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UCHWAŁA Nr XXXVIII/262/2009
Rady Gminy Lipusz
z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych
w miejscowości Śluza w Gminie Lipusz.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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
138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.
1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz
art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141 poz. 1492; z
2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45,
poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr
201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413), w związku z Uchwałą
Nr XXII/153/2008 Rady Gminy Lipusz z dnia 24 września
2008 r. Rada Gminy Lipusz uchwala, co następuje:
Rozdział l
Przepisy ogólne
§1
Rada Gminy Lipusz stwierdza zgodność niniejszego planu miejscowego z ustaleniami studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Lipusz.
§2
1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowości
Śluza w Gminie Lipusz.
2. Obszar objęty planem, o którym mowa w ust. 1 wyznaczony jest na rysunku planu w skali 1:1000.
§3
Załączniki do niniejszej uchwały stanowią:
1) rysunek planu – zał. Nr 1;

2) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrywania
uwag zgłoszonych do projektu planu – zał. Nr 2;
3) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji i zasad
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej – zał. Nr 3.
§4
Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest
mowa o:
1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę
Rady Gminy Lipusz o ile z treści przepisu nie wynika
inaczej;
2) planie - należy przez to rozumieć niniejszy miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego, będący
przedmiotem niniejszej uchwały;
3) rysunku planu - należy przez to rozumieć opracowanie graficzne sporządzone na mapie w skali 1:1000,
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały;
4) obszarze - należy przez to rozumieć obszar objęty
niniejszym planem podzielony na dwa fragmenty,
przedstawiony na odpowiednich arkuszach rysunku
planu, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
5) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć oznaczoną na rysunku planu linię ciągłą, dzielącą obszar
objęty planem na części o różnym przeznaczeniu lub
różnych zasadach zagospodarowania;
6) terenie - należy przez to rozumieć teren o określonym
rodzaju przeznaczenia i sposobie zagospodarowania,
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolami literowymi i numerami wyróżniającymi dany teren spośród innych;
7) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to
rozumieć linię, w której może być umieszczona
ściana budynku, bez jej przekraczania w kierunku
linii rozgraniczającej drogi lub innych wskazanych
rysunkiem planu elementów zagospodarowania
terenu, i która nie dotyczy takich elementów arch-
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tektonicznych jak: balkon, schody, wykusz, gzyms,
okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki
oraz innych detali wystroju architektonicznego;
nieprzekraczalnej linii zabudowy wynikającej z
przepisów dotyczących Lipuskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – należy przez to rozumieć linię,
w której może być umieszczona ściana budynku,
bez jej przekraczania w kierunku jezior i rzek;
powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć
powierzchnię terenu działki zajętą przez rzuty poziome wszystkich budynków w ich obrysie zewnętrznym;
wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez
to rozumieć stosunek sumy powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków położonych na działce budowlanej
do całej powierzchni tej działki;
wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć
różnicę rzędnej kalenicy i rzędnej najniżej położonego punktu na naturalnej warstwicy terenu znajdującego się w obrysie zewnętrznym budynku;
wysokości posadowienia parteru - należy przez to
rozumieć różnicę rzędnej posadzki parteru budynku
i rzędnej terenu w najniżej położonym punkcie w
obrysie zewnętrznym budynku;
przepisach odrębnych i szczególnych - należy przez
to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.
§5

Przedmiotem ustaleń planu są:
1) tereny zabudowy letniskowej, oznaczone na rysunku
planu symbolem UTL oraz numerami wyróżniającymi
dany teren spośród innych;
2) tereny usług turystycznych, oznaczone na rysunku
planu symbolem UT oraz numerami wyróżniającymi
dany teren spośród innych;
3) teren zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku
planu symbolem U;
4) teren zabudowy zagrodowej, oznaczony na rysunku
planu symbolem RM;
5) teren rolniczy, oznaczony na rysunku planu symbolem
RI;
6) teren użytków zielonych, oznaczony na rysunku planu
symbolem ZR;
7) tereny lasu, oznaczone na rysunku planu symbolem
ZL;
8) teren wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczony na rysunku planu symbolem WS;
9) teren dróg publicznych gminnych, oznaczony na rysunku planu symbolem KDD;
10) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku
planu symbolem KDW oraz numerami wyróżniającymi
dany teren spośród innych;
11) teren ciągu pieszo-rowerowego, oznaczony na rysunku planu symbolem KY.
§6
1. Integralną częścią ustaleń planu stanowiących treść
niniejszej uchwały jest rysunek planu w skali 1:1000,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są
obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalna linia zabudowy;
4) nieprzekraczalna linia zabudowy wynikająca z prze-

