskiej w Kępicach

 z dnia 10 lutego 2011 r.

 w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za dostarczane ciepło przez Zakład Eneregetyki Cieplnej w Kepicach

Na podstawie art,18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 

marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 nr 

142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami: Dz.  U. z 2002r. 

nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002r. nr 62 poz. 58, Dz. U. z 2002r. 

nr 113 poz. .984 i nr 214,poz. 1806,Dz. U.z 2003 nr 80,poz. 

717 i nr  162.poz. .1568,Dz, U,z 2004r Dz. U.2002 nr 153.

poz. 1271,nr 102,poz. 1055,nr 116,poz. 1203,nr214,poz. 

1806, nr 153,poz. 1271, z 2003r. nr  80,poz. 717 i nr 

162,poz. 1568, z 2004 nr 102,poz. 1055,nr 116,poz. 1203 

i nr 167,poz. 1759, z 2005 nr 172,poz. 1441 i nr 175,poz. 

1457 oraz z  2006.nr17,poz. 128, nr 181,poz. 1337 i z 

2007r. nr 48,poz. 327, nr 138,poz. 974,nr 173,poz. 1218. 
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i z roku 2008 Dz. U. nr 180,poz. 1111, z roku 2009 Dz.  U. 

nr 223,poz. 1458,nr 52,poz. 420,Dz. U.nr 157,poz. 1241,z 

roku 2010 Dz. U. nr 28 poz. 142, Dz. U. nr 28,poz. 146,Dz. 

U. nr 40,poz. 230.nr  106.poz. 675,Dz. U. nr 40,poz. 230, 

oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze-

śnia 2010 w sprawie szczegółowych zasad kształtowania 

i  kalkulacji taryf z tytułu zaopatrzenia w ciepło(Dz. U. z 

2010r, nr 194,poz,1291) Rada Miejska w Kępicach uchwa-

la, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się taryfę określającą cenę ciepła dla 

Zakładu Energetyki Cieplnej w Kępicach zgodnie z załącz-

nikiem nr 1 do uchwały, która przedstawia się  następu-

jąco: 1)Grupa I odbiorcy ciepła z kotłowni przy ulicy T. 

Bielaka w Kępicach - cena za zamówioną moc cieplną 

19.020,99 zł/MW/m-c(brutto)  –cena ciepła wynosi: 29,14 

zł/GJ (brutto) 2)Grupa II odbiorcy ciepła z kotłowni w Bie-

sowicach - cena za zamówioną moc cieplną  21.666,92 zł/

MW/m-c(brutto) –cena ciepła wynosi: 28,68 zł/GJ (brutto) 

3)Grupa III odbiorcy ciepła z kotłowni przy ulicy Kruszka 

- cena za zamówioną  moc cieplną 5.109,25 zł/MW/m-

c(brutto) –cena ciepła wynosi: 74,53 zł/GJ (brutto) 4)

Grupa IV odbiorcy ciepła z kotłowni przy ulicy Leśnej 

(OSiR)w  Kępicach - cena za zamówioną moc cieplną 

6.053,27 zł/MW/m-c(brutto) –cena ciepła wynosi: 72,67 zł/

GJ (brutto) obecna: 5)Grupa V odbiorcy ciepła z  kotłowni 

w Barcinie - cena za zamówioną moc cieplną 7.910,20 

zł/MW/m-c(brutto) –cena ciepła wynosi: 66.40 zł/GJ 

(brutto)

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zakładu 

Energetyki Cieplnej w Kępicach.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2011 i obo-

wiązuje do dnia 31.05.2012 oraz podlega ogłoszeniu w 

Dzienniku Urzędowym Województwa  Pomorskiego i w 

sposób zwyczajowo przyjęty.

 Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Kępicach

Paweł Lisowski

875

 UCHWAŁA Nr V/54/2011

Rady Miejskiej w Redzie

 z dnia 16 lutego 2011 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy – 

rejon Ciechocina, obejmującej obszary  położone w rejonie ulic Olchowej i Brzozowej w Redzie, Rada Miejska w 

Redzie uchwala, co następuje:

Rozdział 1

USTALENIA OGÓLNE

§ 1

1. Zgodnie z uchwałą nr XLVI/393/2010 Rady Miejskiej 

w Redzie z dnia 2 marca 2010r. o przystąpieniu 

do sporządzania zmiany miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego, po stwierdzeniu 

zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego  miasta 

Reda uchwalonego uchwałą nr XXIX/239/97 Rady 

Miejskiej Redy z dnia 8 kwietnia 1997r. z późniejszymi 

zmianami, uchwala się zmianę  miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta 

Redy – rejon Ciechocina, obejmującą obszary położone 

w rejonie ulic  Olchowej i Brzozowej w Redzie, zwaną 

dalej planem.

2. Planem jest objęte są tereny o łącznej powierzchni 

0,79ha.

3. Przedmiotem planu są tereny przeznaczone pod 

zabudowę mieszkaniową, z dopuszczeniem zabudowy 

usługowej w miejsce terenu usług sportu i  rekreacji 

przy ul. Brzozowej oraz zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej w miejsce zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej przy ul. Olchowej w  Redzie.

4. Granice planu określono na załącznikach nr 1 i nr 2 do 

uchwały.

5. Integralnymi częściami uchwały są:

1) rysunki planu w skali 1:1000, stanowiące załączniki 

nr 1 i nr 2 do uchwały,

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu, stanowiące załącznik nr 3 do uchwa-

ły,

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 

planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-

nej, które należą do zadań własnych  gminy oraz 

zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami 

o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 4 

do uchwały.

§ 2

1. Przebieg linii rozgraniczających dla celów opracowań 

geodezyjnych należy określać poprzez odczyt osi 

odpowiednich linii z rysunku planu.

2. Na terenie objętym niniejszą uchwałą nie występują:

1) elementy zagospodarowania przestrzennego 

wymagające rewaloryzacji, rehabilitacji i rekulty-

wacji,

2) formy ochrony przyrody,

3) obiekty wpisane do rejestru zabytków,

4) przestrzenie publiczne,

5) tereny górnicze i tereny narażone na niebezpieczeń-

stwo powodzi,

6) tereny rekreacyjno – wypoczynkowe i tereny służą-

ce organizacji imprez masowych.

3. Przez pojęcia użyte w niniejszej uchwale należy 

rozumieć:

1) teren zabudowy usługowej nieuciążliwej – obszar 

zabudowy związanej z działalnością usługową 

nieuciążliwą dla zabudowy mieszkaniowej  typu: 

handel detaliczny, gastronomia, usługi turystyki, 

usługi kultury, biura, rzemiosło nieuciążliwe (szewc, 

krawiec, fryzjer, tapicer itp.), usługi zdrowia z  wyłą-

czeniem szpitali i domów opieki zdrowotnej, dzia-

łalność gospodarczą związaną z wykonywaniem 

wolnych zawodów oraz inne usługi o analogicznym  

stopniu uciążliwości, dla których nie będzie wyma-
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gane postępowanie wynikające z przepisów ochro-

ny środowiska w zakresie uciążliwości; dopuszcza  

się parkingi i garaże dla samochodów osobowych 

oraz magazyny; wyłącza się lokalizowanie rzemiosła 

produkcyjnego, stacji paliw, warsztatów  samocho-

dowych blacharskich i lakierniczych, stacji obsługi 

samochodów i innych usług o podobnym stopniu 

uciążliwości dla funkcji mieszkaniowej,

2) budynek gospodarczy – rozumie się przez to wolno 

stojący budynek gospodarczy w rozumieniu prze-

pisów rozporządzenia w sprawie  warunków tech-

nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. Dopuszcza się nowe budynki gospo-

darcze wyłącznie na działkach o  powierzchni powy-

żej 600m2,

3) budynek garażu – rozumie się przez to wolno sto-

jący budynek gospodarczy do przechowywania i 

bieżącej, niezawodowej obsługi  samochodów oso-

bowych, stanowiący samodzielny obiekt budow-

lany, w którym dopuszcza się maksymalnie dwa 

miejsca postojowe dla samochodów  osobowych. 

Na terenach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza 

się wyłącznie garaże dla samochodów o ciężarze 

do 2,5t,

4) powierzchnia zabudowy – rozumie się przez to 

powierzchnię terenu zajętą przez budynek w 

stanie wykończonym, która jest wyznaczona  przez 

rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na 

powierzchnię terenu, z wyłączeniem powierzchni 

obiektów budowlanych i ich części nie  wystają-

cych ponad powierzchnię terenu oraz powierzchni 

elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrz-

nych, daszków, markiz, występów  dachowych, 

oświetlenia zewnętrznego, tarasów naziemnych, 

dróg dojazdowych, chodników, podestów itp.

5) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy – 

linia ograniczająca obszar, na którym ustala się 

wznoszenie budynków; linia zabudowy może  

zostać przekroczona o nie więcej niż 0,8 m w przy-

padku okapów i gzymsów oraz nie więcej niż 1,3 m 

w przypadku balkonów, wykuszy, loggi, tarasów,  

ganków, przedsionków, schodów zewnętrznych, 

zadaszeń nad wejściami, pochylni, ramp itp.; linia 

zabudowy nie dotyczy podziemnych części budyn-

ków  znajdujących się całkowicie poniżej poziomu 

terenu,

6) dach stromy – dach, którego połacie dachowe są 

nachylone do poziomu pod kątem nie mniejszym 

niż 21º i nie są przysłonięte attyką od  strony gzym-

sów,

7) dach symetryczny – dach, którego główne połacie 

są symetryczne względem płaszczyzny pionowej 

zawierającej główną kalenicę, tj. mają ten  sam kąt 

nachylenia, układ i formę; dopuszcza się zróżnico-

wany układ lukarn, okien połaciowych itp.

4. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej dla 

całego obszaru planu:

1) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej znaj-

dującej się w ulicach, przylegających do terenów 

objętych planem, za zgodą i na warunkach  zarząd-

cy sieci,

2) odprowadzenie ścieków sanitarnych – do sieci 

kanalizacji sanitarnej znajdującej się w ulicach, 

przylegających do terenów objętych planem, za  

zgodą i na warunkach zarządcy sieci,

3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych - 

do sieci kanalizacji deszczowej znajdującej się w 

ulicach, za zgodą i na warunkach zarządcy  sieci. Do 

czasu realizacji kanalizacji deszczowej dopuszcza 

się odprowadzenie wód opadowych powierzch-

niowo. Po wybudowaniu kanalizacji  deszczowej 

obowiązuje odprowadzenie wód opadowych do 

kanalizacji. Powyższe ustalenie nie dotyczy zabudo-

wy mieszkaniowej jednorodzinnej.  Wody opadowe 

lub roztopowe, pochodzące z powierzchni zanie-

czyszczonych wymagają oczyszczenia, zgodnie z 

przepisami szczególnymi. W  przypadku spływu 

wód opadowych na sąsiednie działki inwestor zobo-

wiązany jest zastosować na swojej działce studnie 

chłonne lub zbiorniki. Zaleca się  realizację zbiorni-

ków retencyjnych do gromadzenia wód opadowych 

i roztopowych, pochodzących z dachów obiektów 

kubaturowych w celu ich  późniejszego wykorzysta-

nia w ogrodnictwie, sadownictwie, czynnościach 

porządkowych itp.

4) zaopatrzenie w ciepło – ustala się indywidualne, 

niskoemisyjne lub nieemisyjne sposoby zaopa-

trzenia w ciepło, wykorzystujące najnowsze  

technologie grzewcze o wysokiej sprawności z 

zastosowaniem paliw ekologicznych; zaleca się 

zaopatrzenie w ciepło z ciepłowni miejskiej,

5) usuwanie stałych odpadów komunalnych - po 

segregacji na obszarze nieruchomości, odpady te 

winny być zagospodarowywane przez  specjali-

styczne przedsiębiorstwa,

6) zaopatrzenie w energię elektryczną:

a) przewiduje się zasilanie w energię elektryczną na 

podstawie warunków przyłączeniowych, określo-

nych przez dostawcę,

b) dopuszcza się przebudowę i zastępowanie ist-

niejących sieci elektroenergetycznych odcinkami 

nowymi,

c) dopuszcza się możliwość budowy nowych stacji 

transformatorowych na całym obszarze planu,

7) zaopatrzenie w gaz – z miejskiej sieci gazowej śred-

niego lub niskiego ciśnienia, za zgodą i na warun-

kach zarządcy sieci,

8) dopuszcza się lokalizację wież i stacji bazowych 

telefonii komórkowej zgodnie z przepisami odręb-

nymi,

9) dopuszcza się budowę nowych oraz wykorzysta-

nie, przebudowę, rozbudowę i ewentualną likwida-

cję istniejących sieci uzbrojenia terenu,  urządzeń 

inżynierskich; dopuszcza się realizację innych sieci 

niskonapięciowych dla telekomunikacji, telewizji 

kablowej, domofonów, ochrony obiektów i  innych; 

dopuszcza się realizację innych urządzeń infra-

struktury technicznej, wynikających z technicznych 

warunków realizacji inwestycji i przepisów  szcze-

gólnych.

5. Ustalenia w zakresie obsługi komunikacyjnej dla 

całego obszaru planu:

1) ustala się realizację nowych i wykorzystanie istnie-

jących zjazdów z ulic gminnych wyłącznie za zgodą 

i na warunkach zarządcy tych ulic,

2) stan prawny dróg wewnętrznych, wydzielanych 

na terenie planu, powinien zapewniać możliwość 

obsługi komunikacyjnej wszystkich terenów  do 

nich przyległych,

3) lokalizacja miejsc postojowych w obrębie działek 

własnych, w ilości odpowiadającej programowi 

inwestycji, tj.:

a) dla lokali usługowych należy przyjąć minimum 2 

miejsca na 100m2 powierzchni użytkowej lokalu i 

1 miejsce na 10 zatrudnionych, ale nie  mniej niż 

2 miejsca na 1 lokal usługowy (kawiarnia, sklep, 
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fryzjer itp.),

b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

należy przyjąć minimum 2 miejsca na 1 budynek 

mieszkalny,

c) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

należy przyjąć minimum 1,2 miejsca na 1 lokal 

mieszkalny,

d) przez miejsce postojowe należy rozumieć miej-

sce na samochód wydzielone na terenie nie-

ruchomości, w budynku (np. w formie garażu  

wolno stojącego, garażu wbudowanego lub 

przybudowanego do budynku o innej funkcji) 

lub pod wiatą,

e) w przypadku realizacji budynków o funkcji mie-

szanej powyższe wskaźniki należy sumować.

6. Ustalenia w zakresie zasad i warunków podziału 

nieruchomości dla całego obszaru planu:

1) ustala się minimalną wielkość nowej działki miesz-

kaniowej i mieszkaniowo – usługowej: 1000m2; 

wielkość powyższa nie dotyczy podziału w  celu 

powiększenia sąsiedniej nieruchomości przezna-

czonej na cele mieszkaniowe lub usługowe,

2) ustala się minimalną szerokość frontu działki miesz-

kaniowej i mieszkaniowo – usługowej: 18,0 m,

3) ustala się kąt położenia poprzecznych granic działki 

mieszkaniowej i mieszkaniowo - usługowej w sto-

sunku do przyległych linii  rozgraniczających ulice: 

od 60° do 120°,

4) dla działek przeznaczonych pod infrastrukturę 

techniczną i komunikacyjną nie ustala się zasad i 

warunków podziału nieruchomości,

5) dla działek istniejących przed wejściem w życie 

planu nie obowiązują minimalne wielkości działki 

budowlanej, podane powyżej.

7. Ustalenia w zakresie ochrony środowiska dla całego 

obszaru planu:

1) należy zapewnić spójny system gospodarki wodami 

gruntowymi i powierzchniowymi,

2) należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w 

sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz 

przed zaleganiem wód opadowych,

3) zaleca się w maksymalnym stopniu realizację 

ażurowych powierzchni utwardzonych, dróg i 

parkingów, w specjalnych miejscach cennych  

przyrodniczo wskazane jest stosowanie nawierzchni 

gruntowej,

4) wody opadowe z powierzchni utwardzonych, dróg 

i parkingów przed odprowadzeniem do kanalizacji 

lub do gruntu muszą być podczyszczone  w stopniu 

zapewniającym spełnienie wymagań określonych 

w obowiązujących przepisach. Zaleca się 

maksymalne wykorzystanie niezanieczyszczonych  

lub podczyszczonych wód opadowych do celów 

gospodarczych i ogrodniczych, np. do nawadniania 

trawników, ogrodów itp.

5) projektowane użytkowanie i zagospodarowanie 

terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń 

dla środowiska gruntowo – wodnego. Należy  

zastosować takie rozwiązania techniczne, 

technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdziałać 

zagrożeniom środowiskowym z racji dopuszczonej 

funkcji,

6) przed przystąpieniem do prowadzenia prac 

ziemnych należy zebrać wierzchnią warstwę gleby 

w celu jej późniejszego wykorzystania do prac  

pielęgnacyjno-porządkowych i ogrodniczych,

7) wszelkie prace budowlane należy tak prowadzić, 

aby minimalizować ujemne skutki realizacji inwe-

stycji. Należy stosować odpowiednią  technologię i 

organizację prac. Uciążliwość inwestycji mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

przepisów o ochronie środowiska  należy minimali-

zować w sposób określony w przepisach o ochronie 

środowiska,

8) zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej 

działalności usługowej lub zastosowanych tech-

nologii winien być bezwzględnie ograniczony  do 

granic obszaru, do którego inwestor posiada tytuł 

prawny, a znajdujące się na tym terenie budynki i 

pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi  winny 

być wyposażone w techniczne środki ochrony przed 

tymi uciążliwościami,

9) wyklucza się magazynowanie i składowanie substan-

cji oraz odpadów niebezpiecznych z wyjątkiem cza-

sowego zbierania odpadów  powstałych w wyniku 

prowadzonej działalności usługowej,

10) wyklucza się wykorzystywanie i wbudowywanie 

w procesie inwestycyjnym odpadów niebezpiecz-

nych,

11) gospodarka odpadami winna być zgodna z przepi-

sami o odpadach i ochronie środowiska z uwzględ-

nieniem selektywnej zbiórki odpadów, z  zaleceniem 

podziału na frakcję suchą i mokrą,

12) obszar planu znajduje się w granicach obszaru Głów-

nego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 110; w związku 

z powyższym obowiązują  ograniczenia i zakazy zwią-

zane z ochroną zasobów wód podziemnych, zgodnie 

z przepisami szczególnymi,

13) wymagana jest ochrona i uzupełnianie istniejące-

go, szlachetnego drzewostanu. W wypadku wycinki 

drzew należy na obszarze jednostki  posadzić nowe 

egzemplarze, przyjmując równoważnik: 1 drzewo 

wycięte - 5 nowych nasadzeń. Zaleca się maksymalne 

zachowanie istniejących  zadrzewień i zakrzewień,

14) na terenach przeznaczonych pod zabudowę miesz-

kaniową jednorodzinną obowiązuje poziom hałasu 

w środowisku jak dla terenów  przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

15) na terenach przeznaczonych pod zabudowę miesz-

kaniową wielorodzinną obowiązuje poziom hałasu 

w środowisku jak dla terenów  przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i zamiesz-

kania zbiorowego,

16) na terenach przeznaczonych pod zabudowę miesz-

kaniowo – usługową obowiązuje poziom hałasu w 

środowisku jak dla terenów  przeznaczonych na cele 

mieszkaniowo- usługowe,

17) prace budowlane należy prowadzić z uwzględnie-

niem przepisów dotyczących ochrony gatunkowej 

roślin, zwierząt i grzybów, tj.:  Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004r. w spra-

wie gatunków dziko występujących roślin objętych 

ochroną (Dz. U. Nr 168, poz.  1764), Rozporządze-

niem Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004r. 

w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt 

objętych ochroną (Dz. U. Nr  220, poz. 2237) i Rozpo-

rządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004r. 

w sprawie gatunków dziko występujących grzybów 

objętych ochroną (Dz.  U. Nr 168, poz. 1765) oraz 

ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt 

(Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.),

18) zaleca się realizację przejść ekologicznych w postaci 

otworów w ogrodzeniach, umożliwiających migrację 

drobnej zwierzyny, zrealizowanych  w formie:
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a) otworów o średnicy minimum 15cm, wykona-

nych w podmurówce przy powierzchni terenu, 

rozmieszczonych w odstępach nie większych niż  

5,0m,

b) lub prześwitów o szerokości minimum 10cm 

pomiędzy podmurówką a ażurowymi elementa-

mi ogrodzenia, gdy wysokość podmurówki nie  

przekracza 10cm.

8. Ustalenia w zakresie obrony cywilnej:

1) niezależnie od zasilania z sieci wodociągowej, 

należy przewidzieć zaopatrzenie ludności z awa-

ryjnych studni publicznych zgodnie z  przepisami 

szczególnymi,

2) należy zapewnić słyszalność syreny alarmowej, 

tzn. obszar planu winien być objęty zasięgiem aku-

stycznym syreny alarmowej, włączonej do  scentra-

lizowanego, radiowego systemu alarmowego dla 

miasta Redy.

9. Ustalenia inne dla całego obszaru planu:

1) obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiek-

tów budowlanych nie związanych z placem budowy 

oraz nowych, napowietrznych i  naziemnych sieci 

infrastruktury technicznej; powyższy zakaz nie doty-

czy sieci przebudowywanych oraz nowych obiektów 

i urządzeń łączności publicznej,

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nadbudo-

wę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejących 

budynków zgodnie z ustaleniami planu,

3) drogi pożarowe należy wyznaczyć zgodnie z przepi-

sami szczególnymi. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 

wodne winno odpowiadać przepisom  szczegól-

nym. Lokalizacja i usytuowanie obiektów od innych 

obiektów lub terenów winno być zgodne z przepi-

sami szczególnymi,

4) obowiązuje zakaz budowy prefabrykowanych ogro-

dzeń żelbetowych,

5) ustala się zakaz lokalizacji wolnostojących reklam i 

szyldów; dopuszcza się wyłącznie reklamy i szyldy 

wbudowane, stanowiące integralną  część kom-

pozycyjną elewacji budynków. Obowiązuje zakaz 

lokalizacji reklam podświetlanych o zmiennej treści 

typu led.

Rozdział 2

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 3

1. Ustalenia dla terenu o symbolu 1MN/U o powierzchni 

0,23ha:

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W 

ramach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się 

zabudowę usługową nieuciążliwą,  towarzyszącą, 

zajmującą maksymalnie jedną kondygnację użytko-

wą budynków mieszkalnych. Warunkiem wprowa-

dzenia zabudowy towarzyszącej jest  wcześniejsza 

lub równoległa realizacja zabudowy mieszkanio-

wej,

2) obowiązuje nasadzenie drzew w formie szpaleru 

wzdłuż ul. Brzozowej, zgodnie z rysunkiem planu,

3) obowiązuje zabudowa w formie wolno stojącej,

4) obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie 

zabudowy zgodne wymiarami podanymi na rysun-

ku planu,

5) należy zachować minimum od 50% obszaru działki 

jako powierzchnię czynną biologicznie,

6) obowiązuje maksymalny procent powierzchni zabu-

dowy na działce do 30%,

7) obowiązuje poziom posadzki parteru: maksymalnie 

do 1,20m n.p.t.

8) dla budynków mieszkalnych i mieszkalno – usłu-

gowych obowiązuje wysokość zabudowy: maksy-

malnie do 10,0m; dla budynków  gospodarczych i 

garaży obowiązuje wysokość zabudowy: maksy-

malnie do 5,0m,

9) dla budynków mieszkalnych i mieszkalno – usłu-

gowych obowiązują dwie kondygnacje nadziemne, 

w tym poddasze użytkowe; dla budynków  gospo-

darczych i garaży obowiązuje jedna kondygnacja 

nadziemna; dopuszcza się podpiwniczenie budyn-

ków,

10) obowiązują dachy strome (dwu-, lub czterospado-

we, symetryczne, o kątach nachylenia od 21° do 

45°). Dachy winny być kryte dachówką lub  bla-

chodachówką. Kolory pokryć dachowych winny 

ograniczać się do naturalnych kolorów materiału 

ceramicznego (czerwienie i brązy) oraz do czerni i  

grafitu. Kalenice główne winny być równoległe lub 

prostopadłe do ulic. Dopuszcza się montaż okien 

połaciowych i budowę lukarn. Lukarny winny mieć  

dachy pulpitowe albo dwuspadowe symetryczne 

o kalenicach prostopadłych do kalenicy głównego 

dachu,

11) wymagane jest wykończenie elewacji w tynku, 

cegle, kamieniu lub drewnie; kolorystyka tynko-

wanych elewacji winna być pastelowa.

§ 4

1. Ustalenia dla terenu o symbolu 2MN,MW o 

powierzchni 0,56ha:

1) teren zabudowy mieszkaniowej jedno- i wieloro-

dzinnej z ograniczeniem zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej maksymalnie do 12  mieszkań w 

jednym budynku wolno stojącym,

2) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obo-

wiązuje zabudowa w formie wolno stojącej lub 

bliźniaczej; dla zabudowy mieszkaniowej  wielo-

rodzinnej obowiązuje zabudowa w formie wolno 

stojącej,

3) obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie 

zabudowy zgodne wymiarami podanymi na rysun-

ku planu,

4) należy zachować minimum od 30% obszaru działki 

jako powierzchnię czynną biologicznie,

5) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wolno stojącej obowiązuje maksymalny procent 

powierzchni zabudowy na działce do 30%; dla  

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźnia-

czej i mieszkaniowej wielorodzinnej do 40%,

6) obowiązuje poziom posadzki parteru: maksymalnie 

do 1,20m n.p.t.

7) dla budynków mieszkalnych obowiązuje wysokość 

zabudowy: maksymalnie do 11,0m; dla budynków 

gospodarczych i garaży obowiązuje  wysokość 

zabudowy: maksymalnie do 5,0m,

8) dla budynków mieszkalnych obowiązują maksymal-

nie trzy kondygnacje nadziemne, w tym poddasze 

użytkowe; dla budynków gospodarczych  i garaży 

obowiązuje jedna kondygnacja nadziemna; dopusz-

cza się podpiwniczenie budynków,

9) obowiązują dachy strome, dwuspadowe lub czte-

rospadowe, proste lub naczółkowe, symetryczne, 

o kątach nachylenia od 21° do 51°. Dachy  winny 

być kryte dachówką lub blachodachówką. Kolory 

pokryć dachowych winny ograniczać się do natural-

nych kolorów materiału ceramicznego  (czerwienie 

i brązy) oraz do czerni i grafitu. Kalenice główne 

winny być równoległe lub prostopadłe do ulic. 

Dopuszcza się montaż okien połaciowych i  budowę 
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lukarn. Lukarny winny mieć dachy pulpitowe, albo 

dwuspadowe symetryczne o kalenicach prostopa-

dłych do kalenicy głównego dachu,

10) wymagane jest wykończenie elewacji w tynku, 

cegle, klinkierze, kamieniu lub drewnie; kolorystyka 

tynkowanych elewacji winna być pastelowa,

11) w strefie ochronnej linii wysokiego napięcia obo-

wiązują ustalenia dla poszczególnych typów obiek-

tów według przepisów szczegółowych, tj.:

a) obowiązuje zakaz zabudowy w pasie technicz-

nym linii wysokiego napięcia zaznaczonej na 

rysunku planu, tj. w pasie technicznym 20,00m 

od  osi linii wysokiego napięcia. Zakaz nie doty-

czy infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, 

przecinających strefę. Zagospodarowanie w 

obszarze pasa  technicznego winno być uzgod-

nione z gestorem sieci,

b) dopuszcza się zmianę ustaleń dla strefy, pod 

warunkiem dotrzymania wartości dopuszczal-

nych natężenia pola elektrycznego. Spełnienie  

tego warunku powinno być stwierdzone zgodnie 

z odrębnymi przepisami w drodze szczegółowych 

obliczeń, pomiarów modelowych lub pomiarów 

w  otoczeniu istniejących sieci.

Rozdział 3

USTALENIA KOŃCOWE

§ 5

Ustala się 30% stawkę, służącą do naliczania jedno-

razowej opłaty w stosunku do wzrostu wartości nieru-

chomości, w momencie zbywania  nieruchomości przez 

obecnego właściciela.

§ 6

1. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Redy do:

1) niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały 

Wojewodzie Pomorskiemu wraz z dokumentacją 

planistyczną w celu oceny zgodności z  prawem i 

ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Pomorskiego,

2) umieszczenia niniejszej uchwały na tablicy ogłoszeń 

wraz z częścią graficzną na okres 14 dni na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta w Redzie,

3) publikacji niniejszej uchwały wraz z częścią graficz-

ną na stronie internetowe miasta Redy,

4) umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu 

do dokumentu planu miejscowego oraz wydania 

na ich wniosek potrzebnych im wypisów i  wyrysów 

na zasadach określonych ustawowo.

§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 

ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego.

2. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej 

Miasta Redy.

 Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Redzie

Kazimierz Okrój
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   Załącznik nr 3

   do uchwały nr V/54/2011

   Rady Miejskiej w Redzie

     z dnia 16 lutego 2011 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Redzie w sprawie 

uwag do projektu zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego fragmentu miasta  Redy 

– rejon Ciechocina, obejmującej obszary położone w 

rejonie ulic Olchowej i Brzozowej w Redzie.

Rada Miejska w Redzie po zapoznaniu się z dokumen-

tacją formalno – prawną zmiany planu oraz protokołem z 

dyskusji publicznej nad projektem  „zmiany miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 

miasta Redy – rejon Ciechocina, obejmującej obszary 

położone w rejonie  ulic Olchowej i Brzozowej w Redzie”, 

rozstrzyga co następuje:

1. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)  rozstrzygnięcie 

o rozpatrzeniu uwag do „zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 

miasta Redy – rejon Ciechocina,  obejmującej obszary 

położone w rejonie ulic Olchowej i Brzozowej w 

Redzie” jest załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu 

„zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu miasta Redy – rejon  

Ciechocina, obejmującej obszary położone w rejonie 

ulic Olchowej i Brzozowej w Redzie” oraz w ciągu 14 

dni po wyłożeniu, do ustaleń projektu zmiany  planu 

miejscowego wniesiono uwagę, o której mowa w 

art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym

3. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z 

późn.  zm.) Rada Miejska w Redzie rozstrzyga, co 

następuje:

Do projektu zmiany planu wyłożonego do publicznego 

wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

złożono uwagę (pismo z dn. 22.12.2010r.,  data wpływu 

do Urzędu Miasta w Redzie w dn. 23.12.2010r., nr kanc. 

6090/2010), w której wniesiono o zwiększenie ilości 

dopuszczalnych kondygnacji  nadziemnych na terenie 

2MN,MW z dwóch do trzech.

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwagi - uwaga 

została uwzględniona:

   Załącznik nr 4

   do uchwały nr V/54/2011

   Rady Miejskiej w Redzie

    z dnia 16 lutego 2011 r.

Rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Redzie o sposobie 

realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do  zadań wła-

snych gminy, zapisanych w zmianie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta 

Redy – rejon Ciechocina,  obejmującej obszary położone 

w rejonie ulic Olchowej i Brzozowej w Redzie.

Na obszarze zmiany planu nie występują urządzenia z 

zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 

własnych gminy.

876

 UCHWAŁA Nr V/55/2011

Rady Miejskiej w Redzie

 z dnia 16 lutego 2011 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w obszarze 

jednostki „D”, położonej pomiędzy  terenami kolejowymi, a granicą administracyjną z gminą Wejherowo

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy 

z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z  późn. zm.) oraz 

art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 

2001r. Nr 142, poz. 1591  z późn. zm.), na wniosek Bur-

mistrza Miasta Redy Rada Miejska w Redzie uchwala, 

co następuje:

Rozdział 1

USTALENIA OGÓLNE

§ 1

1. Zgodnie z uchwałą nr XXV/227/2008 Rady Miejskiej w 

Redzie z dnia 17 września 2008r. o przystąpieniu do 

sporządzania miejscowego planu  zagospodarowania 

przestrzennego, zmienioną uchwałą nr XXX/283/2009 

Rady Miejskiej w Redzie z dnia 11 marca 2009r. po 

stwierdzeniu zgodności z  ustaleniami Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Reda uchwalonego uchwałą 

nr XXIX/239/97 Rady Miejskiej  Redy z dnia 8 

kwietnia 1997r. z późniejszymi zmianami, uchwala się 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu miasta Redy w  obszarze jednostki „D”, 

położonej pomiędzy terenami kolejowymi, a granicą 

administracyjną z gminą Wejherowo, zwany dalej 

planem.

2. Planem jest objęty teren o powierzchni 117,51ha.

3. Przedmiotem planu są tereny przeznaczone 

pod infrastrukturę komunikacyjną i techniczną, 

zabudowę mieszkaniową, usługową, tereny obiektów  

produkcyjnych, składów i magazynów, zieleń 

urządzoną, cmentarz i lasy.

4. Granice planu określono na załączniku nr 1 do 

uchwały.

5. Integralnymi częściami uchwały są:

1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik 

nr 1 do uchwały,

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do uchwa-

ły,

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 

planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-

nej, które należą do zadań własnych  gminy oraz 

zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami 

o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3 

do uchwały.
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§ 2

1. Przebieg linii rozgraniczających dla celów opracowań 

geodezyjnych należy określać poprzez odczyt osi 

odpowiednich linii z rysunku planu.

2. Na terenie objętym niniejszą uchwałą nie występują:

1) elementy zagospodarowania przestrzennego 

wymagające rewaloryzacji i rehabilitacji,

2) obiekty wpisane do rejestru zabytków,

3) tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi,

4) tereny służące organizacji imprez masowych.

3. Przez pojęcia użyte w niniejszej uchwale należy 

rozumieć:

1) zabudowa usługowa nieuciążliwa – zabudowa 

związana z działalnością usługową nieuciążliwą 

dla zabudowy mieszkaniowej typu: handel  deta-

liczny, gastronomia, usługi turystyki, usługi kultu-

ry, biura, rzemiosło nieuciążliwe (szewc, krawiec, 

fryzjer, tapicer itp.), usługi zdrowia z wyłączeniem  

szpitali i domów opieki zdrowotnej, działalność 

gospodarczą związaną z wykonywaniem wolnych 

zawodów oraz inne usługi o analogicznym stop-

niu  uciążliwości, dla których nie będzie wymaga-

ne postępowanie wynikające z przepisów ochrony 

środowiska w zakresie uciążliwości; dopuszcza się  

parkingi i garaże dla samochodów osobowych oraz 

magazyny; wyłącza się lokalizowanie rzemiosła 

produkcyjnego, stacji paliw, warsztatów  samocho-

dowych blacharskich i lakierniczych, stacji obsługi 

samochodów i innych usług o podobnym stopniu 

uciążliwości dla funkcji mieszkaniowej,

2) budynek gospodarczy – rozumie się przez to wolno 

stojący budynek gospodarczy w rozumieniu prze-

pisów rozporządzenia w sprawie  warunków tech-

nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. Dopuszcza się nowe budynki gospo-

darcze wyłącznie na działkach o  powierzchni powy-

żej 600m2,

3) budynek garażu – rozumie się przez to wolno stojący 

budynek do przechowywania i bieżącej, niezawodo-

wej obsługi samochodów  osobowych, stanowiący 

samodzielny obiekt budowlany, w którym dopusz-

cza się maksymalnie dwa miejsca postojowe dla 

samochodów osobowych. Na  terenach zabudowy 

mieszkaniowej dopuszcza się wyłącznie garaże dla 

samochodów o ciężarze do 2,5t,

4) powierzchnia zabudowy – rozumie się przez to 

powierzchnię terenu zajętą przez budynek w 

stanie wykończonym, która jest wyznaczona  przez 

rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na 

powierzchnię terenu, z wyłączeniem powierzchni 

obiektów budowlanych i ich części nie  wystają-

cych ponad powierzchnię terenu oraz powierzchni 

elementów drugorzędnych, np. schodów zewnętrz-

nych, daszków, markiz, występów  dachowych, 

oświetlenia zewnętrznego, tarasów naziemnych, 

dróg dojazdowych, chodników, podestów itp.

5) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy – 

linia ograniczająca obszar, na którym ustala się 

wznoszenie budynków; linia zabudowy może  

zostać przekroczona o nie więcej niż 0,8 m w przy-

padku okapów i gzymsów oraz nie więcej niż 2,0 m 

w przypadku balkonów, wykuszy, loggi, tarasów,  

ganków, przedsionków, wind, schodów zewnętrz-

nych, zadaszeń nad wejściami, pochylni, ramp itp.; 

linia zabudowy nie dotyczy podziemnych części  

budynków znajdujących się całkowicie poniżej 

poziomu terenu,

6) dach stromy – dach, którego połacie dachowe są 

nachylone do poziomu pod kątem nie mniejszym 

niż 30º i nie są przysłonięte attyką od  strony gzym-

sów,

7) dach symetryczny – dach, którego główne połacie 

są symetryczne względem płaszczyzny pionowej 

zawierającej główną kalenicę, tj. mają ten  sam kąt 

nachylenia, układ i formę; dopuszcza się zróżnico-

wany układ lukarn, okien połaciowych itp.

4. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej dla 

całego obszaru planu:

1) zaopatrzenie w wodę - z sieci wodociągowej znaj-

dującej się w ulicach, za zgodą i na warunkach 

zarządcy sieci,

2) odprowadzenie ścieków sanitarnych – ścieki sani-

tarne należy odprowadzać do sieci kanalizacji 

sanitarnej znajdującej się w ulicach, za zgodą i  na 

warunkach zarządcy sieci,

3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych - 

do sieci kanalizacji deszczowej znajdującej się w 

ulicach, za zgodą i na warunkach zarządcy  sieci. Do 

czasu realizacji kanalizacji deszczowej dopuszcza 

się odprowadzenie wód opadowych powierzch-

niowo. Po wybudowaniu kanalizacji  deszczowej 

obowiązuje odprowadzenie wód opadowych do 

kanalizacji. Powyższe ustalenie nie dotyczy zabudo-

wy mieszkaniowej jednorodzinnej.  Wody opadowe 

lub roztopowe, pochodzące z powierzchni zanie-

czyszczonych wymagają oczyszczenia, zgodnie z 

przepisami szczególnymi. W  przypadku spływu 

wód opadowych na sąsiednie działki inwestor zobo-

wiązany jest zastosować na swojej działce studnie 

chłonne lub zbiorniki. Zaleca się  realizację zbiorni-

ków retencyjnych do gromadzenia wód opadowych 

i roztopowych, pochodzących z dachów obiektów 

kubaturowych w celu ich  późniejszego wykorzysta-

nia w ogrodnictwie, sadownictwie, czynnościach 

porządkowych itp.

4) zaopatrzenie w ciepło – ustala się indywidualne, 

niskoemisyjne lub nieemisyjne sposoby zaopa-

trzenia w ciepło, wykorzystujące najnowsze  

technologie grzewcze o wysokiej sprawności z 

zastosowaniem paliw ekologicznych; zaleca się 

zaopatrzenie w ciepło z ciepłowni miejskiej,

5) usuwanie stałych odpadów komunalnych - po 

segregacji na obszarze nieruchomości wywóz na 

podstawie umowy z przedsiębiorstwem  posiada-

jącym koncesję,

6) zaopatrzenie w energię elektryczną:

a) przewiduje się zasilanie w energię elektryczną na 

podstawie warunków przyłączeniowych, określo-

nych przez dostawcę,

b) przewiduje się budowę sieci SN i NN w pasach 

drogowych oraz w trasach wynikających ze szcze-

gółowych uzgodnień na etapie  projektowania,

c) dopuszcza się przebudowę i zastępowanie ist-

niejących sieci elektroenergetycznych odcinkami 

nowymi,

d) niezależnie od miejsc rezerwowanych w planie 

pod budowę stacji transformatorowych, dopusz-

cza się możliwość budowy stacji w innych  miej-

scach objętych planem,

7) zaopatrzenie w gaz – z miejskiej sieci gazowej śred-

niego lub niskiego ciśnienia, za zgodą i na warun-

kach zarządcy sieci,

8) dopuszcza się lokalizację wież i stacji bazowych 

telefonii komórkowej zgodnie z przepisami odręb-

nymi,
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9) dopuszcza się budowę nowych oraz wykorzysta-

nie, przebudowę, rozbudowę i ewentualną likwida-

cję istniejących sieci uzbrojenia terenu,  urządzeń 

inżynierskich; dopuszcza się realizację innych sieci 

niskonapięciowych dla telekomunikacji, telewizji 

kablowej, domofonów, ochrony obiektów i  innych; 

dopuszcza się realizację innych urządzeń infra-

struktury technicznej, wynikających z technicznych 

warunków realizacji inwestycji i przepisów  szcze-

gólnych.

5. Ustalenia w zakresie obsługi komunikacyjnej dla 

całego obszaru planu:

1) ustala się realizację nowych i wykorzystanie ist-

niejących zjazdów z ulic gminnych i powiatowych 

wyłącznie za zgodą i na warunkach zarządcy  tych 

ulic,

2) stan prawny dróg wewnętrznych, wydzielanych 

na terenie planu, powinien zapewniać możliwość 

obsługi komunikacyjnej wszystkich terenów  do 

nich przyległych,

3) lokalizacja miejsc postojowych w obrębie działek 

własnych, w ilości odpowiadającej programowi 

inwestycji, tj.:

a) dla obiektów magazynowych, składowych i prze-

mysłowych należy przyjąć co najmniej 2 miejsca 

postojowe na 5 zatrudnionych,

b) dla lokali usługowych należy przyjąć minimum 2 

miejsca na 100m2 powierzchni użytkowej lokalu i 

1 miejsce na 10 zatrudnionych, ale nie  mniej niż 

2 miejsca na 1 lokal usługowy (kawiarnia, sklep, 

fryzjer itp.),

c) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

należy przyjąć minimum 2 miejsca na 1 budynek 

mieszkalny,

d) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

należy przyjąć minimum 1,2 miejsca na 1 lokal 

mieszkalny,

e) przez miejsce postojowe należy rozumieć miej-

sce na samochód wydzielone na terenie nie-

ruchomości, w budynku (np. w formie garażu  

wolno stojącego, garażu wbudowanego lub 

przybudowanego do budynku o innej funkcji) 

lub pod wiatą.

6. Ustalenia w zakresie zasad i warunków podziału 

nieruchomości dla całego obszaru planu:

1) ustala się minimalną wielkość nowej działki miesz-

kaniowej i mieszkaniowo - usługowej: 600m2; 

wielkość powyższa nie dotyczy podziału w  celu 

powiększenia sąsiedniej nieruchomości przezna-

czonej na cele mieszkaniowe lub usługowe,

2) ustala się minimalną wielkość nowej działki usługo-

wej: 200m2; wielkość powyższa nie dotyczy podzia-

łu w celu powiększenia sąsiedniej  nieruchomości 

przeznaczonej na cele usługowe,

3) minimalna wielkość działki przemysłowej, magazy-

nowej i składowej: 2000m2,

4) ustala się minimalną szerokość frontu działki miesz-

kaniowej, usługowej, przemysłowej, magazynowej 

i składowej: 6,0 m,

5) ustala się kąt położenia poprzecznych granic działki 

mieszkaniowej, usługowej, przemysłowej i składo-

wej w stosunku do przyległych linii  rozgraniczają-

cych ulice: od 30° do 150°,

6) dla działek przeznaczonych pod tereny lasów, zie-

leni parkowej, infrastruktury technicznej i komuni-

kacyjnej nie ustala się zasad i warunków  podziału 

nieruchomości,

7) dla działek istniejących przed wejściem w życie 

planu nie obowiązują minimalne wielkości działki 

budowlanej, podane powyżej.

7. Ustalenia w zakresie ochrony środowiska dla całego 

obszaru planu:

1) fragment planu, wyznaczony na rysunku planu, 

znajduje się w granicach Trójmiejskiego Parku 

Krajobrazowego - obowiązują ograniczenia i  

zakazy określone w rozporządzeniu Wojewody 

Pomorskiego,

2) należy zapewnić spójny system gospodarki 

wodami gruntowymi i powierzchniowymi,

3) należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w 

sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz 

przed zaleganiem wód opadowych,

4) wody opadowe z powierzchni utwardzonych, dróg 

i parkingów przed odprowadzeniem do kanalizacji 

lub do gruntu muszą być podczyszczone  w stop-

niu zapewniającym spełnienie wymagań określo-

nych w obowiązujących przepisach,

5) projektowane użytkowanie i zagospodarowanie 

terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń 

dla środowiska gruntowo – wodnego. Należy  

zastosować takie rozwiązania techniczne, tech-

nologiczne i organizacyjne, aby przeciwdziałać 

zagrożeniom środowiskowym z racji dopuszczo-

nej funkcji,

6) wszelkie prace budowlane należy tak prowadzić, 

aby minimalizować ujemne skutki realizacji inwe-

stycji. Należy stosować odpowiednią  technologię 

i organizację prac. Uciążliwość inwestycji mogą-

cych znacząco oddziaływać na środowisko w rozu-

mieniu przepisów o ochronie środowiska  należy 

minimalizować w sposób określony w przepisach 

o ochronie środowiska,

7) zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej 

działalności usługowej lub zastosowanych tech-

nologii winien być bezwzględnie ograniczony  do 

granic obszaru, do którego inwestor posiada tytuł 

prawny a znajdujące się na tym terenie budynki i 

pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi winny  

być wyposażone w techniczne środki ochrony 

przed tymi uciążliwościami,

8) wyklucza się magazynowanie i składowanie sub-

stancji oraz odpadów niebezpiecznych z wyjątkiem 

czasowego zbierania odpadów  powstałych w 

wyniku prowadzonej działalności gospodarczej,

9) wyklucza się wykorzystywanie i wbudowywanie 

w procesie inwestycyjnym odpadów niebezpiecz-

nych,

10) gospodarka odpadami winna być zgodna z 

przepisami o odpadach i ochronie środowiska z 

uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów, z  

zaleceniem podziału na frakcję suchą i mokrą,

11) obszar planu znajduje się w granicach obszaru 

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 110; 

w związku z powyższym obowiązują  ograniczenia 

i zakazy związane z ochroną zasobów wód pod-

ziemnych, zgodnie z przepisami szczególnymi,

12) wymagana jest ochrona i uzupełnianie istniejące-

go, szlachetnego drzewostanu. W wypadku wycin-

ki drzew należy na obszarze jednostki  posadzić 

nowe egzemplarze, przyjmując równoważnik: 1 

drzewo wycięte - 5 nowych nasadzeń,

13) na terenach przeznaczonych pod zabudowę miesz-

kaniową obowiązuje poziom hałasu w środowisku 

jak dla terenów przeznaczonych pod  zabudowę 

mieszkaniową,

14) na terenach przeznaczonych pod zabudowę miesz-
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kaniowo – usługową obowiązuje poziom hałasu 

w środowisku jak dla terenów  przeznaczonych na 

cele mieszkaniowo- usługowe,

15) na terenach przeznaczonych pod zabudowę usług 

oświaty obowiązuje poziom hałasu w środowi-

sku jak dla terenów przeznaczonych pod  budynki 

związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci 

i młodzieży,

16) na terenach przeznaczonych pod zieleń urządzoną 

obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla 

terenów rekreacyjno-wypoczynkowych,

17) w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt 

ludzi należy zastosować środki techniczne dopro-

wadzające poziom hałasu do wartości  zgodnych 

z obowiązującymi normami,

18) w budynkach mieszkalnych położonych w zasięgu 

uciążliwości linii kolejowej wymagane jest zasto-

sowanie elewacji o podwyższonej  izolacyjności 

akustycznej,

19) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi 

budynków usługowych położonych w zasięgu 

uciążliwości linii kolejowej wymagane jest  zasto-

sowanie środków technicznych doprowadzających 

poziom hałasu do wartości zgodnych z obowiązu-

jącymi normami,

20) tereny o spadkach powyżej 15° są potencjalnie 

zagrożone ruchami masowymi ziemi. Wszelkie 

inwestycje na tych terenach powinny być  poprze-

dzone szczegółowym rozpoznaniem budowy geo-

logicznej i ustaleniem kategorii geotechnicznej 

warunków ich posadowienia z uwzględnieniem  

stateczności skarp. Powyższe badania powinny 

być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepi-

sami. W przypadku konieczności zabezpieczenia  

stabilności skarp, należy w projekcie budowlanym 

przewidzieć sposób ich zabezpieczenia. Obowią-

zuje zakaz makroniwelacji terenu i wznoszenia  

murów oporowych o wysokość względną wyższą 

niż 1m, przy czym nie uważa się za makroniwela-

cję wkopania w stok jednej kondygnacji budyn-

ku,

21) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup 

drzew i krzewów oraz wprowadzenie drzew i krze-

wów zgodnych z miejscowymi warunkami  siedli-

skowymi,

22) zaleca się stosowanie środków technicznej ochro-

ny przed hałasem w formie zabezpieczeń antywi-

bracyjnych,

23) prace budowlane należy prowadzić z uwzględnie-

niem przepisów dotyczących ochrony gatunkowej 

roślin, zwierząt i grzybów, tj.:  Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004r. w spra-

wie gatunków dziko występujących roślin objętych 

ochroną (Dz. U. Nr 168, poz.  1764), Rozporządze-

niem Ministra Środowiska z dnia 28 września 

2004r. w sprawie gatunków dziko występujących 

zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr  220, poz. 

2237) i Rozporządzeniem Ministra Środowiska 

z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie gatunków dziko 

występujących grzybów objętych ochroną (Dz.  U. 

Nr 168, poz. 1765) oraz ustawą z dnia 21 sierpnia 

1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, 

poz. 1002 ze zm.).

8. Ustalenia w zakresie obrony cywilnej:

1) projektowanie obiektów budowlanych winno odby-

wać się w sposób zapewniający ochronę ludności 

zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej  określo-

nymi odrębnymi przepisami,

2) niezależnie od zasilania z sieci wodociągowej, 

należy przewidzieć zaopatrzenie ludności z awa-

ryjnych studni publicznych zgodnie z  przepisami 

szczególnymi,

3) należy zapewnić słyszalność syreny alarmowej, 

tzn. obszar planu winien być objęty zasięgiem aku-

stycznym syreny alarmowej, włączonej do  scentra-

lizowanego, radiowego systemu alarmowego dla 

miasta Redy.

9. Szczegółowe ustalenia w zakresie ochrony archeolo-

gicznej dla stanowiska, zaznaczonego na rysunku 

planu, znajdują się w Rozdziale II „Ustalenia  szcze-

gółowe” dla terenów 13MN/U i 14ZL.

10. Ustalenia inne dla całego obszaru planu:

1) poza terenem obiektów magazynowych, składo-

wych i przemysłowych obowiązuje zakaz loka-

lizacji tymczasowych obiektów budowlanych 

nie  związanych z placem budowy oraz nowych, 

napowietrznych i naziemnych sieci infrastruktu-

ry technicznej; powyższy zakaz nie dotyczy sieci  

przebudowywanych,

2) dla działek zabudowanych niezgodnie z ustale-

niami planu dopuszcza się zachowanie istniejącej 

zabudowy; dopuszcza się jej remonty i  przebu-

dowę; dopuszcza się jej rozbudowę, nadbudowę 

i zmianę sposobu użytkowania na nowe funk-

cje zgodnie z ustaleniami obowiązującymi na  

danym terenie,

3) dla istniejących budynków dopuszcza się zacho-

wanie innych kątów nachylenia dachów. W przy-

padku rozbudowy i nadbudowy istniejących  

budynków dopuszcza się realizację dachów o 

innych kształtach i innych pokryciach niż obwią-

zujące na danym terenie. Dobudowane lub 

nadbudowane  fragmenty obiektów winny być 

przekryte dachami tworzącymi wraz z dachami 

istniejącymi jednolity układ w zamyśle architek-

tonicznym,

4) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nadbu-

dowę oraz zmianę sposobu użytkowania istnie-

jących budynków zgodnie z ustaleniami planu,

5) dla działek z istniejącą zabudową, na których 

przekroczono wskaźnik powierzchni biologicznie 

czynnej, dopuszcza się jego zachowanie,

6) dla działek z istniejącą zabudową, na których 

przekroczono wskaźnik powierzchni zabudowy, 

dopuszcza się jego zachowanie,

7) dla wszystkich terenów, na których ustalono 

zabudowę w formie wolno stojącej, dopuszcza 

się sytuowanie budynków bezpośrednio przy  

granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeśli na 

tej działce również znajduje się budynek zlokali-

zowany przy granicy,

8) drogi pożarowe należy wyznaczyć zgodnie z 

przepisami szczególnymi. Przeciwpożarowe 

zaopatrzenie wodne winno odpowiadać prze-

pisom  szczególnym. Lokalizacja i usytuowanie 

obiektów od innych obiektów lub terenów winno 

być zgodne z przepisami szczególnymi,

9) poza terenami 16U i 26U,P/MN,MW,U obowią-

zuje zakaz wznoszenia pełnych ogrodzeń oraz 

prefabrykowanych ogrodzeń żelbetowych,

10) ustala się zakaz lokalizacji wolnostojących reklam 

i szyldów; dopuszcza się wyłącznie reklamy i 

szyldy wbudowane, stanowiące integralną  część 

kompozycyjną elewacji budynków. Obowiązuje 

zakaz lokalizacji reklam podświetlanych o zmien-

nej treści typu led,
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11) sytuowanie budowli oraz wykonywanie robót 

ziemnych w sąsiedztwie obszaru kolejowego 

winno być wykonane zgodnie z przepisami  

szczególnymi.

Rozdział 2

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 3

1. Ustalenia dla terenu o symbolu 1MW,KDP,KS o 

powierzchni 0,23ha:

1) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

parkingów i obsługi komunikacji (zespoły gara-

żowe, parkingi wielopoziomowe, wiaty itp.),

2) obowiązuje zabudowa mieszkaniowa w formie 

wolno stojącej; obowiązuje zabudowa obsługi 

komunikacji (garaże) w formie wolno stojącej lub  

szeregowej. Dopuszcza się zabudowę obsługi 

komunikacji na granicach działek,

3) obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie 

zabudowy zgodne z rysunkiem planu,

4) ustala się maksymalną nieprzekraczalną linię 

zabudowy w odległości minimum 20m od osi 

toru kolejowego. Dopuszcza się odstępstwo od  

powyższego ustalenia na podstawie przepisów 

szczególnych. Sytuowanie budowli oraz wyko-

nywanie robót ziemnych w sąsiedztwie obszaru  

kolejowego winno być wykonane zgodnie z prze-

pisami szczególnymi,

5) obowiązuje strefa zakazu zabudowy od ściany lasu 

zgodnie z przepisami szczególnymi,

6) dla zabudowy mieszkaniowej należy zachować 

minimum od 50% obszaru działki jako powierzch-

nię czynną biologicznie; dla parkingów i  obsługi 

komunikacji należy zachować minimum od 20% 

obszaru działki jako powierzchnię czynną biolo-

gicznie,

7) dla zabudowy mieszkaniowej obowiązuje maksy-

malny procent powierzchni zabudowy na działce 

do 30%; dla parkingów i obsługi komunikacji  obo-

wiązuje maksymalny procent powierzchni zabudo-

wy na działce do 50%,

8) obowiązuje poziom posadzki parteru: maksymal-

nie do 1,20m n.p.t.

9) dla budynków mieszkalnych obowiązuje wysokość 

zabudowy: maksymalnie do 12,5m; dla budynków 

gospodarczych, garaży i budynków  obsługi komu-

nikacji obowiązuje wysokość zabudowy: maksy-

malnie do 6,0m,

10) obowiązują maksymalnie cztery kondygnacje 

nadziemne; dopuszcza się podpiwniczenie budyn-

ków,

11) obowiązują dachy płaskie,

12) wymagane jest wykończenie elewacji w tynku, 

cegle, kamieniu lub drewnie; kolorystyka tynko-

wanych elewacji winna być pastelowa, natural-

na.

§ 4

1. Ustalenia dla terenów o symbolach 2MW o powierzchni 

3,51ha i 11MW o powierzchni 0,46ha:

1) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

2) obowiązuje zabudowa mieszkaniowa w formie 

wolno stojącej lub zwartej,

3) obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie 

zabudowy zgodne z rysunkiem planu,

4) obowiązuje strefa zakazu zabudowy od ściany lasu 

zgodnie z przepisami szczególnymi,

5) należy zachować minimum od 50% obszaru działki 

jako powierzchnię czynną biologicznie,

6) obowiązuje maksymalny procent powierzchni zabu-

dowy na działce do 30%,

7) dla nowej zabudowy obowiązuje poziom posadzki 

parteru: maksymalnie do 1,20m n.p.t.

8) dla budynków mieszkalnych obowiązuje wysokość 

zabudowy: nie wyższa od zabudowy istniejącej; 

dla budynków gospodarczych i garaży  obowiązuje 

wysokość zabudowy: maksymalnie do 3,0m,

9) dla budynków mieszkalnych obowiązują minimalnie 

cztery kondygnacje nadziemne, maksymalnie pięć 

kondygnacji nadziemnych; dla  budynków gospodar-

czych i garaży obowiązuje jedna kondygnacja nad-

ziemna; dopuszcza się podpiwniczenie budynków,

10) dopuszcza się zabudowę dziedzińców międzybloko-

wych podziemnymi garażami wielostanowiskowymi. 

Ich dachy winny być urządzone jako  tarasy, stałe 

trawniki lub kwietniki (z podłożem zapewniającym 

im naturalną wegetację), z dopuszczeniem małej 

architektury, klatek ewakuacyjnych,  urządzeń wenty-

lacyjnych oraz innych elementów urządzenia terenu. 

Górny poziom stropodachów nad garażami nie może 

być wyższy niż poziom  posadzki parteru istniejącej 

zabudowy mieszkaniowej,

11) obowiązują dachy płaskie,

12) wymagane jest wykończenie elewacji w tynku, cegle, 

kamieniu lub drewnie; kolorystyka tynkowanych ele-

wacji winna być pastelowa, naturalna.

§ 5

1. Ustalenia dla terenów o symbolach 3E i 5E - każdy o 

powierzchni ok. 0,01ha, 18E i 36E - każdy o powierzchni 

ok. 0,02ha:

1) teren przeznacza się na obiekty infrastruktury tech-

nicznej – elektroenergetyka (istniejąca trafosta-

cja),

2) obowiązuje zakaz wznoszenia pełnych ogrodzeń z 

prefabrykowanych elementów budowlanych,

3) obowiązuje zakaz podziału działki,

4) zaleca się nasadzenie żywopłotu po wewnętrznym 

obwodzie działki,

5) dla terenu 18E sytuowanie budowli oraz wykony-

wanie robót ziemnych w sąsiedztwie obszaru kole-

jowego winno być wykonane zgodnie z  przepisami 

szczególnymi.

§ 6

1. Ustalenia dla terenów o symbolach 4ZL o powierzchni 

1,14ha, 8ZL o powierzchni 0,19ha, 9ZL o powierzchni 

0.10ha, 14ZL o powierzchni 0,60ha,  40ZL o powierzchni 

20,20ha i 41ZL o powierzchni 36,88ha:

1) teren lasów,

2) na terenie 14ZL znajduje się stanowisko archeolo-

giczne, zaznaczone na rysunku planu. Wszelkie 

plany i projekty inwestycyjne na obszarze  tego 

stanowiska należy uzgodnić z Pomorskim Woje-

wódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku 

na podstawie opinii Muzeum Archeologicznego w  

Gdańsku. Obowiązuje przeprowadzenie archeolo-

gicznych badań ratunkowych na terenie objętym 

realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych  

przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony 

zabytków,

3) teren 40ZL i fragment terenu 41ZL znajdują się w 

granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego 

- obowiązują ograniczenia i zakazy  określone w 

rozporządzeniu Wojewody Pomorskiego,

4) zalecane jest odpowiednie zagospodarowanie 

strefy brzegowej lasu w pasie zwyczajowej penetra-

cji, czyli ok. 750m w głąb lasu, w celu  ograniczenia 
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swobodnej i niekontrolowanej jego penetracji, w 

związku z wymogiem ochrony siedlisk: żyznej buczy-

ny niżowej (kod 9130-1), acydofilnego  pomorskie-

go lasu brzozowo-dębowego (kod 9190-1) i kwaśnej 

buczyny niżowej (kod 9110-1).

§ 7

1. Ustalenia dla terenu o symbolu 6U,KDP,KS o 

powierzchni 2,19ha:

1) teren zabudowy usługowej, parkingów i obsługi 

komunikacji (zespoły garażowe, parkingi wielopo-

ziomowe, wiaty itp.),

2) obowiązuje zabudowa usługowa w formie wolno 

stojącej; obowiązuje zabudowa obsługi komunika-

cji (garaże) w formie wolno stojącej lub  szerego-

wej. Dopuszcza się zabudowę obsługi komunikacji 

na granicach działek,

3) obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie 

zabudowy zgodne z rysunkiem planu,

4) ustala się maksymalną nieprzekraczalną linię 

zabudowy w odległości minimum 20m od osi 

toru kolejowego. Dopuszcza się odstępstwo od  

powyższego ustalenia na podstawie przepisów 

szczególnych. Sytuowanie budowli oraz wyko-

nywanie robót ziemnych w sąsiedztwie obszaru  

kolejowego winno być wykonane zgodnie z prze-

pisami szczególnymi,

5) należy zachować minimum od 10% obszaru działki 

jako powierzchnię czynną biologicznie,

6) obowiązuje maksymalny procent powierzchni 

zabudowy na działce do 50%,

7) obowiązuje poziom posadzki parteru: maksymal-

nie do 1,20m n.p.t.

8) dla budynków usługowych obowiązuje wysokość 

zabudowy: maksymalnie do 12,5m; dla budynków 

gospodarczych, garaży i budynków  obsługi komu-

nikacji obowiązuje wysokość zabudowy: maksy-

malnie do 5,0m,

9) obowiązują maksymalnie cztery kondygnacje 

nadziemne; dopuszcza się podpiwniczenie budyn-

ków,

10) obowiązują dachy płaskie,

11) wymagane jest wykończenie elewacji w tynku, 

cegle, kamieniu lub drewnie; kolorystyka tynko-

wanych elewacji winna być pastelowa, natural-

na.

§ 8

1. Ustalenia dla terenów o symbolach 7MN o powierzchni 

2,18ha, 10MN o powierzchni 0,28ha, 19MN o 

powierzchni 1,73ha i 20MN o powierzchni  0,96ha:

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Dopuszcza się zachowanie, przebudowę, rozbudo-

wę i nadbudowę istniejącej zabudowy  usługowej 

zgodnie z ustaleniami obowiązującymi na terenie,

2) na terenie 10MN znajduje się stanowisko arche-

ologiczne, zaznaczone na rysunku planu. Wszelkie 

plany i projekty inwestycyjne na obszarze  tego 

stanowiska należy uzgodnić z Pomorskim Woje-

wódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku 

na podstawie opinii Muzeum Archeologicznego w  

Gdańsku. Obowiązuje przeprowadzenie archeolo-

gicznych badań ratunkowych na terenie objętym 

realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych  

przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony 

zabytków,

3) obowiązuje zabudowa w formie wolno stojącej lub 

bliźniaczej,

4) obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie 

zabudowy zgodne z rysunkiem planu,

5) dla zabudowy wolno stojącej należy zachować 

minimum od 30% obszaru działki jako powierzch-

nię czynną biologicznie, dla zabudowy  bliźniaczej 

minimum od 25%,

6) dla zabudowy wolno stojącej obowiązuje maksy-

malny procent powierzchni zabudowy na działce 

do 30%, dla zabudowy bliźniaczej do 40%,

7) obowiązuje poziom posadzki parteru: maksymalnie 

do 1,20m n.p.t.

8) dla budynków mieszkalnych obowiązuje wyso-

kość zabudowy: maksymalnie do 9,0m; dla budyn-

ków gospodarczych i garaży z dachami  płaskimi 

obowiązuje wysokość zabudowy: maksymalnie 

do 3,0m; dla budynków gospodarczych i garaży z 

dachami stromymi obowiązuje wysokość  zabudo-

wy: maksymalnie do 5,0m,

9) obowiązują maksymalnie dwie kondygnacje nad-

ziemne dla budynków mieszkalnych z dachami pła-

skimi i maksymalnie trzy kondygnacje  nadziemne 

dla budynków mieszkalnych z dachami stromymi; 

dla budynków gospodarczych i garaży obowiązuje 

jedna kondygnacja nadziemna;  dopuszcza się pod-

piwniczenie budynków,

10) obowiązują dachy płaskie lub strome (dwu-, lub 

czterospadowe, symetryczne, o kątach nachyle-

nia od 30° do 45°). Dachy strome winny być  kryte 

dachówką, blachodachówką lub blachą miedzianą. 

Kolory pokryć dachowych winny ograniczać się do 

naturalnych kolorów blachy miedzianej i  materiału 

ceramicznego (czerwienie i brązy) oraz do czerni i 

grafitu. Dopuszcza się montaż okien połaciowych i 

budowę lukarn; lukarny winny mieć  dachy pulpi-

towe albo dwuspadowe symetryczne o kalenicach 

prostopadłych do kalenicy głównego dachu,

11) wymagane jest wykończenie elewacji w tynku, 

cegle, kamieniu lub drewnie; kolorystyka tynko-

wanych elewacji winna być pastelowa, naturalna.

§ 9

1. Ustalenia dla terenów o symbolach 12MN/U o 

powierzchni 0,71ha, 13MN/U o powierzchni 4,25ha, 

27MN/U o powierzchni 1,57ha, 28MN/U o  powierzchni 

0,69ha i 30MN/U o powierzchni 0,58ha:

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W 

ramach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się 

zabudowę usługową towarzyszącą,  zajmującą mak-

symalnie jedną kondygnację użytkową budynków 

mieszkalnych. Dopuszcza się wyłącznie działalność 

usługową nieuciążliwą. Warunkiem  wprowadzenia 

zabudowy towarzyszącej jest wcześniejsza lub rów-

noległa realizacja zabudowy mieszkaniowej,

2) na terenie 13MN/U znajduje się stanowisko arche-

ologiczne, zaznaczone na rysunku planu. Wszelkie 

plany i projekty inwestycyjne na obszarze  tego 

stanowiska należy uzgodnić z Pomorskim Woje-

wódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku 

na podstawie opinii Muzeum Archeologicznego w  

Gdańsku. Obowiązuje przeprowadzenie archeolo-

gicznych badań ratunkowych na terenie objętym 

realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych  

przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony 

zabytków,

3) obowiązuje zabudowa w formie wolno stojącej lub 

bliźniaczej,

4) obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie 

zabudowy zgodne z rysunkiem planu,

5) dla zabudowy wolno stojącej należy zachować 

minimum od 30% obszaru działki jako powierzch-
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nię czynną biologicznie, dla zabudowy  bliźniaczej 

minimum od 25%,

6) dla zabudowy wolno stojącej obowiązuje maksy-

malny procent powierzchni zabudowy na działce 

do 45%, dla zabudowy bliźniaczej do 55%,

7) obowiązuje poziom posadzki parteru: maksymalnie 

do 1,20m n.p.t.

8) dla budynków mieszkalnych obowiązuje wyso-

kość zabudowy: maksymalnie do 9,0m; dla budyn-

ków gospodarczych i garaży z dachami  płaskimi 

obowiązuje wysokość zabudowy: maksymalnie 

do 3,0m; dla budynków gospodarczych i garaży z 

dachami stromymi obowiązuje wysokość  zabudo-

wy: maksymalnie do 5,0m,

9) obowiązują maksymalnie dwie kondygnacje nad-

ziemne dla budynków mieszkalnych z dachami pła-

skimi i maksymalnie trzy kondygnacje  nadziemne 

dla budynków mieszkalnych z dachami stromymi; 

dla budynków gospodarczych i garaży obowiązuje 

jedna kondygnacja nadziemna;  dopuszcza się pod-

piwniczenie budynków,

10) obowiązują dachy płaskie lub strome (dwu-, lub 

czterospadowe, symetryczne, o kątach nachyle-

nia od 30° do 45°). Dachy strome winny być  kryte 

dachówką, blachodachówką lub blachą miedzianą. 

Kolory pokryć dachowych winny ograniczać się do 

naturalnych kolorów blachy miedzianej i  materiału 

ceramicznego (czerwienie i brązy) oraz do czerni i 

grafitu. Dopuszcza się montaż okien połaciowych i 

budowę lukarn; lukarny winny mieć  dachy pulpi-

towe albo dwuspadowe symetryczne o kalenicach 

prostopadłych do kalenicy głównego dachu,

11) wymagane jest wykończenie elewacji w tynku, 

cegle, kamieniu lub drewnie; kolorystyka tynko-

wanych elewacji winna być pastelowa, naturalna.

§ 10

1. Ustalenia dla terenu o symbolu 15MN,MW,U o 

powierzchni 0,32ha:

1) teren zabudowy mieszkaniowej jedno- i wieloro-

dzinnej oraz usługowej. Dopuszcza się wyłącznie 

działalność usługową nieuciążliwą,

2) obowiązuje zabudowa w formie wolno stojącej lub 

bliźniaczej,

3) obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie 

zabudowy zgodne z rysunkiem planu,

4) dla zabudowy mieszkaniowej wolno stojącej należy 

zachować minimum od 30% obszaru działki jako 

powierzchnię czynną biologicznie, dla  zabudowy 

mieszkaniowej bliźniaczej i zabudowy usługowej 

minimum od 25%,

5) dla zabudowy mieszkaniowej wolno stojącej obo-

wiązuje maksymalny procent powierzchni zabudo-

wy na działce do 45%, dla zabudowy  mieszkaniowej 

bliźniaczej do 50%; dla zabudowy usługowej obo-

wiązuje maksymalny procent powierzchni zabudo-

wy na działce do 60%,

6) obowiązuje poziom posadzki parteru: maksymalnie 

do 1,20m n.p.t.

7) dla budynków mieszkalnych i usługowych obowią-

zuje wysokość zabudowy: maksymalnie do 12,5m; 

dla budynków gospodarczych i garaży z  dachami 

płaskimi obowiązuje wysokość zabudowy: maksy-

malnie do 3,0m; dla budynków gospodarczych i 

garaży z dachami stromymi obowiązuje  wysokość 

zabudowy: maksymalnie do 5,0m,

8) obowiązują maksymalnie dwie kondygnacje nad-

ziemne dla budynków mieszkalnych i usługowych z 

dachami płaskimi i maksymalnie trzy  kondygnacje 

nadziemne dla budynków mieszkalnych i usługo-

wych z dachami stromymi; dla budynków gospo-

darczych i garaży obowiązuje jedna  kondygnacja 

nadziemna; dopuszcza się podpiwniczenie budyn-

ków,

9) obowiązują dachy płaskie lub strome (dwu-, lub 

czterospadowe, symetryczne, o kątach nachyle-

nia od 30° do 45°). Dachy strome winny być  kryte 

dachówką, blachodachówką lub blachą miedzianą. 

Kolory pokryć dachowych winny ograniczać się do 

naturalnych kolorów blachy miedzianej i  materiału 

ceramicznego (czerwienie i brązy) oraz do czerni i 

grafitu. Dopuszcza się montaż okien połaciowych i 

budowę lukarn; lukarny winny mieć  dachy pulpi-

towe albo dwuspadowe symetryczne o kalenicach 

prostopadłych do kalenicy głównego dachu,

10) wymagane jest wykończenie elewacji w tynku, 

cegle, kamieniu lub drewnie; kolorystyka tynko-

wanych elewacji winna być pastelowa, naturalna.

§ 11

1. Ustalenia dla terenu o symbolu 16U o powierzchni 

1,30ha:

1) teren zabudowy usługowej. Dopuszcza się zacho-

wanie istniejącej funkcji mieszkaniowej,

2) obowiązuje zabudowa w formie wolno stojącej 

lub zwartej,

3) obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie 

zabudowy zgodne z rysunkiem planu,

4) ustala się maksymalną nieprzekraczalną linię 

zabudowy w odległości minimum 20m od osi 

toru kolejowego. Dopuszcza się odstępstwo od  

powyższego ustalenia na podstawie przepisów 

szczególnych. Sytuowanie budowli oraz wyko-

nywanie robót ziemnych w sąsiedztwie obszaru  

kolejowego winno być wykonane zgodnie z prze-

pisami szczególnymi,

5) należy zachować minimum od 25% obszaru działki 

jako powierzchnię czynną biologicznie,

6) obowiązuje maksymalny procent powierzchni 

zabudowy na działce do 60%,

7) obowiązuje poziom posadzki parteru: maksymal-

nie do 1,20m n.p.t.

8) obowiązuje wysokość zabudowy: dla budynków 

usługowych: maksymalnie do 12,5m; dla budyn-

ków gospodarczych i garaży obowiązuje  wyso-

kość zabudowy: maksymalnie do 5,0m,

9) obowiązują maksymalnie trzy kondygnacje nad-

ziemne; dla budynków gospodarczych i garaży 

obowiązuje jedna kondygnacja nadziemna;  

dopuszcza się podpiwniczenie budynków,

10) obowiązują dachy płaskie,

11) wymagane jest wykończenie elewacji w tynku, 

cegle, kamieniu lub drewnie; kolorystyka tynko-

wanych elewacji winna być pastelowa, natural-

na.

§ 12

1. Ustalenia dla terenu o symbolu 17MN,MW,U o 

powierzchni 0,79ha:

1) teren zabudowy mieszkaniowej jedno- i wieloro-

dzinnej oraz usługowej. Dopuszcza się zachowanie 

istniejącej działalności rzemieślniczej  produkcyj-

nej,

2) obowiązuje zabudowa w formie wolno stojącej lub 

zwartej,

3) obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie 

zabudowy zgodne z rysunkiem planu,

4) dla zabudowy mieszkaniowej wolno stojącej należy 
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zachować minimum od 30% obszaru działki jako 

powierzchnię czynną biologicznie, dla  zabudowy 

mieszkaniowej zwartej minimum od 25%, dla zabu-

dowy usługowej minimum od 10%,

5) dla zabudowy mieszkaniowej wolno stojącej obo-

wiązuje maksymalny procent powierzchni zabudo-

wy na działce do 30%, dla zabudowy  mieszkaniowej 

bliźniaczej do 40%, dla zabudowy mieszkaniowej 

zwartej do 50%; dla zabudowy usługowej obowią-

zuje maksymalny procent powierzchni  zabudowy 

na działce do 60%,

6) obowiązuje poziom posadzki parteru: maksymalnie 

do 1,20m n.p.t.

7) dla budynków mieszkalnych i usługowych obowią-

zuje wysokość zabudowy: maksymalnie do 15,0m; 

dla budynków gospodarczych i garaży  obowiązuje 

wysokość zabudowy: maksymalnie do 5,0m,

8) dla budynków mieszkalnych i usługowych obowią-

zują maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne; 

dla budynków gospodarczych i garaży  obowiązu-

je jedna kondygnacja nadziemna; dopuszcza się 

podpiwniczenie budynków,

9) obowiązują dachy płaskie lub strome (dwu-, lub 

czterospadowe, symetryczne, o kątach nachyle-

nia od 30° do 45°). Dachy strome winny być  kryte 

dachówką, blachodachówką lub blachą miedzianą. 

Kolory pokryć dachowych winny ograniczać się do 

naturalnych kolorów blachy miedzianej i  materiału 

ceramicznego (czerwienie i brązy) oraz do czerni i 

grafitu. Dopuszcza się montaż okien połaciowych i 

budowę lukarn; lukarny winny mieć  dachy pulpi-

towe albo dwuspadowe symetryczne o kalenicach 

prostopadłych do kalenicy głównego dachu,

10) wymagane jest wykończenie elewacji w tynku, 

cegle, kamieniu lub drewnie; kolorystyka tynko-

wanych elewacji winna być pastelowa, naturalna.

§ 13

1. Ustalenia dla terenu o symbolu 21ZP o powierzchni 

0,81ha:

1) teren zieleni urządzonej, z dopuszczeniem realizacji 

obiektów sportowych (minigolf, ścieżki rowerowe 

itp.), obiektów wypoczynku i rekreacji  (ogródki jor-

danowskie, place zabaw itp.), budynków usługo-

wych związanych z obsługą użytkowników (budynki 

gastronomiczne, kioski handlowe, toalety  publicz-

ne, wypożyczalnie sprzętu turystycznego, przebie-

ralnie, kluby sportowe itp.), stawów retencyjnych, 

oczek wodnych, niezbędnej infrastruktury  technicz-

nej i komunikacyjnej,

2) obowiązuje zabudowa wolno stojąca,

3) należy zachować minimum od 80% obszaru działki 

jako powierzchnię czynną biologicznie,

4) obowiązuje maksymalny procent powierzchni zabu-

dowy na terenie działki do 5%,

5) obowiązuje poziom posadzki parteru: maksymalnie 

do 0,30m n.p.t.

6) obowiązuje wysokość zabudowy: maksymalnie do 

6,0m n.p.t.

7) obowiązuje jedna kondygnacja,

8) obowiązują dachy strome, dwu- lub czterospado-

we, symetryczne, o kątach nachylenia od 30° do 

51°. Dachy winny być kryte dachówką,  blacho-

dachówką lub blachą miedzianą. Kolory pokryć 

dachowych winny ograniczać się do naturalnych 

kolorów blachy miedzianej i materiału  ceramicz-

nego (czerwienie i brązy) oraz do czerni i grafitu. 

Dopuszcza się budowę lukarn. Lukarny winny mieć 

dachy pulpitowe albo dwuspadowe  symetryczne 

o kalenicach prostopadłych do kalenicy głównego 

dachu,

9) obowiązują elewacje zewnętrzne wykończone szla-

chetnymi materiałami: tynkiem, kamieniem, klinkie-

rem, drewnem itp.

§ 14

1. Ustalenia dla terenów o symbolach 22MN,U o 

powierzchni 4,72ha i 34MN,U o powierzchni 0,19ha:

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 

usługowej. Dopuszcza się wyłącznie działalność 

usługową nieuciążliwą,

2) obowiązuje zabudowa w formie wolno stojącej 

lub bliźniaczej,

3) obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie 

zabudowy zgodne z rysunkiem planu,

4) dla zabudowy wolno stojącej należy zachować 

minimum od 30% obszaru działki jako powierzch-

nię czynną biologicznie, dla zabudowy  bliźniaczej 

minimum od 25%,

5) dla zabudowy wolno stojącej obowiązuje maksy-

malny procent powierzchni zabudowy na działce 

do 45%, dla zabudowy bliźniaczej do 55%,

6) obowiązuje poziom posadzki parteru: maksymal-

nie do 1,20m n.p.t.

7) dla budynków mieszkalnych i usługowych obowią-

zuje wysokość zabudowy: maksymalnie do 9,0m; 

dla budynków gospodarczych i garaży z  dachami 

płaskimi obowiązuje wysokość zabudowy: maksy-

malnie do 3,0m; dla budynków gospodarczych i 

garaży z dachami stromymi obowiązuje  wysokość 

zabudowy: maksymalnie do 5,0m,

8) obowiązują maksymalnie dwie kondygnacje nad-

ziemne dla budynków mieszkalnych z dachami pła-

skimi i maksymalnie trzy kondygnacje  nadziemne 

dla budynków mieszkalnych z dachami stromymi; 

dla budynków gospodarczych i garaży obowiązu-

je jedna kondygnacja nadziemna;  dopuszcza się 

podpiwniczenie budynków,

9) obowiązują dachy płaskie lub strome (dwu-, lub 

czterospadowe, symetryczne, o kątach nachylenia 

od 30° do 45°). Dachy strome winny być  kryte 

dachówką, blachodachówką lub blachą miedzia-

ną. Kolory pokryć dachowych winny ograniczać 

się do naturalnych kolorów blachy miedzianej i  

materiału ceramicznego (czerwienie i brązy) oraz 

do czerni i grafitu. Dopuszcza się montaż okien 

połaciowych i budowę lukarn; lukarny winny mieć  

dachy pulpitowe albo dwuspadowe symetryczne 

o kalenicach prostopadłych do kalenicy głównego 

dachu,

10) wymagane jest wykończenie elewacji w tynku, 

cegle, kamieniu lub drewnie; kolorystyka tynko-

wanych elewacji winna być pastelowa, natural-

na.

§ 15

1. Ustalenia dla terenu o symbolu 23MN o powierzchni 

0,69ha:

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

2) obowiązuje zabudowa w formie wolno stojącej, 

bliźniaczej lub atrialnej,

3) obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie 

zabudowy zgodne z rysunkiem planu,

4) dla zabudowy mieszkaniowej wolno stojącej należy 

zachować minimum od 30% obszaru działki jako 

powierzchnię czynną biologicznie, dla  zabudowy 

mieszkaniowej bliźniaczej i atrialnej minimum od 

25%,
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5) obowiązuje maksymalny procent powierzchni zabu-

dowy na działce do 55%,

6) obowiązuje poziom posadzki parteru: maksymalnie 

do 1,20m n.p.t.

7) dla budynków mieszkalnych obowiązuje wysokość 

zabudowy: maksymalnie do 9,0m; dla budynków 

gospodarczych i garaży z dachami  płaskimi obowią-

zuje wysokość zabudowy: maksymalnie do 3,0m; dla 

budynków gospodarczych i garaży z dachami stro-

mymi obowiązuje wysokość  zabudowy: maksymal-

nie do 5,0m,

8) dla budynków mieszkalnych obowiązują maksymal-

nie dwie kondygnacje nadziemne; dla budynków 

gospodarczych i garaży obowiązuje jedna  kondy-

gnacja nadziemna; dopuszcza się podpiwniczenie 

budynków,

9) obowiązują dachy płaskie lub strome (dwu-, lub 

czterospadowe, symetryczne, o kątach nachyle-

nia od 30° do 45°). Dachy strome winny być  kryte 

dachówką, blachodachówką lub blachą miedzianą. 

Kolory pokryć dachowych winny ograniczać się do 

naturalnych kolorów blachy miedzianej i  materiału 

ceramicznego (czerwienie i brązy) oraz do czerni i 

grafitu. Dopuszcza się montaż okien połaciowych i 

budowę lukarn; lukarny winny mieć  dachy pulpi-

towe albo dwuspadowe symetryczne o kalenicach 

prostopadłych do kalenicy głównego dachu,

10) wymagane jest wykończenie elewacji w tynku, cegle, 

kamieniu lub drewnie; kolorystyka tynkowanych ele-

wacji winna być pastelowa, naturalna.

§ 16

Ustalenia dla terenu o symbolu 24MN,U o powierzch-

ni 1,17ha:

1. teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 

usługowej. Dopuszcza się wyłącznie działalność 

usługową nieuciążliwą,

2. obowiązuje zabudowa w formie wolno stojącej lub 

bliźniaczej,

3. obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie zabu-

dowy zgodne z rysunkiem planu,

4. dla zabudowy wolno stojącej należy zachować 

minimum od 40% obszaru działki jako powierzchnię 

czynną biologicznie, dla zabudowy bliźniaczej  mini-

mum od 30%,

5. dla zabudowy wolno stojącej obowiązuje maksymal-

ny procent powierzchni zabudowy na działce do 30%, 

dla zabudowy bliźniaczej do 40%,

6. obowiązuje poziom posadzki parteru: maksymalnie 

do 1,20m n.p.t.

7. dla budynków mieszkalnych i usługowych obowią-

zuje wysokość zabudowy: maksymalnie do 9,0m; dla 

budynków gospodarczych i garaży z dachami  płaski-

mi obowiązuje wysokość zabudowy: maksymalnie 

do 3,0m; dla budynków gospodarczych i garaży z 

dachami stromymi obowiązuje wysokość  zabudowy: 

maksymalnie do 5,0m,

8. dla budynków mieszkalnych i usługowych obowią-

zują maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne; dla 

budynków gospodarczych i garaży obowiązuje  jedna 

kondygnacja nadziemna; dopuszcza się podpiwni-

czenie budynków,

9. obowiązują dachy strome (dwu-, lub czterospado-

we, symetryczne, o kątach nachylenia od 30° do 45°). 

Dachy winny być kryte dachówką,  blachodachów-

ką lub blachą miedzianą. Kolory pokryć dachowych 

winny ograniczać się do naturalnych kolorów blachy 

miedzianej i materiału  ceramicznego (czerwienie i 

brązy) oraz do czerni i grafitu. Dopuszcza się montaż 

okien połaciowych i budowę lukarn; lukarny winny 

mieć dachy  pulpitowe albo dwuspadowe symetrycz-

ne o kalenicach prostopadłych do kalenicy głównego 

dachu,

10. wymagane jest wykończenie elewacji w tynku, cegle, 

kamieniu lub drewnie; kolorystyka tynkowanych ele-

wacji winna być pastelowa, naturalna,

11. ze względu na położenie zachodniej części terenu 

24MN,U w pasie ochronnym cmentarza komunalne-

go (teren 25ZC) obowiązują w nim przepisy  szcze-

gólne.

§ 17

1. Ustalenia dla terenu o symbolu 25ZC o powierzchni 

5,45ha:

1) teren cmentarza z możliwością realizacji kaplicy i 

zaplecza administracyjno-socjalnego, z dopuszcze-

niem usług handlu. Zagospodarowanie  cmenta-

rza winno być zrealizowane zgodnie z przepisami 

o cmentarzach i chowaniu zmarłych,

2) teren znajduje się w granicach Trójmiejskiego Parku 

Krajobrazowego - obowiązują ograniczenia i zakazy 

określone w rozporządzeniu  Wojewody Pomorskie-

go,

3) obowiązuje zabudowa wolno stojąca,

4) obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie 

zabudowy zgodne z rysunkiem planu,

5) obowiązuje wysokość zabudowy: maksymalnie do 

9,00m n.p.t. Powyższe ustalenie nie dotyczy domi-

nanty wolno stojącej lub przybudowanej  do kaplicy 

w postaci sygnatury, dzwonnicy lub wieży zegaro-

wej. Obowiązuje wysokość dominanty: maksymal-

nie do 15,00m n.p.t.

6) obowiązują maksymalnie dwie kondygnacje nad-

ziemne. Dopuszcza się podpiwniczenie budyn-

ków,

7) obowiązują dachy strome (dwu-, cztero- lub wie-

lospadowe, symetryczne, o kątach nachylenia od 

30° do 51°). Dachy winny być kryte  dachówką, bla-

chodachówką lub blachą miedzianą. Kolory pokryć 

dachowych winny ograniczać się do naturalnych 

kolorów blachy miedzianej i materiału  ceramicz-

nego (czerwienie i brązy) oraz do czerni i grafitu. 

Dopuszcza się montaż okien połaciowych i budowę 

lukarn. Lukarny winny mieć dachy  pulpitowe albo 

dwuspadowe symetryczne o kalenicach prostopa-

dłych do kalenicy głównego dachu,

8) obowiązują elewacje zewnętrzne wykończone szla-

chetnymi materiałami: tynkiem, kamieniem, klinkie-

rem, drewnem itp.

§ 18

1. Ustalenia dla terenu o symbolu 26U,P/MN,MW,U o 

powierzchni 11,50ha:

1) teren zabudowy usługowej, obiektów przemysło-

wych, składów i magazynów. Obowiązuje zakaz 

lokalizacji obiektów produkcyjnych przemysłu  

metalurgicznego, składowisk odpadów niebez-

piecznych, zakładów przetwarzania odpadów nie-

bezpiecznych, złomu, autozłomów, wytwórni mas  

bitumicznych, grzebowisk dla zwierząt i spalarni 

zwłok. Docelowo, po zakończeniu działalności prze-

mysłowej, składowej i górniczej, teren zabudowy  

mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz usłu-

gowej. Docelowo dopuszcza się wyłącznie działal-

ność usługową nieuciążliwą. W ramach zabudowy  

mieszkaniowej wielorodzinnej ustala się zabudo-

wę do 6 mieszkań w jednym budynku wolno stoją-

cym,
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2) obowiązuje zabudowa w formie wolno stojącej,

3) obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie zabu-

dowy zgodne z rysunkiem planu,

4) sytuowanie budowli oraz wykonywanie robót ziem-

nych w sąsiedztwie obszaru kolejowego winno być 

wykonane zgodnie z przepisami  szczególnymi,

5) dla zabudowy mieszkaniowej należy zachować 

minimum od 30% obszaru działki jako powierzchnię 

czynną biologicznie, dla zabudowy  usługowej mini-

mum od 20%, dla obiektów przemysłowych, składów 

i magazynów minimum od 10%,

6) dla zabudowy mieszkaniowej obowiązuje maksymal-

ny procent powierzchni zabudowy na działce do 30%, 

dla zabudowy usługowej  obowiązuje maksymalny 

procent powierzchni zabudowy na działce do 60%, 

dla obiektów przemysłowych, składów i magazynów 

nie ustala się  maksymalnego procentu powierzchni 

zabudowy,

7) dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej obowiązu-

je poziom posadzki parteru: maksymalnie do 1,20m 

n.p.t.; dla obiektów przemysłowych,  składów i 

magazynów nie ustala się maksymalnego poziomu 

posadzki parteru,

8) dla budynków mieszkalnych, usługowych, obiektów 

przemysłowych, składów i magazynów obowiązuje 

wysokość zabudowy: maksymalnie do  12,5m; dla 

budynków gospodarczych i garaży obowiązuje wyso-

kość zabudowy: maksymalnie do 5,0m; powyższa 

wysokość nie dotyczy obiektów  związanych z działal-

nością przemysłową i składową typu: maszty, anteny, 

budowle i urządzenia technologiczne itp.

9) obowiązują maksymalnie trzy kondygnacje nadziem-

ne; dla budynków gospodarczych i garaży obowią-

zuje jedna kondygnacja nadziemna;  dopuszcza się 

podpiwniczenie budynków,

10) dla obiektów przemysłowych, składów i magazy-

nów nie ustala się kształtów ani materiałów pokry-

cia dachów. Dla zabudowy mieszkalnej i  usługowej 

obowiązują dachy strome (dwu-, lub czterospado-

we, symetryczne, o kątach nachylenia od 30° do 45°). 

Dachy dla zabudowy mieszkalnej i  usługowej winny 

być kryte dachówką, blachodachówką lub blachą 

miedzianą. Kolory pokryć dachowych winny ograni-

czać się do naturalnych kolorów  blachy miedzianej i 

materiału ceramicznego (czerwienie i brązy) oraz do 

czerni i grafitu. Dopuszcza się montaż okien połacio-

wych i budowę lukarn;  lukarny winny mieć dachy 

pulpitowe albo dwuspadowe symetryczne o kaleni-

cach prostopadłych do kalenicy głównego dachu,

11) dla obiektów przemysłowych, składów i magazynów 

nie ustala się wykończenia elewacji; dla zabudowy 

mieszkalnej i usługowej wymagane  jest wykończe-

nie elewacji w tynku, cegle, kamieniu lub drewnie; 

kolorystyka tynkowanych elewacji winna być paste-

lowa, naturalna.

§ 19

1. Ustalenia dla terenów o symbolach 29MN o 

powierzchni 0,24ha, 32MN o powierzchni 0,95ha i 

33MN o powierzchni 0,21ha:

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

2) obowiązuje zabudowa w formie wolno stojącej,

3) obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie 

zabudowy zgodne z rysunkiem planu,

4) należy zachować minimum od 30% obszaru działki 

jako powierzchnię czynną biologicznie,

5) obowiązuje maksymalny procent powierzchni zabu-

dowy na działce do 50%,

6) obowiązuje poziom posadzki parteru: maksymalnie 

do 1,20m n.p.t.

7) dla budynków mieszkalnych obowiązuje wyso-

kość zabudowy: maksymalnie do 9,5m; dla budyn-

ków gospodarczych i garaży z dachami  płaskimi 

obowiązuje wysokość zabudowy: maksymalnie 

do 3,0m; dla budynków gospodarczych i garaży z 

dachami stromymi obowiązuje wysokość  zabudo-

wy: maksymalnie do 5,0m,

8) obowiązują maksymalnie dwie kondygnacje nad-

ziemne dla budynków mieszkalnych z dachami pła-

skimi i maksymalnie trzy kondygnacje  nadziemne 

dla budynków mieszkalnych z dachami stromymi; 

dla budynków gospodarczych i garaży obowiązuje 

jedna kondygnacja nadziemna;  dopuszcza się pod-

piwniczenie budynków,

9) obowiązują dachy płaskie lub strome (dwu-, lub 

czterospadowe, symetryczne, o kątach nachyle-

nia od 30° do 45°). Dachy strome winny być  kryte 

dachówką, blachodachówką lub blachą miedzianą. 

Kolory pokryć dachowych winny ograniczać się do 

naturalnych kolorów blachy miedzianej i  materiału 

ceramicznego (czerwienie i brązy) oraz do czerni i 

grafitu. Dopuszcza się montaż okien połaciowych i 

budowę lukarn; lukarny winny mieć  dachy pulpi-

towe albo dwuspadowe symetryczne o kalenicach 

prostopadłych do kalenicy głównego dachu,

10) wymagane jest wykończenie elewacji w tynku, 

cegle, kamieniu lub drewnie; kolorystyka tynko-

wanych elewacji winna być pastelowa, naturalna.

§ 20

1. Ustalenia dla terenu o symbolu 31UO o powierzchni 

1,37ha:

1) teren zabudowy usług oświaty, z dopuszczeniem 

innych usług nieuciążliwych. Obowiązuje zakaz 

realizacji nowych wolno stojących budynków  

gospodarczych i garaży,

2) obowiązuje zabudowa wolno stojąca,

3) obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie 

zabudowy zgodne z rysunkiem planu,

4) należy zachować minimum od 30% obszaru działki 

jako powierzchnię czynną biologicznie,

5) obowiązuje maksymalny procent powierzchni zabu-

dowy na terenie działki do 40%,

6) obowiązuje wysokość zabudowy: maksymalnie do 

12,00m n.p.t.

7) obowiązują maksymalnie trzy kondygnacje nad-

ziemne. Dopuszcza się podpiwniczenie budyn-

ków,

8) obowiązują dachy płaskie albo strome (dwu-, 

cztero- lub wielospadowe, symetryczne, o kątach 

nachylenia od 30° do 51°). Dachy strome  winny 

być kryte dachówką, blachodachówką lub blachą 

miedzianą. Kolory pokryć dachowych winny ogra-

niczać się do naturalnych kolorów blachy  miedzia-

nej i materiału ceramicznego (czerwienie i brązy) 

oraz do czerni i grafitu. Dopuszcza się montaż okien 

połaciowych i budowę lukarn. Lukarny  winny mieć 

dachy pulpitowe albo dwuspadowe symetryczne 

o kalenicach prostopadłych do kalenicy głównego 

dachu,

9) obowiązują elewacje zewnętrzne wykończone szla-

chetnymi materiałami: tynkiem, kamieniem, klinkie-

rem, drewnem itp.

§ 21

1. Ustalenia dla terenów o symbolach 35MN o 

powierzchni 0,47ha, 37MN o powierzchni 0,42ha i 

38MN o powierzchni 0,35ha:
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1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Dopuszcza się zachowanie istniejącej funkcji usłu-

gowej,

2) obowiązuje zabudowa w formie wolno stojącej, bliź-

niaczej lub szeregowej,

3) obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie zabu-

dowy zgodne z rysunkiem planu,

4) dla zabudowy mieszkaniowej wolno stojącej należy 

zachować minimum od 30% obszaru działki jako 

powierzchnię czynną biologicznie, dla  zabudowy 

mieszkaniowej bliźniaczej i szeregowej minimum 

od 25%,

5) dla zabudowy mieszkaniowej wolno stojącej obo-

wiązuje maksymalny procent powierzchni zabudowy 

na działce do 45%, dla zabudowy  mieszkaniowej 

bliźniaczej do 50%, dla zabudowy mieszkaniowej 

szeregowej do 55%,

6) obowiązuje poziom posadzki parteru: maksymalnie 

do 1,20m n.p.t.

7) dla budynków mieszkalnych obowiązuje wysokość 

zabudowy: maksymalnie do 9,0m; dla budynków 

gospodarczych i garaży obowiązuje  wysokość zabu-

dowy: maksymalnie do 5,0m,

8) dla budynków mieszkalnych obowiązują maksy-

malnie trzy kondygnacje nadziemne; dla budynków 

gospodarczych i garaży obowiązuje jedna  kondy-

gnacja nadziemna; dopuszcza się podpiwniczenie 

budynków,

9) obowiązują dachy strome (dwu-, lub czterospado-

we, symetryczne, o kątach nachylenia od 30° do 45°). 

Dachy winny być kryte dachówką,  blachodachów-

ką lub blachą miedzianą. Kolory pokryć dachowych 

winny ograniczać się do naturalnych kolorów blachy 

miedzianej i materiału  ceramicznego (czerwienie i 

brązy) oraz do czerni i grafitu. Dopuszcza się montaż 

okien połaciowych i budowę lukarn; lukarny winny 

mieć dachy  pulpitowe albo dwuspadowe symetrycz-

ne o kalenicach prostopadłych do kalenicy głównego 

dachu,

10) wymagane jest wykończenie elewacji w tynku, cegle, 

kamieniu lub drewnie; kolorystyka tynkowanych ele-

wacji winna być pastelowa, naturalna.

§ 22

1. Ustalenia dla terenu o symbolu 39ZL o powierzchni 

0,30ha:

1) teren lasów,

2) obowiązuje zabudowa w formie wolno stojącej,

3) obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie 

zabudowy zgodne z rysunkiem planu,

4) należy zachować minimum od 40% obszaru działki 

jako powierzchnię czynną biologicznie,

5) obowiązuje maksymalny procent powierzchni zabu-

dowy na działce do 30%,

6) obowiązuje poziom posadzki parteru: maksymalnie 

do 1,20m n.p.t.

7) obowiązuje wysokość zabudowy: maksymalnie do 

9,0m,

8) obowiązują maksymalnie dwie kondygnacje nad-

ziemne; dopuszcza się podpiwniczenie budyn-

ków,

9) obowiązują dachy strome (dwu-, lub czterospado-

we, symetryczne, o kątach nachylenia od 30° do 

45°). Dachy winny być kryte dachówką,  blacho-

dachówką lub blachą miedzianą. Kolory pokryć 

dachowych winny ograniczać się do naturalnych 

kolorów blachy miedzianej i materiału  ceramicz-

nego (czerwienie i brązy) oraz do czerni i grafitu. 

Dopuszcza się montaż okien połaciowych i budowę 

lukarn; lukarny winny mieć dachy  pulpitowe albo 

dwuspadowe symetryczne o kalenicach prostopa-

dłych do kalenicy głównego dachu,

10) wymagane jest wykończenie elewacji w tynku, 

cegle, kamieniu lub drewnie; kolorystyka tynko-

wanych elewacji winna być pastelowa, naturalna.

§ 23

1. Ustalenia dla terenu o symbolu 42U o powierzchni 

0,15ha:

1) teren zabudowy usługowej typu: dom spokojnej 

starości, żłobek, przedszkole, przychodnia zdro-

wia, gabinety lekarskie itp. z dopuszczeniem  1 

mieszkania służbowego lub 1 mieszkania dla wła-

ściciela nieruchomości,

2) obowiązuje zabudowa w formie wolno stojącej,

3) obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie 

zabudowy zgodne z rysunkiem planu,

4) należy zachować minimum od 30% obszaru działki 

jako powierzchnię czynną biologicznie,

5) obowiązuje maksymalny procent powierzchni 

zabudowy na działce do 60%,

6) obowiązuje poziom posadzki parteru: maksymal-

nie do 1,20m n.p.t.

7) obowiązuje wysokość zabudowy: dla budynków 

usługowych maksymalnie do 9,0m; dla budynków 

gospodarczych i garaży obowiązuje  wysokość 

zabudowy: maksymalnie do 5,0m,

8) obowiązują maksymalnie trzy kondygnacje nad-

ziemne; dla budynków gospodarczych i garaży 

obowiązuje jedna kondygnacja nadziemna;  

dopuszcza się podpiwniczenie budynków,

9) obowiązują dachy strome (dwu-, lub czterospado-

we, symetryczne, o kątach nachylenia od 30° do 

45°). Dachy winny być kryte dachówką,  blacho-

dachówką lub blachą miedzianą. Kolory pokryć 

dachowych winny ograniczać się do naturalnych 

kolorów blachy miedzianej i materiału  ceramicz-

nego (czerwienie i brązy) oraz do czerni i grafi-

tu. Dopuszcza się montaż okien połaciowych i 

budowę lukarn; lukarny winny mieć dachy  pulpi-

towe albo dwuspadowe symetryczne o kalenicach 

prostopadłych do kalenicy głównego dachu,

10) wymagane jest wykończenie elewacji w tynku, 

cegle, kamieniu lub drewnie; kolorystyka tynko-

wanych elewacji winna być pastelowa, natural-

na.

§ 24

1. Ustalenia dla ulic dojazdowych o symbolach 01KDD 

o powierzchni 1,95ha, 05KDD o powierzchni 0,91ha, 

07KDD o powierzchni 0,23ha, 08KDD o  powierzchni 

1,09ha, 09KDD o powierzchni 0,03ha i 012KDD o 

powierzchni 0,35ha:

1) obowiązuje szerokość ulic w liniach rozgraniczają-

cych zgodna z rysunkiem planu,

2) dla ulic 01KDD i 09KDD sytuowanie budowli oraz 

wykonywanie robót ziemnych w sąsiedztwie obsza-

ru kolejowego winno być wykonane  zgodnie z 

przepisami szczególnymi.

§ 25

1. Ustalenia dla ulic lokalnych o symbolach 02KDL o 

powierzchni 0,53ha, 03KDL o powierzchni 2,43ha, 

010KDL o powierzchni 0,02ha i 011KDL o  powierzchni 

0,01ha:

1) obowiązuje szerokość ulic w liniach rozgraniczają-

cych zgodna z rysunkiem planu,

2) ulice 010KDL i 011KDL stanowią poszerzenie ul. 
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Leśnej,

3) fragment ulicy 03KDL znajduje się w granicach 

Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - obowiązują 

ograniczenia i zakazy określone w  rozporządzeniu 

Wojewody Pomorskiego,

4) wykorzystanie istniejących zjazdów z ulic dla 

nowych inwestycji oraz realizacja nowych zjazdów 

może nastąpić wyłącznie za zgodą i na  warunkach 

zarządcy ulicy,

5) sytuowanie budowli oraz wykonywanie robót ziem-

nych w sąsiedztwie obszaru kolejowego winno być 

wykonane zgodnie z przepisami  szczególnymi.

§ 26

Ustalenia dla publicznych ciągów pieszych o symbo-

lach 04KDX o powierzchni 0,03ha i 06KDX o powierzchni 

0,01ha: obowiązuje szerokość ciągu w  liniach rozgrani-

czających zgodna z rysunkiem planu.

Rozdział 3

USTALENIA KOŃCOWE

§ 27

1. Ustala się stawkę, służącą do naliczania jednorazowej 

opłaty w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości, 

w momencie zbywania nieruchomości  przez obecnego 

właściciela:

1) 0% - dla terenów usług oświaty, cmentarza, lasów, 

infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz 

zieleni urządzonej,

2) 30% - dla pozostałych terenów.

§ 28

Zmienia się przeznaczenie gruntów leśnych o 

powierzchni 0,2547ha na cele nieleśne, za zgodą Ministra 

Środowiska na podstawie decyzji o sygn.  ZS-W-2120-1-

2/2011 z dnia 31.01.2011r.

§ 29

1. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Redy do:

1) niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały 

Wojewodzie Pomorskiemu wraz z dokumentacją 

planistyczną w celu oceny zgodności z  prawem i 

ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Pomorskiego,

2) umieszczenia niniejszej uchwały na tablicy ogłoszeń 

wraz z częścią graficzną na okres 14 dni na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta w Redzie,

3) publikacji niniejszej uchwały wraz z częścią graficz-

ną na stronie internetowe miasta Redy,

4) umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu 

do dokumentu planu miejscowego oraz wydania 

na ich wniosek potrzebnych im wypisów i  wyrysów 

na zasadach określonych ustawowo.

§ 30

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 

ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego.

2. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej 

Miasta Redy.

 Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Redzie

Kazimierz Okrój
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Załącznik nr 1

do uchwały nr V/55/2011

Rady Miejskiej w Redzie

 z dnia 16 lutego 2011 r.

   Załącznik nr 2

   do uchwały nr V/55/2011

   Rady Miejskiej w Redzie

   z dnia 16 lutego 2011 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Redzie w sprawie 

uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego fragmentu miasta Redy w  obszarze 

jednostki „D”, położonej pomiędzy terenami kolejowy-

mi, a granicą administracyjną z gminą Wejherowo

Rada Miejska w Redzie po zapoznaniu się z dokumen-

tacją formalno – prawną zmian planu oraz protokołem z 

dyskusji publicznej nad projektem  „miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta 

Redy w obszarze jednostki „D”, położonej pomiędzy 

terenami kolejowymi, a  granicą administracyjną z gminą 

Wejherowo”, rozstrzyga co następuje:

1) Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)  rozstrzygnięcie 

o rozpatrzeniu uwag do „miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta 

Redy w obszarze jednostki „D”,  położonej pomiędzy 

terenami kolejowymi, a granicą administracyjną z 

gminą Wejherowo” jest załącznikiem Nr 2 do niniejszej 

uchwały.

2) W okresie wyłożenia do publicznego wglądu 

projektu „miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu miasta Redy w  obszarze 

jednostki „D”, położonej pomiędzy terenami 

kolejowymi, a granicą administracyjną z gminą 

Wejherowo”, oraz w ciągu 14 dni po wyłożeniu, do  

ustaleń projektu zmiany planu miejscowego nie 

wniesiono uwag, o których mowa w art. 18 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

   Załącznik nr 3

   do uchwały nr V/55/2011

   Rady Miejskiej w Redzie

     z dnia 16 lutego 2011 r.

Rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Redzie o sposobie 

realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakre-
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su infrastruktury technicznej, które należą do  zadań 

własnych gminy, zapisanych w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta 

Redy w obszarze jednostki „D”,  położonej pomiędzy 

terenami kolejowymi, a granicą administracyjną z gminą 

Wejherowo

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rada  Miejska w 

Redzie postanawia, co następuje:

1. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

rozstrzygnięcie o sposobie realizacji,  zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach 

ich finansowania jest  załącznikiem Nr 3 do niniejszej 

uchwały.

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, służące 

zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, będą 

realizowane zgodnie z art. 7 ust. 1  ustawy z dnia 8 

marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

3. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, 

zaliczone do zadań własnych gminy, zapisane w 

niniejszym planie, obejmują:

1) ulice gminne, służące do obsługi terenów przyle-

głych,

2) sieć wodociągową, służącą do obsługi terenów 

przyległych,

3) sieć kanalizacji sanitarnej, służącą do obsługi tere-

nów przyległych,

4) oświetlenie ulic gminnych, objętych planem,

5) sieć kanalizacji deszczowej odwadniającej ulice 

gminne i tereny przyległe.

4. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 

ujętych w niniejszym planie, podlega przepisom  

ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 20 grudnia 2005r. Nr 249, poz. 

2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319,  Nr 

104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 

1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 

560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i  Nr 140, poz. 

984.), przy czym wydatki na w/w inwestycje w ramach 

wieloletniego programu inwestycyjnego na każdy rok 

będą ujmowane w budżecie  gminy.
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 UCHWAŁA Nr VI/42/11

Rady Miejskiej w Słupsku

 z dnia 23 lutego 2011 r.

 w sprawie zmiany uchwały Nr L/758/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 03 marca 2010 roku w sprawie zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Słupsk.

Na podstawie: art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 

21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszka-

niowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266, z 2006 r. 

Nr 86 poz. 602, Nr 94 poz. 657, Nr 167 poz. 1193, Nr 249 

poz. 1833, z 2007 r. Nr 128 poz. 902, Nr 173 poz. 1218, 

z 2010 r. Nr 3 poz. 13) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity 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, 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 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 

poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113). Rada 

Miejska w Słupsku uchwala, co następuje:

§ 1

W wykazie lokali przeznaczonych do wynajmowania 

na czas trwania stosunku pracy, stanowiącym załącznik 

Nr 2 do uchwały Nr L/758/10 Rady Miejskiej w Słupsku z 

dnia 03 marca 2010 roku w sprawie zasad wynajmowa-

nia lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Miejskiej Słupsk dopisuje się pozycję numer 16 

w następującym brzmieniu:

16 ul. Solskiego 17 m. 12 

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 

Słupska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-

szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-

skiego.

 Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Słupsku

Zdzisław Sołowin
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UCHWAŁA Nr V/75/11

Rady Miasta Gdyni

z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino 

w Gdyni, rejon węzła Chwarzno, ul. Chwarznieńskiej i jej przedłużenia w kierunku południowo-zachodnim

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 

2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami1)) oraz art. 20 

ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 

80, poz. 717 z późn. zmianami 2)) w związku z art. 4 ust. 

2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy 

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. nr 130, 

poz. 871) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1

  Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-

nego Gdyni, uchwalonego uchwałą Rady Miasta Gdyni 

nr XVII/400/08 z 27 lutego 2008 r., uchwala się miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 

Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła Chwarzno, ul. 

Chwarznieńskiej i jej przedłużenia w kierunku południo-

wo-zachodnim, oznaczony numerem ewidencyjnym 

2206, obejmujący obszar o powierzchni 89,15 ha, którego 

granice obejmują rejon węzła zespolonego Trasa Kwiat-

kowskiego – Obwodowa Trójmiasta – Chwarzno wraz z ul. 

Chwarznieńską i jej przedłużeniem w kierunku południo-

wo-zachodnim, aż do granicy administracyjnej Gdyni z 

gminą Szemud, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 

uchwały.

§ 2

1. Ustala się podział obszaru objętego planem na 18 

terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, ozna-

czonych numerami dwucyfrowymi od 01 do 18 oraz ich 

przeznaczenie oznaczone symbolami literowymi lub 

literowo-cyfrowymi zgodnie z poniższą klasyfi kacją: 

1) Tereny zabudowy usługowej:

  a) U – Zabudowa usługowa

2) Tereny użytkowane rolniczo:

  a) R – Tereny rolnicze

3) Tereny zieleni i wód:

  a) ZL – Lasy

  b) ZE – Zieleń ekologiczno-krajobrazowa

 Tereny zieleni przeznaczone do utrzymania i rozwoju 

struktur przyrodniczych niewymagające urządzenia i 

stałej pielęgnacji. W szczególności są to tereny zadrze-

wień i zarośli, muraw i wrzosowisk, cieków, torfowisk, 

oczek wodnych oraz zespoły roślinności bagiennej, 

trwałe i półnaturalne łąki oraz pastwiska.

  c) ZD – Ogrody działkowe

  d) WS – Wody śródlądowe

4) Tereny komunikacji:

a) KD-S j/p – Drogi i ulice ekspresowe (j – liczba 

jezdni, p – liczba pasów ruchu)

b) KD-G j/p – Drogi i ulice główne (j – liczba jezdni, 

p – liczba pasów ruchu)

c) KD-Z j/p – Drogi i ulice zbiorcze (j – liczba jezdni, 

p – liczba pasów ruchu)

d) KD-L j/p – Drogi i ulice lokalne (j – liczba jezdni, 

p – liczba pasów ruchu)

e) KD-D j/p – Drogi i ulice dojazdowe (j – liczba jezdni, 

p – liczba pasów ruchu)

f) KD-X – Wydzielone ogólnodostępne ciągi pieszo-

jezdne i pieszo-rowerowe

g) KS – tereny urządzeń transportu samochodowe-

go

5) Tereny infrastruktury technicznej:

a) K – Tereny urządzeń odprowadzania i oczyszczania 

ścieków.

2. Funkcja wyłączona jest to sposób użytkowania niepo-

żądany na danym terenie wydzielonym liniami rozgra-

niczającymi i mimo, że mieści się w opisanym w ust. 1 

ogólnym zakresie określającym przeznaczenie terenów, 

to na danym terenie nie jest dopuszczony.

3. Uściślenie warunków zagospodarowania oraz określe-

nie dopuszczalnego sposobu kształtowania zabudowy, 

dla poszczególnych terenów wydzielonych liniami 

rozgraniczającymi, zawarte są w kartach odpowiednich 

terenów w § 13

  § 3

1. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania 

ładu przestrzennego dla obszaru objętego planem:

1) 1) przebieg projektowanych dróg dostosować do 

rzeźby i walorów krajobrazowych terenu;

2) uwzględniając wymagane parametry dróg, zminim.

alizować zajęcie terenów chronionych – lasów i 

innych terenów cennych przyrodniczo oraz zmini-

malizować zasięg niezbędnych robót ziemnych.

§ 4

1. Na obszarze objętym planem obowiązują następujące 

zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kul-

turowego:

1) północny i południowy fragment obszaru objętego 

planem położone są w granicach Trójmiejskiego 

Parku Krajobrazowego wyznaczonego rozporządze-

niem Wojewody Pomorskiego: nr 57/06 z dnia 15 

maja 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. nr 58, poz. 1194 z 

dn. 01.06.2006 r.), pozostała część obszaru planu po-

łożona jest w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku 

Krajobrazowego wyznaczonej ww. rozporządzeniem 

w celu zabezpieczenia parku przed zagrożeniami 

zewnętrznymi.

2. Na obszarze objętym planem należy ograniczyć za-

grożenia wynikające z negatywnego wpływu dróg na 

przyrodę i krajobraz poprzez:

1) budowę przejść pod drogami dla drobnych zwierząt 

na trasach przebiegu powiązań przyrodniczych oraz 

budowę przejść dla dużych zwierząt dziko żyjących, 

w miejscach orientacyjnie wskazanych na rysunku 

planu;

2) budowę ogrodzeń chroniących zwierzynę leśną przed 

wtargnięciem na drogę 09 KD-S 2/3 – Obwodnicę 

Trójmiasta;

3) rekonstrukcje terenów leśnych naruszonych budową 

drogi;

4) wykonanie projektów zieleni dla dróg i wprowadzenie 

zieleni w ich liniach rozgraniczających.

3. Szczegółowe zasady ochrony elementów środowiska 

przyrodniczego i krajobrazu, odnoszące się do po-
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szczególnych terenów położonych na obszarze objętym 

planem, zawarto w kartach tych terenów w § 13.

  § 5

1. Na obszarze objętym planem obowiązują następujące 

zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej:

1) ustala się ochronę konserwatorską obiektów ozna-

czonych na rysunku planu:

a) grupa C – obiekty o walorach kulturowych, moż-

liwe do przekształceń obejmująca:

-  budynki historyczne o tradycyjnej formie 

architektonicznej, nie wyróżniające się szcze-

gólnymi cechami indywidualnymi; ze względu 

na niewielki udział i zły stan techniczny zacho-

wanej substancji zabytkowej utrzymanie tych 

obiektów nie jest wymagane:

    i) budynek mieszkalny, ul. Chwarznieńska 

91A,

   ii) dwa budynki gospodarcze, ul. Chwarznieńska 

81;

b) w razie ingerencji w strukturę budynków grupy C 

lub ich całkowitej rozbiórki należy je udokumen-

tować oraz zachować wartościowe elementy – w 

uzgodnieniu z właściwym konserwatorem zabyt-

ków;

2) na rysunku planu informacyjnie wskazano granice 

zespołu dworsko-folwarcznego „Chwarzno” (część 

zespołu zlokalizowana jest poza granicami planu); 

dla części zespołu położonej w granicach planu nie 

ustala się zasad ochrony;

3) w granicach obszaru objętego planem znajduje się 

część strefy ochrony archeologicznej obszaru cmen-

tarzyska płaskiego, datowanego na wczesną epokę 

żelaza, wpisanego dnia 29.11.1975 r. do rejestru 

zabytków województwa pomorskiego pod numerem 

271/Archeol.; strefę oznaczono na rysunku planu; 

obowiązują archeologiczne badania ratownicze. W 

strefi e ochrony archeologicznej prace ziemne mo-

gące naruszyć lub zniszczyć struktury podziemne 

(warstwy kulturowe), należy poprzedzić przepro-

wadzeniem badań archeologicznych. Szczegółowy 

zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych 

ustala właściwy konserwator zabytków w drodze 

decyzji;

4) ustala się strefę ochrony archeologicznej, oznaczo-

ną na rysunku planu – cmentarzyska płaskiego z 

wczesnej epoki żelaza. W strefi e ochrony archeolo-

gicznej prace ziemne mogące naruszyć lub zniszczyć 

struktury podziemne (warstwy kulturowe), należy 

poprzedzić przeprowadzeniem badań archeologicz-

nych. Szczegółowy zakres i rodzaj niezbędnych ba-

dań archeologicznych ustala właściwy konserwator 

zabytków w drodze decyzji.

§ 6

1. Na obszarze objętym planem ustala się następujące 

elementy zagospodarowania wynikające z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych:

1) na obszarze objętym planem ustala się:

a) system ciągów pieszych przebiegających wzdłuż 

ulic Chwarznieńskiej, Śliskiej i w ciągu pieszo-ro-

werowym 16 KD-X;

b) ścieżki rowerowe oznaczone na rysunku planu;

2) w zagospodarowaniu przestrzeni publicznych należy 

zastosować udogodnienia dla osób niepełnospraw-

nych, w szczególności poruszających się na wózkach 

inwalidzkich.

2. Na obszarze objętym planem ustala się następujące 

zasady umieszczania szyldów oraz reklam na budynkach 

i reklam wolno stojących, odpowiadające przeznaczeniu 

poszczególnych terenów:

1) zasady ogólne:

a) kształt, wielkość i miejsce umieszczenia szyldu lub 

reklamy na budynku muszą być dostosowane do 

architektury budynku;

b) w przypadku, gdy ilość szyldów na budynku jest 

większa niż jeden, powinny być tej samej wielkości 

i winny być zgrupowane w miarę możliwości w 

jednym miejscu na elewacji; przy czym za szyld 

uważa się jednostronny, płaski znak zawierający 

wyłącznie logo fi rmowe lub informacje o nazwie 

fi rmy, rodzaju prowadzonej działalności, dacie 

założenia fi rmy;

c) szyld nie może sięgać dalej niż 0,12 m od lica 

budynku;

d) zewnętrzna krawędź reklamy nie może sięgać dalej 

niż 1,00 m od lica ściany budynku. W przypadku, 

gdy reklama sięga dalej niż 0,12 m od lica ściany 

budynku, jej dolna krawędź nie może znajdować 

się na wysokości mniejszej niż 2,40 m nad pozio-

mem terenu znajdującego się pod reklamą;

e) wyklucza się stosowanie oświetlenia pulsacyjnego 

wszelkich szyldów i reklam; wyklucza się stoso-

wanie szyldów i reklam o zmiennym natężeniu 

oświetlenia takich jak telebimy i tablice LCD;

f) reklamy i znaki grafi czne umieszczone na marki-

zach, namiotach i parasolach nie będą uznawane 

za szyldy i reklamy pod warunkiem, że będą 

umieszczone płasko na ich powierzchni, nie będą 

świecić i nie będą wykraczać poza obrys ich po-

wierzchni;

2) zasady szczegółowe:

  a) tereny zabudowy usługowej:

  - nie dopuszcza się lokalizacji reklam z wyjątkiem 

szyldów o pow. do 0,6 m² i reklam o pow. do 

3,0 m² związanych z miejscem prowadzonej 

działalności gospodarczej lub siedzibą fi rmy,

  - dopuszcza się zainstalowanie po jednym szyl-

dzie i jednej reklamie na jedną fi rmę,

  - nie dopuszcza się lokalizacji reklam na ogro-

dzeniach oraz reklam wolno stojących;

b) tereny komunikacji i urządzeń infrastruktury tech-

nicznej:

  - nie dopuszcza się lokalizacji reklam, z wyjąt-

kiem systemowych nośników reklamowych 

zlokalizowanych na wiatach przystankowych 

lub elementach systemu informacji miejskiej;

c) tereny użytkowane rolniczo, tereny zieleni i wód:

  - nie dopuszcza się lokalizacji reklam.

3. Na obszarze objętym planem ustala się, że ogrodzenia 

od strony ulic, ogólnodostępnych ciągów pieszych i 

innych miejsc publicznych powinny być dostosowane 

do architektury budynków, z którymi są związane.

§ 7

  Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 

zagospodarowania dla poszczególnych terenów określono 

w kartach terenów w § 13.

  § 8

1. Na obszarze objętym planem znajdują się następu-

jące tereny i obiekty podlegające ochronie ustalone 

na podstawie odrębnych przepisów oraz obowiązują 

następujące szczególne warunki zagospodarowania 

terenów i ograniczenia w ich użytkowaniu:
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1) na obszarze objętym planem występują obszary po-

tencjalnie narażone na osuwanie się mas ziemnych 

(oznaczone na rysunku planu); wszelkie inwestycje 

budowlane na tych terenach powinny być poprzedzo-

ne szczegółowym rozpoznaniem budowy geologicz-

nej i ustaleniem kategorii geotechnicznej warunków 

ich posadowienia z uwzględnieniem stateczności 

skarp – zgodnie z obowiązującymi przepisami. W 

przypadku konieczności zabezpieczenia stabilności 

skarp, w projekcie budowlanym należy przewidzieć 

sposób ich zabezpieczenia;

2) przez obszar objęty planem przebiegają i są projek-

towane drogi stanowiące źródło hałasu: Obwodnica 

Trójmiasta – 09 KD-S 2/3 i ulice 10 KD-Z 2/2 (KD-G 

2/2), 11 KD-Z 2/2, 12 KD-Z 2/2 (KD-L 1/2), 13 KD-L 1/2, 

14 KD-L 1/2; cały obszar objęty planem znajduje się 

w zasięgu oddziaływania hałasu drogowego ww. 

ulic, gdzie długookresowy średni poziom dźwięku 

może przekroczyć dopuszczalne poziomy hałasu 

w środowisku, określone w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie do-

puszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

  Dla dotrzymania właściwych warunków akustycznych 

wewnątrz budynków z pomieszczeniami chronionymi 

przed hałasem konieczne jest zastosowanie odpo-

wiednich rozwiązań technicznych jak np.: stolarka 

okienna i materiały budowlane o podwyższonych 

właściwościach dźwiękochłonnych, systemy wenty-

lacyjne i klimatyzacyjne. Lokalizowanie zabudowy 

chronionej przed hałasem w rejonie potencjalnych 

przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu jest 

możliwe jedynie pod warunkiem zastosowania roz-

wiązań techniczno-przestrzennych zapewniających 

standardy jakości środowiska odpowiednie dla 

projektowanej zabudowy;

3) przez obszar objęty planem przebiegają linie ener-

getyczne wysokiego napięcia 110 kV –ograniczenia 

dla zabudowy i zagospodarowania według obo-

wiązujących przepisów w sprawie dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 

oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych pozio-

mów.

  Na rysunku panu wskazano informacyjnie strefę 

ograniczeń od linii wysokiego napięcia 110 kV (o 

szerokości – po 20,0 m od osi linii); zamierzenia inwe-

stycyjne w granicach tej strefy winny być uzgodnione 

z gestorem sieci elektroenergetycznej.

  Dopuszcza się zmianę przebiegu linii energetycznych 

lub/i ich skablowanie w uzgodnieniu z gestorem sie-

ci – zmiana lokalizacji lub/i skablowanie linii będzie 

wiązało się ze zmianą granic lub likwidacją strefy 

ograniczeń dla zabudowy i zagospodarowania tere-

nu, wskazanych informacyjnie na rysunku planu;

4) przez obszar planu przebiega główna magistrala 

wodociągowa o średnicy ø 600 mm; w strefi e o sze-

rokości 2,0 m po obu stronach magistrali zakazuje 

się działalności mogącej mieć negatywny wpływ 

na trwałość i prawidłową eksploatację magistrali. 

Wszelkie działania inwestycyjne w ww. strefi e, a 

także przebudowę magistrali związaną z planowaną 

rozbudową Obwodnicy Trójmiasta należy uzgodnić 

z gestorem sieci.

2. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich użytkowaniu, jeżeli takie występują, 

określono w kartach terenów w § 13.

  § 9

  Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału 

nieruchomości położonych na obszarze objętym planem 

określono w kartach terenów w § 13.

  § 10

1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i inne regulacje:

1) na obszarze objętym planem ustala się realizację na-

stępujących elementów układu komunikacyjnego:

a) przebudowa/rozbudowa węzła drogowego 

Chwarzno oraz budowa jezdni zbierająco – rozpro-

wadzających w ramach przebudowy/rozbudowy 

węzła zespolonego: węzeł Chwarzno – Obwodnica 

Trójmiasta – Trasa Kwiatkowskiego; inwestycja 

wymaga rozwiązania kolizji z istniejącymi słupami 

linii energetycznej wysokiego napięcia 110 kV, 

wskazanej na rysunku planu;

b) rozbudowa drogi ekspresowej 09 KD-S 2/3 – Ob-

wodnicy Trójmiasta do przekroju: dwie jezdnie po 

trzy pasy ruchu; inwestycja wymaga rozwiązania 

kolizji z istniejącymi słupami linii energetycznej 

wysokiego napięcia 110 kV, wskazanej na rysunku 

planu;

c) budowa ulicy 10 KD-Z 2/2 (KD-G 2/2) oraz skrzy-

żowań w tej ulicy;

d) budowa ulicy 12 KD-Z 2/2 (KD-L 1/2) z przynajmniej 

jednostronnym chodnikiem; dopuszcza się lokali-

zację ścieżki rowerowej;

e) rozbudowa ulicy 11 KD-Z 2/2 (ul. Chwarznieńskiej) 

z przynajmniej jednostronnym chodnikiem i ścież-

ką rowerową;

2) wskaźniki parkingowe do obliczenia wymaganej 

liczby miejsc postojowych:

a) obiekty usług (handlu, gastronomii, rzemiosła 

usługowego, biura):

  - min. 3 miejsca postojowe na 100 m² powierzch-

ni użytkowej, lecz nie mniej niż 2 miejsca po-

stojowe na 1 punkt usługowy,

 oraz min. 1 miejsce postojowe na 3 osoby 

zatrudnione;

  - tymczasowy ośrodek opiekuńczy – zgodnie z 

indywidualnym zapotrzebowaniem w uzgod-

nieniu z zarządcą dróg;

b) ogrody działkowe – min. 3 miejsca postojowe na 

10 działek;

c) dla obiektów nie wymienionych wskaźniki parkin-

gowe należy określać przez analogię w uzgodnie-

niu z zarządcą dróg;

3) realizacja inwestycji niedrogowej, wywołującej 

wzrost natężenia ruchu pojazdów na drogach publicz-

nych i pogarszającej warunki ruchu, uwarunkowana 

jest wyprzedzającą lub równoległą budową lub prze-

budową układu drogowego w zakresie niezbędnym 

dla jego prawidłowego funkcjonowania i zniwelo-

wania skutków realizacji tej inwestycji niedrogowej. 

Szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg 

określa się w umowie między zarządcą drogi, a in-

westorem inwestycji niedrogowej;

2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej po jej 

przebudowie i rozbudowie:

a) ustala się przełożenie magistrali wodociągowej 

(o średnicy ø 600 mm) na odcinku sąsiadującym 

z przewidywaną do rozbudowy Obwodnicą Trój-

miasta; magistralę wodociągową prowadzić w 

granicach ciągu pieszo-rowerowego 16 KD-X z 

zachowaniem odległości min. 2,5 m od granicy 

lasu;
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2) odprowadzenie ścieków sanitarnych – do sieci kana-

lizacji sanitarnej po jej przebudowie i rozbudowie:

a) w przypadku realizacji węzła drogowego Chwarz-

no typu „koniczyna” istniejącą rejonową przepom-

pownię ścieków sanitarnych należy przenieść na 

teren 03 U;

b) niezbędna realizacja przepompowni ścieków sa-

nitarnych w rejonie skrzyżowania ulicy 10 KD-Z 

2/2 (KD-G 2/2) z ul. L. Staniszewskiego, jeżeli ulica 

10 KD-Z 2/2 (KD-G 2/2) zostanie poprowadzona w 

wykopie;

3) odprowadzanie i oczyszczanie wód opadowych:

a) wody opadowe z utwardzonych powierzchni dróg 

odprowadzać poprzez sieć kanalizacji deszczowej 

(po jej rozbudowie) i poprzez zbiorniki retencyjne 

do rzeki Kaczej, Potoku Wiczlińskiego, a w razie 

braku odbiornika naturalnego – do ziemi; dopusz-

cza się inne urządzenia odwadniająco-infi ltracyj-

ne;

b) ustala się przełożenie kolektora deszczowego (o 

średnicy ø 0,60 m) na odcinku sąsiadującym z Ob-

wodnicą Trójmiasta przewidzianą do rozbudowy, 

na teren ciągu pieszo-rowerowego 16 KD-X;

c) do czasu wykonania docelowego systemu od-

wadniającego tereny objęte planem (odtworzenia 

Potoku Wiczlińskiego), wody opadowe należy 

retencjonować w zbiornikach retencyjnych lub 

retencyjno-infi ltracyjnych;

d) na kanałach i kolektorach, odprowadzających 

wody opadowe z utwardzonych powierzchni dróg 

do cieków, zbiorników retencyjnych i urządzeń 

odwadniająco-infi ltracyjnych, należy zastosować 

urządzenia podczyszczające;

e) wody opadowe z terenów zabudowanych należy 

zagospodarować w granicach własnej działki (re-

tencjonowanie lub rozsączanie);

f) zapewnić dojazdy eksploatacyjne do zbiorników 

retencyjnych;

g) dla prawidłowego odprowadzania wód opado-

wych niezbędne są zbiorniki:

  - istniejące – zbiorniki retencyjne na terenach 05 

ZE i 18 K – orientacyjnie wskazane na rysunku 

planu,

  - projektowane – zbiorniki na terenach: 05 ZE, 07 

ZD, 09 KD-S 2/3 oraz zalecane poza granicami 

planu w sąsiedztwie ulicy 10 KD-Z 2/2 (KD-G 2/2) 

– orientacyjnie wskazane na rysunku planu;

4) elektroenergetyka – z istniejącej lub projektowanej 

sieci elektroenergetycznej 15 kV z zastosowaniem 

linii kablowych i stacji transformatorowych 15/0,4 kV 

oraz rozdzielczej sieci kablowej 0,4 kV; w przypadku 

realizacji węzła drogowego Chwarzno typu „koni-

czyna” istniejącą stację transformatorową należy 

przenieść na teren 03 U;

5) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej niskiego i śred-

niego ciśnienia;

6) zaopatrzenie w ciepło – z nieemisyjnych lub nisko-

emisyjnych źródeł ciepła;

7) telekomunikacja – z sieci telekomunikacyjnej;

8) gospodarka odpadami – selekcjonowanie i wywóz 

do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku; na 

terenach usług zapewnić miejsca do gromadzenia 

odpadów w sposób selektywny;

9) inne zasady:

a) sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić w 

liniach rozgraniczających dróg, równolegle do linii 

rozgraniczających, z uwzględnieniem możliwości 

prowadzenia w przyszłości innych elementów 

sieci; odstępstwa od tej zasady dopuszczalne są 

w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy 

brak jest technicznych możliwości jej spełnienia;

b) określone w kartach terenów nieprzekraczalne linie 

zabudowy, rodzaj dachu, intensywności wykorzy-

stania terenu oraz minimalne powierzchnie działek 

budowlanych nie dotyczą obszarów i obiektów 

infrastruktury technicznej.

§ 11

  Nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego 

zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 

położonych na obszarze objętym planem.

§ 12

  Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) „intensywności zabudowy” – należy przez to rozumieć 

wskaźnik wyrażający stosunek powierzchni całkowitej, 

mierzonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrz-

nych, wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków 

znajdujących się na danej działce budowlanej, do 

powierzchni działki budowlanej; w przypadku działek 

geodezyjnych przeciętych w planie liniami rozgrani-

czającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 

zasadach zagospodarowania, za powierzchnię działki 

budowlanej należy przyjmować jedynie powierzchnię 

znajdującą się na obszarze jednego terenu – właściwego 

dla projektowanej zabudowy;

2) „dopuszczalnej wysokości zabudowy” – należy przez to 

rozumieć dopuszczalny, zewnętrzny, pionowy gabaryt 

projektowanych budynków, przy czym:

a) wysokość wyrażona w metrach to pionowy wymiar 

budynku mierzony do kalenicy, punktu zbiegu połaci 

dachowych bądź górnej krawędzi ściany zewnętrz-

nej, gzymsu lub attyki, od naturalnej rzędnej terenu 

znajdującego się poniżej; za naturalną rzędną terenu 

przyjmuje się rzędną terenu wynikającą z wartości 

określonych na mapie sytuacyjno-wysokościowej, 

na której został sporządzony rysunek niniejszego 

planu miejscowego; budynek nie może przekraczać 

dopuszczalnej wysokości w żadnym miejscu swojego 

rzutu;

b) wysokość wyrażona w liczbie kondygnacji to dopusz-

czalna liczba kondygnacji nadziemnych projektowa-

nego budynku;

c) spełnienie wymagań dotyczących dopuszczalnej 

wysokości zabudowy należy wykazać w projekcie 

budowlanym pokazując na przekrojach wyjściowe, 

naturalne ukształtowanie terenu – wynikające z na-

turalnych rzędnych, o których mowa powyżej;

3) „dachu płaskim” – należy przez to rozumieć dach o na-

chyleniu do 10°; wskazane jest, szczególnie w elewacji 

frontowej, ukrycie dachu za attyką;

4) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” – należy przez to ro-

zumieć linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza 

się wznoszenie budynków, przy czym;

a) nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy pod-

ziemnej części budynku, a także budowli podziemnej 

spełniającej funkcje użytkowe budynku, znajdującej 

się całkowicie poniżej poziomu otaczającego tere-

nu;

b) nie dotyczy elementów zagospodarowania nie stano-

wiących konstrukcji budynku (np. schodów, pochylni 

zewnętrznych) oraz okapów i gzymsów wysuniętych 

nie więcej niż 0,5 m oraz balkonów lub wykuszy 

wysuniętych nie więcej niż 1,0 m;

c) dopuszcza się przekroczenie linii w sytuacjach okre-
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ślonych w karcie terenu;

5) „powierzchni zabudowy” – należy przez to rozumieć 

powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie wy-

kończonym, wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrz-

nych krawędzi budynku na powierzchnię terenu;

6) „powierzchni biologicznie czynnej” – należy przez to 

rozumieć powierzchnię terenu z nawierzchnią ziemną 

urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, 

a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką 

nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m2, oraz wodę 

powierzchniową na tym terenie;

7) „wymaganiach parkingowych” – należy przez to rozu-

mieć wymaganą minimalną liczbę miejsc postojowych, 

którą należy zapewnić na terenie działki budowlanej lub 

w inny, określony w karcie terenu sposób;

8) „stawce procentowej” – należy przez to rozumieć jed-

norazową opłatę wnoszoną na rzecz gminy, określoną 

w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieru-

chomości w związku z uchwaleniem planu, na zasadach 

określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym.

§ 13

1. KARTA TERENU O NUMERZE 01

 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO Nr 2206

1) POWIERZCHNIA – 1,63 ha

2) PRZEZNACZENIE TERENU

  U – ZABUDOWA USŁUGOWA

3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU

a) teren położony jest w granicach otuliny Trójmiej-

skiego Parku Krajobrazowego – wyznaczonej na 

podstawie przepisów określonych w § 4 ust. 1 

pkt 1;

b) przy projektowaniu budynków z pomieszczeniami 

przeznaczonymi na pobyt ludzi należy stosować 

rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne 

zapewniające zabezpieczenie akustyczne przed 

uciążliwym oddziaływaniem hałasu z ciągów 

komunikacyjnych.

4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTU-

RY

a) na terenie znajdują się obiekty objęte ochroną 

konserwatorską, dla których obowiązują zasady 

określone w § 5 ust. 1 pkt 1:

   - grupa C – obiekty o walorach kulturowych, moż-

liwe do przekształceń:

  i) budynek mieszkalny, ul Chwarznieńska 91A,

ii) budynek gospodarczy, ul Chwarznieńska 81.

5) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPO-

DAROWANIA TERENU

a) intensywność zabudowy – do 0,70;

b) b) dopuszczalna wysokość zabudowy – do 10,0 

m, do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym jedna 

kondygnacja w poddaszu;

c) rodzaj dachu – stromy, kalenica równoległa lub 

prostopadła do frontu działki, kąt nachylenia połaci 

35°– 45°;

d) nieprzekraczalne linie zabudowy – 6,0 m i zgodnie 

z rysunkiem planu od linii rozgraniczających ulicy 

13 KD-L 1/2, 10,0 m i zgodnie z rysunkiem planu 

od linii rozgraniczających ulicy 09 KD-S 2/3;

e) powierzchnia zabudowy – do 0,35 pow. działki 

budowlanej;

f) powierzchnia biologicznie czynna – min. 15% pow. 

działki budowlanej;

g) na działkach istniejących, na których w momencie 

wejścia w życie planu przekroczone zostały powyż-

sze parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, dopuszcza się 

adaptację istniejącej zabudowy z zakazem jej 

rozbudowy lub nadbudowy, powodujących dalsze 

przekroczenie dopuszczalnych wskaźników lub 

parametrów;

h) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać 

wymagania określone w § 6 ust. 2 i 3.

6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMO-

ŚCI

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 

2000 m2.

7) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU

a) części terenów, oznaczone na rysunku planu, po-

łożone są w obrębie terenów potencjalnie narażo-

nych na osuwanie się mas ziemnych – obowiązują 

zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 1;

b) na terenie występują ograniczenia zabudowy i za-

gospodarowania wynikające z przebiegu głównej 

magistrali wodociągowej – obowiązują zasady 

określone w § 8 ust. 1 pkt 4.

c) ustala się lokalizację urządzeń elektroenergetycz-

nych, w ilości niezbędnej do zasilenia w energię 

elektryczną obiektów budowlanych położonych 

na terenie 01 U w uzgodnieniu z instytucją eks-

ploatującą urządzenia elektroenergetyczne;

d) dokumentację budowlaną planowanych inwestycji 

należy uzgodnić z Komendantem Centrum Wspar-

cia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki 

Wojennej w Wejherowie w celu uniknięcia kolizji 

z infrastrukturą telekomunikacyjną MW.

8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ

a) dojazd od ulicy 13 KD-L 1/2 (ul. Chwarznieńskiej) 

– od północnej strony terenu;

b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 2;

c) pozostałe zasady obsługi infrastrukturą wg § 10 

ust. 2.

9) STAWKA PROCENTOWA – 0%.

10) INNE ZAPISY – nie ustala się.

2. KARTA TERENU O NUMERZE 02

 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO Nr 2206

1) POWIERZCHNIA – 0,56 ha

2) PRZEZNACZENIE TERENU

  U – ZABUDOWA USŁUGOWA

3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU

a) teren położony jest w granicach otuliny Trójmiej-

skiego Parku Krajobrazowego – wyznaczonej na 

podstawie przepisów określonych w § 4 ust. 1 

pkt 1;

b) przy projektowaniu budynków z pomieszczeniami 

przeznaczonymi na pobyt ludzi należy stosować 

rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne 

zapewniające zabezpieczenie akustyczne przed 

uciążliwym oddziaływaniem hałasu z ciągów 

komunikacyjnych.

4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 

– nie ustala się.

5) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPO-

DAROWANIA TERENU

a) intensywność zabudowy – do 0,70;

b) dopuszczalna wysokość zabudowy – do 9,0 m, do 

2 kondygnacji nadziemnych;

c) rodzaj dachu – płaski;
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d) nieprzekraczalne linie zabudowy – 15,0 m od linii 

rozgraniczających ulicy 09 KD-S 2/3, 6,0 m od linii 

rozgraniczających ulicy 12 KD-Z 2/2 (KD-L 1/2);

e) powierzchnia zabudowy – do 0,35 pow. działki 

budowlanej;

f) powierzchnia biologicznie czynna – min. 10% pow. 

działki budowlanej;

g) na działkach istniejących, na których w momencie 

wejścia w życie planu przekroczone zostały powyż-

sze parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, dopuszcza się 

adaptację istniejącej zabudowy z zakazem jej 

rozbudowy lub nadbudowy, powodujących dalsze 

przekroczenie dopuszczalnych wskaźników lub 

parametrów;

h) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać 

wymagania określone w § 6 ust. 2 i 3.

6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMO-

ŚCI

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 

5000 m2.

7) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU

a) dokumentację budowlaną planowanych inwestycji 

należy uzgodnić z Komendantem Centrum Wspar-

cia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki 

Wojennej w Wejherowie w celu uniknięcia kolizji 

z infrastrukturą telekomunikacyjną MW.

8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ

a) dojazd od ulicy 12 KD-Z 2/2 (KD-L 1/2);

b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 2;

c) pozostałe zasady obsługi infrastrukturą wg § 10 

ust. 2.

9) STAWKA PROCENTOWA – 0%.

10) INNE ZAPISY – nie ustala się.

3. KARTA TERENU O NUMERZE 03

 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO Nr 2206

1) POWIERZCHNIA – 0,54 ha

2) PRZEZNACZENIE TERENU

    U – ZABUDOWA USŁUGOWA

3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU

a) teren położony jest w granicach otuliny 

Tró jmie jsk iego  Parku  Kra jobrazowego 

–  w y z n a c z o n e j  n a  p o d s t a w i e 

p r ze p i s ó w  o k r e ś l o ny ch  w  §  4  u s t .  1 

pkt 1;

b) przy projektowaniu budynków z pomieszczeniami 

przeznaczonymi na pobyt ludzi należy stosować 

rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne 

zapewniające zabezpieczenie akustyczne przed 

uciążliwym oddziaływaniem hałasu z ciągów 

komunikacyjnych.

4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 

– nie ustala się.

5) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

a) intensywność zabudowy – do 0,70;

b) dopuszczalna wysokość zabudowy – do 9,0 m, do 

2 kondygnacji nadziemnych;

c) rodzaj dachu – płaski;

d) nieprzekraczalne linie zabudowy – 4,0 m od linii 

rozgraniczających ulicy 11 KD-Z 2/2, 12,0 m i 

zgodnie z rysunkiem planu od granicy lasu;

e) powierzchnia zabudowy – do 0,35 pow. działki 

budowlanej;

f) powierzchnia biologicznie czynna – min. 15% pow. 

działki budowlanej;

g) na działkach istniejących, na których w momencie 

wejścia w życie planu przekroczone zostały powyższe 

parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, dopuszcza się 

adaptację istniejącej zabudowy z zakazem jej 

rozbudowy lub nadbudowy, powodujących dalsze 

przekroczenie dopuszczalnych wskaźników lub 

parametrów;

h) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać 

wymagania określone w § 6 ust. 2 i 3.

6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMO-

ŚCI

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 

3000 m2.

7) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU

a) dopuszcza się lokalizację przepompowni ścieków 

sanitarnych; szczegółową lokalizację należy 

uzgodnić z gestorem sieci; zapewnić dojazd 

eksploatacyjny do przepompowni;

b) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowej; 

szczegółową lokalizację i wielkość stacji należy 

uzgodnić z instytucją eksploatującą urządzenia 

elektroenergetyczne;

c) dokumentację budowlaną planowanych inwestycji 

należy uzgodnić z Komendantem Centrum 

Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia 

Marynarki Wojennej w Wejherowie w celu 

uniknięcia kolizji z infrastrukturą telekomunikacyjną 

MW.

8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ

a) dojazd od ulicy 11 KD-Z 2/2 (ul. Chwarznieńskiej) 

przez teren 17 KS;

b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 2;

c) pozostałe zasady obsługi infrastrukturą wg § 10 

ust. 2.

9) STAWKA PROCENTOWA – 0%.

10) INNE ZAPISY – nie ustala się.

4. KARTA TERENU O NUMERZE 04

 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO Nr 2206

1) POWIERZCHNIA – 1,15 ha

2) PRZEZNACZENIE TERENU

   ZL – LASY

3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU

a) teren położony jest w granicach Trójmiejskiego 

Parku Krajobrazowego; obowiązują przepisy 

określone w § 4 ust. 1 pkt 1.

4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 

– nie ustala się.

5) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

a) zakaz zabudowy;

b) zakaz grodzenia; reklamy i szyldy powinny 

spełniać wymagania określone w § 6 ust. 2 i 3.

6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 

– nie ustala się.

7) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU

a) część terenu oznaczona na rysunku planu, 

położona jest w obrębie terenów potencjalnie 

narażonych na osuwanie się mas ziemnych 

– obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 

pkt 1;
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b) część terenu oznaczona na rysunku planu, znajduje 

się w zasięgu strefy ograniczeń wynikających z 

przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego 

napięcia 110 kV; obowiązują przepisy i zasady 

określone w § 8 ust. 1 pkt 3.

8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ

a) dojazd – jedynie dla służb leśnych – od ciągu 

pieszo-rowerowego 16 KD-X;

b) pozostałe zasady obsługi infrastrukturą – nie 

ustala się.

9) STAWKA PROCENTOWA – 0%.

10) INNE ZAPISY – nie ustala się.

5. KARTA TERENU O NUMERZE 05

 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO Nr 2206

1) POWIERZCHNIA – 1,40 ha

2) PRZEZNACZENIE TERENU

  ZE – ZIELEŃ EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWA

3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU

a) teren położony jest w granicach otuliny 

Tró jmie jsk iego  Parku  Kra jobrazowego 

–  w y z n a c z o n e j  n a  p o d s t a w i e 

p r ze p i s ó w  o k r e ś l o ny ch  w  §  4  u s t .  1 

pkt 1;

4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 

– nie ustala się.

5) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

a) zakaz zabudowy;

b) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać 

wymagania określone w § 6 ust. 2 i 3.

6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 

– nie ustala się.

7) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU

a) część terenu oznaczona na rysunku planu, 

położona jest w obrębie terenów potencjalnie 

narażonych na osuwanie się mas ziemnych 

– obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 

pkt 1;

b) część terenu oznaczona na rysunku planu, znajduje 

się w zasięgu strefy ograniczeń wynikających z 

przebiegu linii elektroenergetycznych wysokiego 

napięcia 110 kV; obowiązują przepisy i zasady 

określone w § 8 ust. 1 pkt 3;

c) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić 

istniejący zbiornik retencyjny; dopuszcza się 

budowę dodatkowego zbiornika retencyjnego 

(orientacyjnie wskazanego na rysunku planu) 

lub rozbudowę istniejącego – w uzgodnieniu z 

gestorem sieci kanalizacji deszczowej; zapewnić 

dojazd eksploatacyjny do zbiorników;

d) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić teren 

istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej, 

który znajduje się po części na terenach: 05 ZE i 

09 KD-S 2/3; realizacja kolejnych stacji bazowych 

w miejscu istniejącej lokalizacji – na warunkach 

i w uzgodnieniu z zarządcą drogi 09 KD-S 2/3; 

zapewnić dojazd eksploatacyjny do stacji przez 

teren 05 ZE;

e) dokumentację budowlaną planowanych inwestycji 

należy uzgodnić z Komendantem Centrum 

Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia 

Marynarki Wojennej w Wejherowie w celu 

uniknięcia kolizji z infrastrukturą telekomunikacyjną 

MW.

8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ

a) dojazd – od ciągu pieszo-rowerowego 16 KD-X;

b) pozostałe zasady obsługi infrastrukturą wg § 10 

ust. 2.

9) STAWKA PROCENTOWA – 0%.

10) INNE ZAPISY – nie ustala się.

6. KARTA TERENU O NUMERZE 06

 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO Nr 2206

1) POWIERZCHNIA – 0,63 ha

2) PRZEZNACZENIE TERENU

  ZE, R – ZIELEŃ EKOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWA, 

TERENY ROLNICZE

3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU

a) teren położony jest w granicach otuliny 

Tró jmie jsk iego  Parku  Kra jobrazowego 

–  w y z n a c z o n e j  n a  p o d s t a w i e 

p r ze p i s ó w  o k r e ś l o ny ch  w  §  4  u s t .  1 

pkt 1;

4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 

– nie ustala się.

5) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

a) dopuszcza się ekstensywne użytkowanie 

rolnicze;

b) zakaz zabudowy;

c) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać 

wymagania określone w § 6 ust. 2 i 3.

6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 

– nie ustala się.

7) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU – nie ustala się.

8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ – wg § 10 ust. 

2.

a) dojazd od ciągu pieszo-jezdnego 08 WS,KD-X.

9) STAWKA PROCENTOWA – 0%.

10) INNE ZAPISY – nie ustala się.

7. KARTA TERENU O NUMERZE 07

 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO Nr 2206

1) POWIERZCHNIA – 1,71 ha

2) PRZEZNACZENIE TERENU

  ZD – TERENY OGRODY DZIAŁKOWE

3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU

a) teren jest położony w granicach otuliny 

Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, wyznaczonej 

na podstawie przepisów określonych w § 4 ust. 1 

pkt 1.

4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 

– nie ustala się.

5) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

a) zakaz zabudowy z wyjątkiem altan i obiektów 

gospodarczych nie wymagających pozwolenia na 

budowę;

b) nieprzekraczalne linie zabudowy – 15,0 m od linii 

rozgraniczających ulicy 09 KD-S 2/3, 6,0 m i zgodnie 

z rysunkiem planu od linii rozgraniczających ulicy 

12 KD-Z 2/2 (KD-L 1/2);

c) ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać 

wymagania określone w § 6 ust. 2 i 3.

6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 

– nie ustala się.

7) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU
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a) część terenu oznaczona na rysunku planu, 

położona jest w obrębie terenów potencjalnie 

narażonych na osuwanie się mas ziemnych – 

obowiązują zasady określone w § 8 ust. 1 pkt 1.

b) ustala się lokalizację otwartego zbiornika 

retencyjnego w rejonie orientacyjnie wskazanym 

na rysunku planu, którego szczegółowa lokalizacja 

i wielkość mogą być zmienione w uzgodnieniu z 

instytucją eksploatującą urządzenia kanalizacyjne; 

zapewnić dojazd eksploatacyjny do zbiornika;

c) dokumentację budowlaną planowanych inwestycji 

należy uzgodnić z Komendantem Centrum 

Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia 

Marynarki Wojennej w Wejherowie w celu 

uniknięcia kolizji z infrastrukturą telekomunikacyjną 

MW.

8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ

a) dojazd od ulicy 12 KD-Z 2/2 (KD-L 1/2) istniejącym 

zjazdem, zlokalizowanym przy granicy z terenem 

02 U;

b) pozostałe zasady obsługi infrastrukturą wg § 10 

ust. 2.

9) STAWKA PROCENTOWA – 0%.

10) INNE ZAPISY – nie ustala się.

8. KARTA TERENU O NUMERZE 08

 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO Nr 2206

1) POWIERZCHNIA – 0,05 ha

2) PRZEZNACZENIE TERENU

   WS,KD-X – WODY ŚRÓDLĄDOWE (Potok Wiczliński), 

CIĄG PIESZO-JEZDNY

3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU

a) teren położony jest w granicach otuliny 

Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – 

obowiązują przepisy określone w § 4 ust. 1 pkt 

1.

4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 

– nie ustala się.

5) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

a) minimalna szerokość ciągu pieszo-jezdnego 

biegnącego wzdłuż potoku – 5,0 m;

b) Potok  Wicz l ińsk i  prowadz ić  w koryc ie 

otwartym; brzegi potoku umacniać materiałami 

naturalnymi;

c) zakaz grodzenia; reklamy i szyldy powinny 

spełniać wymagania określone w § 6 ust. 2 i 3.

6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 

– nie ustala się.

7) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU – nie ustala się.

8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

– wg § 10 ust. 2.

9) STAWKA PROCENTOWA – 0%.

10) INNE ZAPISY – nie ustala się.

9. KARTA TERENU O NUMERZE 09

 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO Nr 2206

1) POWIERZCHNIA – 46,54 ha

2) PRZEZNACZENIE TERENU

  KD-S 2/3 – DROGI EKSPRESOWE – Obwodnica 

Trójmiasta z węzłem zespolonym Chwarzno

3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU

a) części terenu – północna i południowa, położone są 

w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, 

pozostała część terenu położona jest w granicach 

otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – 

obowiązują przepisy określone w § 4 ust. 1 pkt 

1;

b) w przypadku przekroczenia dopuszczalnych 

poziomów hałasu na sąsiednich terenach 

chronionych przed hałasem, należy zastosować 

środki techniczne chroniące istniejącą zabudowę 

przed ponadnormatywnym hałasem; obowiązują 

ustalenia zawarte w § 8 ust. 1 pkt 2.

c) wycinkę drzew ograniczyć do niezbędnego 

minimum, wynikającego z projektu drogowego.

4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR 

KULTURY

a) na terenie znajduje się obiekt objęty ochroną 

konserwatorską, dla którego obowiązują zasady 

określone w § 5 ust. 1 pkt 1:

  - grupa C – obiekty o walorach kulturowych, 

możliwe do przekształceń:

    i) budynek gospodarczy, ul. Chwarznieńska 

81.

5) SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH

a) min. 70,0 m; w rejonie węzła drogowego Chwarzno 

– zgodnie z rysunkiem planu;

b) w liniach rozgraniczających terenu:

  - droga KD-S 2/3 – Obwodnica Trójmiasta o 

zalecanym przekroju: dwie jezdnie po trzy pasy 

ruchu, o szer. min. 10,5 m każda; dodatkowo 

na północnym odcinku drogi – dwie jezdnie 

zbierająco–rozprowadzające o szer. min 7,0 m 

każda,

  - węzeł drogowy Chwarzno zrealizować jako 

węzeł typu „harfa” lub „koniczyna”.

6) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ

a) ustala się lokalizację zbiorników retencyjnych lub 

urządzeń retencyjno-infi ltracyjnych w rejonach 

orientacyjnie wskazanych na rysunku planu, 

których szczegółowe lokalizacje i wielkości mogą 

być zmienione w uzgodnieniu z zarządcą drogi; 

dopuszcza się realizację dodatkowych urządzeń 

w uzgodnieniu z zarządcą drogi;

b) z a p e w n i ć  d o j a z d y  e k s p l o a t a c y j n e  d o 

zbiorników retencyjnych i urządzeń retencyjno-

infi ltracyjnych;

c) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić teren 

istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej, 

położony na granicy terenów: 05 ZE i 09 KD-S 

2/3; realizacja kolejnych stacji bazowych w 

miejscu istniejącej lokalizacji – na warunkach i w 

uzgodnieniu z zarządcą drogi 09 KD-S 2/3; zapewnić 

dojazd eksploatacyjny do stacji bazowej przez teren 

05 ZE;

d) część terenu znajduje się w zasięgu strefy 

ograniczeń wynikających z przebiegu linii 

elektroenergetycznych wysokiego napięcia 110 

kV; obowiązują przepisy i zasady określone w § 

8, ust. 1 pkt 3; należy rozwiązać kolizję drogi z 

istniejącymi liniami wysokiego napięcia;

e) istniejące w granicach terenu sieci infrastruktury 

technicznej niezwiązane z gospodarką drogową – 

do przełożenia na teren ciągu pieszo-rowerowego 

16 KD-X; w liniach rozgraniczających drogi nie 

dopuszcza się lokalizacji nowej infrastruktury 

technicznej niezwiązanej z gospodarką drogową, 

bez uzyskania zgody zarządcy drogi;

f) pozostałe zasady obsługi infrastrukturą wg § 10 

ust. 2.
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7) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.

8) INNE ZAPISY

a) dopuszcza się korektę przebiegu linii rozgra-

niczających terenu, zgodnie z projektem 

budowlanym węzła drogowego Chwarzno;

b) zrealizować przejścia pod drogą dla drobnych 

zwierząt na trasach przebiegu powiązań 

przyrodniczych, a w miejscu orientacyjnie 

wskazanym na rysunku planu zbudować przejście 

dla dużych zwierząt dziko żyjących;

c) na odcinkach drogi graniczących z otwartymi 

terenami zieleni przewidzieć zabezpieczenia przed 

wkraczaniem zwierząt na jezdnie;

d) część terenu, oznaczona na rysunku planu, 

położona jest w obrębie terenów potencjalnie 

narażonych na osuwanie się mas ziemnych – 

obowiązują przepisy określone w § 8 ust. 1 pkt 

1;

e) dokumentację budowlaną planowanych inwestycji 

należy uzgodnić z Komendantem Centrum 

Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia 

Marynarki Wojennej w Wejherowie w celu 

uniknięcia kolizji z infrastrukturą telekomunikacyjną 

MW.

10. KARTA TERENU O NUMERZE 10

 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO Nr 2206

1) POWIERZCHNIA – 25,66 ha

2) PRZEZNACZENIE TERENU

  KD-Z 2/2 (KD-G 2/2) – ULICE ZBIORCZA (docelowo 

ULICA GŁÓWNA)

3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU

a) teren położony jest w granicach otuliny 

Tró jmie jsk iego  Parku  Kra jobrazowego 

–  w y z n a c z o n e j  n a  p o d s t a w i e 

p r ze p i s ó w  o k r e ś l o ny ch  w  §  4  u s t .  1 

pkt 1;

b) w przypadku przekroczenia dopuszczalnych 

poziomów hałasu na sąsiednich terenach 

chronionych przed hałasem, należy zastosować 

środki techniczne chroniące istniejącą zabudowę 

przed ponadnormatywnym hałasem – obowiązują 

ustalenia zawarte w § 8 ust. 1 pkt 2.

4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR 

KULTURY

a) na terenie znajduje się część strefy ochrony 

archeologicznej, wpisanej do rejestru zabytków, 

oznaczonej na rysunku planu; obowiązują przepisy 

i zasady określone w § 5 ust. 1 pkt 3;

b) na terenie znajduje się część strefy ochrony 

archeologicznej, oznaczonej na rysunku planu; 

obowiązują zasady określone w § 5 ust. 1 pkt 4.

5) SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH

a) min 35,0 m i zgodnie z rysunkiem planu;

6) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ

a) przewidzieć realizację przepompowni ścieków 

w rejonie skrzyżowania z ul. L. Staniszewskiego, 

jeżeli ulica zostanie poprowadzona w wykopie;

b) pozostałe zasady obsługi infrastrukturą wg § 10 

ust. 2.

7) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.

8) INNE ZAPISY

a) dopuszcza się korektę przebiegu linii rozgrani-

czających terenu, zgodnie z projektem budowlanym 

drogi;

b) w miejscach kolizji przebiegu projektowanej 

drogi z Potokiem Wiczlińskim i innymi ciekami 

wodnymi, dopuszcza się zmianę przebiegu 

ich koryt oraz skanalizowanie w niezbędnym 

zakresie, przyjmując parametry oraz przekrój 

przepustu umożliwiający swobodny dostęp 

do skanalizowanej części cieków w celach 

konserwacyjnych oraz zachowanie ciągłości 

ekosystemów; należy zastosować rozwiązania 

zapewniające możliwość przejść drobnym 

zwierzętom wzdłuż cieków;

c) na odcinku od rejonu szkoły do rejonu skrzyżowania 

z ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego, przebieg drogi 

przewiduje sie w wykopie;

d) zrealizować przejścia pod drogą dla drobnych 

zwierząt na trasach przebiegu powiązań 

przyrodniczych, a w miejscach orientacyjnie 

wskazanych na rysunku planu zbudować przejścia 

dla dużych zwierząt dziko żyjących;

e) część terenu, oznaczona na rysunku planu, 

położona jest w obrębie terenów potencjalnie 

narażonych na osuwanie się mas ziemnych – 

obowiązują przepisy określone w § 8 ust. 1 pkt 

1;

f) dokumentację budowlaną planowanych inwestycji 

należy uzgodnić z Komendantem Centrum 

Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia 

Marynarki Wojennej w Wejherowie w celu 

uniknięcia kolizji z infrastrukturą telekomunikacyjną 

MW.

11. KARTA TERENU O NUMERZE 11

 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO Nr 2206

1) POWIERZCHNIA – 0,78 ha

2) PRZEZNACZENIE TERENU

  KD-Z 2/2 – ULICA ZBIORCZA – ul. Chwarznieńska (na 

wschodnim odcinku terenu)

3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU

a) teren położony jest w granicach otuliny 

Tró jmie jsk iego  Parku  Kra jobrazowego 

–  w y z n a c z o n e j  n a  p o d s t a w i e 

p r ze p i s ó w  o k r e ś l o ny ch  w  §  4  u s t .  1 

pkt 1;

b) w przypadku przekroczenia dopuszczalnych 

poziomów hałasu na sąsiednich terenach 

chronionych przed hałasem, należy zastosować 

środki techniczne chroniące istniejącą zabudowę 

przed ponadnormatywnym hałasem – obowiązują 

ustalenia zawarte w § 8 ust. 1 pkt 2.

4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 

– nie ustala się.

5) SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH

a) 32,0 m – 36,0 m i zgodnie z rysunkiem planu; 

w przekroju ulicy, na wschodnim odcinku, 

uwzględnić przynajmniej jednostronny chodnik 

oraz ścieżkę rowerową o przebiegu orientacyjnie 

wskazanym na rysunku planu.

6) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ – wg § 10 ust. 

2.

7) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.

8) INNE ZAPISY

a) dopuszcza się korektę przebiegu linii rozgrani-

czających terenu, zgodnie z projektem budowlanym 

drogi.

b) dokumentację budowlaną planowanych inwestycji 

należy uzgodnić z Komendantem Centrum 

Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia 
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Marynarki Wojennej w Wejherowie w celu 

uniknięcia kolizji z infrastrukturą telekomunikacyjną 

MW.

12. KARTA TERENU O NUMERZE 12

 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO Nr 2206

1) POWIERZCHNIA – 2,04 ha

2) PRZEZNACZENIE TERENU

  KD-Z 2/2 (KD-L 1/2) – ULICA ZBIORCZA – przy 

rozwiązaniu węzła drogowego typu „harfa” (ULICA 

LOKALNA – przy rozwiązaniu węzła drogowego typu 

„koniczyna”)

3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU

a) teren położony jest w granicach otuliny 

Tró jmie jsk iego  Parku  Kra jobrazowego 

–  w y z n a c z o n e j  n a  p o d s t a w i e 

p r ze p i s ó w  o k r e ś l o ny ch  w  §  4  u s t .  1 

pkt 1;

b) w przypadku przekroczenia dopuszczalnych 

poziomów hałasu na sąsiednich terenach 

chronionych przed hałasem, należy zastosować 

środki techniczne chroniące istniejącą zabudowę 

przed ponadnormatywnym hałasem – obowiązują 

ustalenia zawarte w § 8 ust. 1 pkt 2.

4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 

– nie ustala się.

5) SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH

a) min 32,0 m i zgodnie z rysunkiem planu; 

w przekroju ulicy uwzględnić przynajmniej 

jednostronny chodnik; dopuszcza się lokalizację 

ścieżki rowerowej.

6) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ – wg § 10 ust. 

2.

7) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.

8) INNE ZAPISY

a) dopuszcza się korektę przebiegu linii rozgrani-

czających terenu, zgodnie z projektem budowlanym 

drogi;

b) dokumentację budowlaną planowanych inwestycji 

należy uzgodnić z Komendantem Centrum 

Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia 

Marynarki Wojennej w Wejherowie w celu 

uniknięcia kolizji z infrastrukturą telekomunikacyjną 

MW.

13. KARTA TERENU O NUMERZE 13

 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO Nr 2206

1) POWIERZCHNIA – 4,00 ha

2) PRZEZNACZENIE TERENU

  KD-L 1/2 – ULICA LOKALNA – ul. Chwarznieńska

3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU

a) teren położony jest w granicach otuliny 

Tró jmie jsk iego  Parku  Kra jobrazowego 

–  w y z n a c z o n e j  n a  p o d s t a w i e 

p r ze p i s ó w  o k r e ś l o ny ch  w  §  4  u s t .  1 

pkt 1.

4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 

– nie ustala się.

5) SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH

a) min. 13,0 m i zgodnie z rysunkiem planu; 

w przekroju ulicy uwzględnić przynajmniej 

jednostronny chodnik oraz ścieżkę rowerową o 

przebiegu orientacyjnie wskazanym na rysunku 

planu; dopuszcza się przebieg odcinka ścieżki 

rowerowej poza granicami terenu 13 KD-L 1/2, 

zgodnie z projektem budowlanym drogi.

6) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ – wg § 10 ust. 

2.

7) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.

8) INNE ZAPISY

a) dopuszcza  s ię  korek tę  przeb iegu  l in i i 

rozgraniczających terenu, zgodnie z projektem 

budowlanym drogi;

b) dokumentację budowlaną planowanych inwestycji 

należy uzgodnić z Komendantem Centrum 

Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia 

Marynarki Wojennej w Wejherowie w celu 

uniknięcia kolizji z infrastrukturą telekomunikacyjną 

MW.

14. KARTA TERENU O NUMERZE 14

 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO Nr 2206

1) POWIERZCHNIA – 0,15 ha

2) PRZEZNACZENIE TERENU

  KD-L 1/2 – ULICA LOKALNA – ul. Śliska

3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU

a) teren położony jest w granicach otuliny 

Tró jmie jsk iego  Parku  Kra jobrazowego 

–  w y z n a c z o n e j  n a  p o d s t a w i e 

p r ze p i s ó w  o k r e ś l o ny ch  w  §  4  u s t .  1 

pkt 1.

4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 

– nie ustala się.

5) SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH

a) min. 20,0 m i zgodnie z rysunkiem planu; 

w przekroju ulicy uwzględnić przynajmniej 

jednostronny chodnik oraz ścieżkę rowerową o 

przebiegu orientacyjnie wskazanym na rysunku 

planu.

6) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ – wg § 10 ust. 

2.

7) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.

8) INNE ZAPISY

a) dopuszcza się korektę przebiegu linii rozgrani-

czających terenu, zgodnie z projektem budowlanym 

drogi;

b) dokumentację budowlaną planowanych inwestycji 

należy uzgodnić z Komendantem Centrum 

Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia 

Marynarki Wojennej w Wejherowie w celu 

uniknięcia kolizji z infrastrukturą telekomunikacyjną 

MW.

15. KARTA TERENU O NUMERZE 15

 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO Nr 2206

1) POWIERZCHNIA – 0,69 ha

2) PRZEZNACZENIE TERENU

  KD-D 1/2 – ULICA DOJAZDOWA – ul. Chwarz-

nieńska

3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU

a) teren położony jest w granicach otuliny 

Tró jmie jsk iego  Parku  Kra jobrazowego 

–  w y z n a c z o n e j  n a  p o d s t a w i e 

p r ze p i s ó w  o k r e ś l o ny ch  w  §  4  u s t .  1 

pkt 1.

4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 

– nie ustala się.

5) SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH

a) min 10,0 m i zgodnie z rysunkiem planu; ulica 

zakończona placem do zawracania;
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b) w przekroju ulicy uwzględnić przynajmniej 

jednostronny chodnik oraz ścieżkę rowerową o 

przebiegu orientacyjnie wskazanym na rysunku 

planu; dopuszcza się zamienną lokalizację ścieżki 

rowerowej na terenie 12 KD-Z 2/2 (KD-L 1/2).

6) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ – wg § 10 ust. 

2.

7) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.

8) INNE ZAPISY

a) dokumentację budowlaną planowanych inwestycji 

należy uzgodnić z Komendantem Centrum 

Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia 

Marynarki Wojennej w Wejherowie w celu 

uniknięcia kolizji z infrastrukturą telekomunikacyjną 

MW.

16. KARTA TERENU O NUMERZE 16

 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO Nr 2206

1) POWIERZCHNIA – 0,70 ha

2) PRZEZNACZENIE TERENU

  KD-X – CIĄG PIESZO-ROWEROWY

3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU

a) teren położony jest w granicach Trójmiejskiego 

Parku Krajobrazowego – obowiązują przepisy 

określone w § 4 ust. 1 pkt 1.

4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 

– nie ustala się.

5) SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH

a) min. 6,0 m i zgodnie z rysunkiem planu.

6) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ – wg § 10 ust. 

2.

7) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.

8) INNE ZAPISY

a) w liniach rozgraniczających ciągu pieszo-

rowerowego przewidzieć przebieg magistrali 

wodociągowej, kolektora deszczowego i 

światłowodu;

b) ciągiem pieszo-rowerowym zapewnić dojazd do 

lasu służbom leśnym oraz dojazd eksploatacyjny 

do sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 

służbom komunalnym;

c) dokumentację budowlaną planowanych inwestycji 

należy uzgodnić z Komendantem Centrum 

Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia 

Marynarki Wojennej w Wejherowie w celu 

uniknięcia kolizji z infrastrukturą telekomunikacyjną 

MW.

17. KARTA TERENU O NUMERZE 17

 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO Nr 2206

1) POWIERZCHNIA – 0,53 ha

2) PRZEZNACZENIE TERENU

  KS –  TERENY URZĄDZEŃ TRANSPORTU 

SAMOCHODOWEGO

a) funkcja wyłączona – garaże.

3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU

a) teren położony jest w granicach otuliny 

Tró jmie jsk iego  Parku  Kra jobrazowego 

–  w y z n a c z o n e j  n a  p o d s t a w i e 

p r ze p i s ó w  o k r e ś l o ny ch  w  §  4  u s t .  1 

pkt 1;

b) przy projektowaniu budynków z pomieszczeniami 

przeznaczonymi na pobyt ludzi należy stosować 

rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne 

zapewniające zabezpieczenie akustyczne przed 

uciążliwym oddziaływaniem hałasu z ciągów 

komunikacyjnych.

4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 

– nie ustala się.

5) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

a) intensywność zabudowy – do 0,70;

b) b) dopuszczalna wysokość zabudowy – do 9,0 m, 

do 2 kondygnacji nadziemnych;

c) rodzaj dachu – płaski;

d) nieprzekraczalne linie zabudowy – 4,0 m od 

linii rozgraniczających ulicy 11 KD-Z 2/2; 12,0 

m od granicy lasu oraz zgodnie z rysunkiem 

planu; dopuszcza się zmniejszenie ww. 

odległości zabudowy od granicy lasu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami;

e) powierzchnia zabudowy – do 0,35 pow. działki 

budowlanej;

f) powierzchnia biologicznie czynna – min. 15% pow. 

działki budowlanej;

g) na działkach istniejących, na których w momencie 

wejścia w życie planu przekroczone zostały 

powyższe, dopuszczalne gabaryty budynków, 

rodzaj dachu, linie zabudowy lub intensywności 

wykorzystania terenu, dopuszcza się adaptację 

istniejącej zabudowy z zakazem jej rozbudowy lub 

nadbudowy, powodujących dalsze przekroczenie 

dopuszczalnych wskaźników lub parametrów;

h) dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośrednio 

przy granicy działki budowlanej;

i)  w zagospodarowaniu terenu uwzględnić wspólny 

dojazd wewnętrzny do nieruchomości położonych 

na terenie 16 KS oraz do terenu 03 U;

j)  ogrodzenia, reklamy i szyldy powinny spełniać 

wymagania określone w § 6 ust. 2 i 3.

6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHO-

MOŚCI

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 600 

m2; projekt podziału terenu należy opracować 

dla całego terenu wyznaczonego liniami 

rozgraniczającymi – na podstawie projektu lub 

koncepcji zagospodarowania terenu.

7) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU

a) dokumentację budowlaną planowanych inwestycji 

należy uzgodnić z Komendantem Centrum 

Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia 

Marynarki Wojennej w Wejherowie w celu 

uniknięcia kolizji z infrastrukturą telekomunikacyjną 

MW.

8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ

a) dojazd – istniejącym wjazdem od ulicy 11 

KD-Z 2/2 (ul. Chwarznieńskiej) zlokalizowanym 

przy zachodnim krańcu terenu; w przypadku 

realizacji węzła drogowego typu „koniczyna” – 

wjazd i wyjazd jedynie z wykorzystaniem relacji 

prawoskrętnych, poprzez pasy wyłączenia/

włączenia; dopuszcza się wyjazd zlokalizowany 

przy wschodnim krańcu terenu, przy granicy z 

lasem;

b) wymagania parkingowe wg § 10 ust. 1 pkt 2;

c) pozostałe zasady obsługi infrastrukturą wg § 10 

ust. 2.

9) STAWKA PROCENTOWA – 0%.

10) INNE ZAPISY – nie ustala się.

18. KARTA TERENU O NUMERZE 18

 DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

Poz. 878



Dziennik Urzędowy

Województwa Pomorskiego Nr 37 — 4470 —

PRZESTRZENNEGO Nr 2206

1) POWIERZCHNIA – 0,39 ha

2) PRZEZNACZENIE TERENÓW

  K – TERENY URZĄDZEŃ ODPROWADZANIA I 

OCZYSZCZNIA ŚCIEKÓW – zbiornik retencyjny

3) ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I 

KRAJOBRAZU

a) teren położony jest w granicach otuliny 

Tró jmie jsk iego  Parku  Kra jobrazowego 

–  w y z n a c z o n e j  n a  p o d s t a w i e 

p r ze p i s ó w  o k r e ś l o ny ch  w  §  4  u s t .  1 

pkt 1.

4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DÓBR KULTURY 

– nie ustala się.

5) ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I 

ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW

a) zakaz zabudowy;

b) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić:

  - zbiornik retencyjny wskazany orientacyjnie 

na rysunku planu; dopuszcza się rozbudowę 

zbiornika w uzgodnieniu z instytucją 

eksploatującą urządzenia,

  - dojazdy eksploatacyjne do urządzeń 

infrastruktury technicznej zlokalizowanych na 

terenie 18 K.

6) WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 

– nie ustala się.

7) SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 

TERENÓW

a) dokumentację budowlaną planowanych inwestycji 

należy uzgodnić z Komendantem Centrum 

Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia 

Marynarki Wojennej w Wejherowie w celu 

uniknięcia kolizji z infrastrukturą telekomunikacyjną 

MW.

8) ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURĄ

a) dojazd od ulicy 12 KD-Z 2/2 (KD-L 1/2);

b) pozostałe zasady obsługi infrastrukturą wg § 10 

ust. 2.

9) STAWKA PROCENTOWA – nie dotyczy.

10) INNE ZAPISY – nie ustala się.

§ 14

1. Integralną częścią uchwały jest część grafi czna – rysunek 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon 

węzła Chwarzno, ul. Chwarznieńskiej i jej przedłużenia 

w kierunku południowo-zachodnim w skali 1:2000, 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Na rysunku planu miejscowego zawarto następujące 

obowiązujące ustalenia planu miejscowego:

1) granice obszaru objętego planem miejscowym;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu 

lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) oznaczenia identyfi kacyjne oraz przeznaczenie tere-

nów w liniach rozgraniczających;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) obiekty objęte ochroną konserwatorską – grupa C 

– obiekty o walorach kutrowych możliwe do prze-

kształceń;

6) granice strefy ochrony archeologicznej;

7) obszary potencjalnie narażone na osuwanie się mas 

ziemnych;

8) orientacyjne lokalizacje zbiorników retencyjnych;

9) orientacyjny przebieg Potoku Wiczlińskiego przewi-

dzianego do odtworzenia;

10) główne ścieżki rowerowe (przebieg orientacyjny).

 Ponadto na rysunku planu zestawiono w formie tabe-

larycznej wybrane parametry i wskaźniki zagospodaro-

wania terenów. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu 

stanowią informację lub zalecenia i nie są ustaleniami 

planu miejscowego.

§ 15

1. Rozstrzygnięcia dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu, wyłożonego do pu-

blicznego wglądu, stanowią załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały.

2. Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w 

planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach 

ich fi nansowania stanowią załącznik nr 3 do niniejszej 

uchwały.

§ 16

  W granicach objętych niniejszym planem traci moc Miej-

scowy plan zagospodarowania przestrzennego połączenia 

drogowego estakady Kwiatkowskiego z Drogą Obwodową 

Trójmiasta – „Trasa Kwiatkowskiego”, uchwalony uchwa-

łą nr XXVIII/976/01 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 marca 

2001 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 12 kwietnia 2001 r., 

Nr 32, poz. 349) oraz Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w 

Gdyni, rejon ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej, 

uchwalony uchwałą nr XXVI/602/04 Rady Miasta Gdyni z 

dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 26 

stycznia 2005 r., Nr 8, poz. 168).

§ 17

  Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Gdyni do:

1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej 

uchwały wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac 

planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepi-

sami prawnymi oraz w celu skierowania uchwały do 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego;

2) publikacji niniejszej uchwały, wraz z częścią grafi czną, 

na stronie internetowej gminy.

§ 18

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 

ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego, z wyjątkiem § 17, który wchodzi w życie z 

dniem podjęcia uchwały.

Przewodniczący 

Rady Miasta Gdyni

Stanisław Szwabski

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 

z 2002 roku, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku, Nr 80, poz. 

717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 

poz. 1203 z 2005 roku, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 

2006 roku, Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku, Nr 

48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku, 

Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku, Nr 52, poz. 

420, Nr 157, poz. 1241., z 2010 roku, Nr 28, poz. 142, Nr 28, 

poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230.

2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. 

U. z 2004 roku, Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 roku, 

Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 roku, Nr 45, poz. 

319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 roku, Nr 127, poz. 880, z 2008 

roku, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, 

z 2010 roku, Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, 

Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, 

poz. 871.
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Załącznik nr 1

do uchwały nr V/75/11

Rady Miasta Gdyni

z dnia 23 lutego 2011 r.

Poz. 878



Dziennik Urzędowy

Województwa Pomorskiego Nr 37 — 4472 —

Załącznik nr 2

do uchwały nr V/75/11

Rady Miasta Gdyni

z dnia 23 lutego 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych 

do projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego.

  Projekt miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, 

rejon węzła Chwarzno, ul. Chwarznieńskiej i jej przedłuże-

nia w kierunku południowo-zachodnim został wyłożony, 

z prognozą oddziaływania na środowisko, do publiczne-

go wglądu w dniach od 6 grudnia 2010 r. do 4 stycznia 

2011 r. Do projektu planu miejscowego złożona została 

jedna uwaga w ustawowym terminie (tj. do dnia 18 stycz-

nia 2010 r.).

  Prezydent Miasta Gdyni zarządzeniem nr 720/11/VI/U z 

dnia 1 lutego 2011 r. rozpatrzył uwagę dotyczącą projektu 

planu i nie uwzględnił jej.

  Odrzuca się uwagę do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 

Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła Chwarzno, ul. 

Chwarznieńskiej i jej przedłużenia w kierunku południowo-

zachodnim, wniesioną przez Leszka Cygana, ul. Afrodyty 

22, 81-601 Gdynia, w imieniu swoim i okolicznych miesz-

kańców z ul. Afrodyty w Gdyni:

- Krzysztofa Wójcika, ul. Afrodyty 24,

- Renaty Czarneckiej, ul. Afrodyty 26,

- Magdaleny Klary, ul. Afrodyty 26,

- Iwony i Mikołaja Lange, ul. Afrodyty 28,

- Andrzeja Szyndlera, ul. Afrodyty 10,

- Ewy Żemajtis, ul. Amona 2,

- Eugeniusza Suleja, ul. Afrodyty 16,

- Zygmunta Milewczyka, ul. Afrodyty 18,

- Stanisława Pietrzaka, ul. Afrodyty 9,

- Lechosława Ebertowskiego, ul. Afrodyty 7,

- P. Wojnarowicza, ul. Afrodyty 20,

- Grażyny Szpyrko, ul. Afrodyty 6,

- Doroty Stuby, ul. Afrodyty 12,

- Romualda Marczyńskiego, ul. Afrodyty 17,

- Jacka Tomczaka, ul. Afrodyty 15,

- Jerzego Góreckiego, ul. Afrodyty 13,

- Mariana Formelli, ul. Afrodyty11,

- Tomasza Szpyrko, ul. Afrodyty 6,

- Marcina Surowca, ul. Adrodyty 4,

- Zarządu Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino.

Rozstrzygnięcie uzasadnia się następująco:

  Leszek Cygan w imieniu swoim i okolicznych miesz-

kańców z ul. Afrodyty w Gdyni, poinformował, że w 

ubiegłych latach doprowadzili do wykonania obecnego 

nasypu znacznie ograniczającego hałas drogowy i wnieśli 

o przedłużenie nasypu do istniejącego słupa linii WN nr 91 

oraz o wybudowanie ekranu akustycznego na nasypie.

  Rozpatrując uwagę Prezydent zauważył, że w ustaleniach 

projektu planu, w karcie terenu obejmującej Obwodnicę 

Trójmiasta i węzeł Chwarzno zamieszczony został zapis: 

w przypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomów 

hałasu na sąsiednich terenach chronionych przed hałasem, 

należy zastosować środki techniczne chroniące istniejącą 

zabudowę przed ponadnormatywnym hałasem.

  Jednak na etapie sporządzania planu miejscowego nie 

jest możliwe ustalenie i szczegółowe wskazanie lokalizacji 

rozwiązań technicznych chroniących przed hałasem komu-

nikacyjnym. Ich lokalizacje zostaną ustalone w projekcie 

drogowym obejmującym rozbudowę Obwodnicy Trójmia-

sta i przebudowę węzła Chwarzno.

Załącznik nr 3

do uchwały nr V/75/11

Rady Miasta Gdyni

z dnia 23 lutego 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie 

inwestycji

1. Na obszarze opracowania miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego części dzielnicy 

Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła Chwarzno, ul. 

Chwarznieńskiej i jej przedłużenia w kierunku południo-

wo-zachodnim przewiduje się następujące inwestycje z 

zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 

własnych gminy:

1) inwestycje w zakresie przebudowy, rozbudowy i 

budowy układu komunikacyjnego:

a) rozbudowa ulicy 11 KD-Z 2/2 (ul. Chwarznieńskiej) 

z przynajmniej jednostronnym chodnikiem i ścież-

ką rowerową;

  b) budowa ulic:

  - 10 KD-Z 2/2 (KD-G 2/2) oraz skrzyżowań w tej 

ulicy;

  - 12 KD-Z 2/2 (KD-L 1/2) z przynajmniej jedno-

stronnym chodnikiem; dopuszcza się lokalizację 

ścieżki rowerowej;

c) budowa ciągów pieszo-jezdnych i pieszo-rowero-

wych;

d) budowa ścieżek rowerowych;

2) inwestycje w zakresie rozbudowy i budowy sieci 

infrastruktury technicznej:

a) przebudowa sieci wodociągowej; przełożenie 

istniejącej magistrali wodociągowej na odcinku 

sąsiadującym z Obwodnicą Trójmiasta przewi-

dzianą do rozbudowy;

b) przebudowa sieci i urządzeń kanalizacji sanitar-

nej;

  - przebudowa sieci dostosowana do projektowa-

nego przebiegu ulic,

  - w przypadku realizacji węzła drogowego 

Chwarzno typu „koniczyna” przeniesienie ist-

niejącej przepompowni ścieków sanitarnych na 

teren 03 U;

  - realizacja przepompowni ścieków sanitarnych 

w rejonie skrzyżowania ulicy 10 KD-Z 2/2 (KD-G 

2/2) z ul. L. Staniszewskiego - jeżeli ulica 10 

KD-Z 2/2 (KD-G 2/2) zostanie poprowadzona w 

wykopie;

c) przebudowa i rozbudowa sieci i urządzeń kanali-

zacji deszczowej:

  - rozbudowa sieci dostosowana do projektowa-

nego przebiegu ulic,

  - przełożenie istniejącego kolektora deszczowego 

na odcinku sąsiadującym z Obwodnicą Trójmia-

sta przewidzianą do rozbudowy na teren ciągu 

pieszo-rowerowego 16 KD-X;

  - budowa zbiorników retencyjnych na terenach: 

05 ZE, 07 ZD, 09 KD-S 2/3 oraz zalecanych poza 

granicami planu, w sąsiedztwie ulicy 10 KD-Z 

2/2 (KD-G 2/2) – orientacyjnie wskazane na 

rysunku planu,

d) w przypadku realizacji węzła drogowego Chwarz-

no typu „koniczyna” istniejącą stację transforma-

torową należy przenieść na teren 03 U;

2. Budowa i modernizacja ulic oraz poszczególnych 

elementów infrastruktury technicznej jest zadaniem 

własnym gminy i może być fi nansowana z budżetu 
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Miasta Gdyni lub współfi nansowana ze środków ze-

wnętrznych.

3. Nie określa się szczegółowego harmonogramu realizacji 

wyżej wymienionych inwestycji.

Poz. 878
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