pisów dotyczących Lipuskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu;
5) przeznaczenie terenu.
3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są
oznaczeniami informacyjnymi:
1) linia w odległości 100 m od linii brzegowej jezior i
rzek;
2) przewidywana realizacja ustaleń planu – linie podziału terenu na działki budowlane;
3) miejsce dawnej lokalizacji budynku mieszkalnego
o wartościach historyczno-kulturowych (budynek
spłonął).
Rozdział II
Ustalenia ogólne dla całego obszaru objętego planem
§7
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) ze względu na położenie obszaru w Lipuskim Obszarze Chronionego Krajobrazu obowiązuje przestrzeganie przepisów dotyczących Lipuskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu a zwłaszcza:
a) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, który nie dotyczy terenów przewidzianych na lokalizację przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu
na środowisko nie jest obowiązkowe, jeżeli przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na
środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu
na przyrodę OChK,
b) zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w
pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior
i innych zbiorników wodnych, co nie dotyczy:
— urządzeń wodnych oraz obiektów służących
prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej,
leśnej lub rybackiej,
— obszarów zwartej zabudowy miast i wsi, w granicach określonych w studiach uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego
gmin (lub w równorzędnych dokumentach
planistycznych), gdzie dopuszcza się uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej i usługowej
pod warunkiem wyznaczenia nieprzekraczalnej
linii zabudowy od brzegów wód zgodnie z linią
występującą na przyległych działkach,
— siedlisk rolniczych – w zakresie uzupełniania
istniejącej zabudowy o obiekty niezbędne do
prowadzenia gospodarstwa rolnego, pod warunkiem nie przekraczania dotychczasowej linii
zabudowy od brzegów wód,
— wyznaczonych w niniejszym planie terenów
dostępu do wód publicznych – w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji plaż, kąpielisk i
przystani,
— istniejących ośrodków wypoczynkowych, obiektów letniskowych, mieszkalnych i usługowych,
zrealizowanych na podstawie miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego,
które utraciły moc przed dniem 1 stycznia
2004 r. – gdzie dopuszcza się przebudowę i
modernizację istniejącego zainwestowania w
celu poprawy standardów ochrony środowiska oraz walorów estetyczno-krajobrazowych,
pod warunkiem nie zwiększania powierzchni
zabudowy, a także nie przybliżania zabudowy
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do brzegów wód, jeżeli w trakcie postępowania
strona wykaże brak niekorzystnego wpływu
planowanej inwestycji na chronione w danym
obszarze ekosystemy i krajobraz,
c) zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac
związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub utrzymaniem, budową, odbudową,
naprawą lub remontem urządzeń wodnych,
d) zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych,
jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub
zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i
leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub
rybacka,
e) zakaz likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno- -błotnych,
f) zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień
śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli
nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu
drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy,
utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń
wodnych,
g) powyższe zakazy nie dotyczą realizacji inwestycji
celu publicznego;
2) ze względu na położenie obszaru w Obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Bory Tucholskie”
obowiązuje przestrzeganie przepisów dotyczących
obszarów Natura 2000 a zwłaszcza:
a) zakaz podejmowania działań mogących, osobno
lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco
negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru
Natura 2000, w tym w szczególności, pogorszyć
stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków
roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono
obszar Natura 2000;
3) obowiązek zachowania poziomu hałasu w środowisku określony w obowiązujących przepisach o
ochronie środowiska dla terenów oznaczonych na
rysunku planu symbolami UTL jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.
§8
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej:
1) ustala się, że w obszarze objętym planem, do
niedawna, istniał budynek mieszkalny o walorach
historyczno-kulturowych;
a) informację na temat miejsca, w którym budynek
występował, zawarto na rysunku planu,
b) przy wznoszeniu nowej zabudowy istnieje możliwość
nawiązania do formy architektonicznej a zwłaszcza
gabarytów dawnego budynku (na podstawie istniejących materiałów archiwalnych).
§9
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
1) zakaz sytuowania nośników 2 reklamowych o powierzchni przekraczającej 6 m .
§ 10
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych,
a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:
1) na obszarze objętym planem nie występuje sieć

drenarska, wobec czego plan nie ustala wymagań
w tym zakresie;
2) na obszarze objętym planem nie występują tereny
narażone na niebezpieczeństwo powodzi, wobec
czego plan nie ustala wymagań w tym zakresie;
3) obszar objęty planem nie leży na terenach górniczych, wobec czego plan nie ustala wymagań w tym
zakresie;
4) na obszarze objętym planem nie występują zjawiska
związane z osuwaniem się mas ziemnych, wobec
czego plan nie ustala wymagań w tym zakresie.
§ 11
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KDD i KDW obowiązuje adaptacja lub budowa
dróg;
2) dla terenu KY obowiązuje budowa ciągu pieszo–rowerowego;
3) dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej (naziemnej, nadziemnej i podziemnej) wszystkich
mediów w granicach linii rozgraniczających dróg;
4) zasilanie w energię elektryczną:
a) z istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia;
5) zaopatrzenie w wodę:
a) z wodociągu wiejskiego,
b) w przypadku rozbieżnych terminów realizacji
ustaleń planu dotyczących zabudowy i zagospodarowania terenu oraz realizacji wodociągu
wiejskiego ustala się możliwość poboru wody z
ujęcia własnego,
c) po podłączeniu wodociągu wiejskiego ujęcie
własne do likwidacji;
6) zaopatrzenie w energię cieplną:
a) z lokalnych źródeł ciepła wbudowanych lub wolnostojących,
b) obowiązuje zakaz stosowania urządzeń i technologii wytwarzających energię na cele grzewcze
i bytowe, powodujących emisję zanieczyszczeń
stałych i gazowych, powyżej dopuszczalnych parametrów określonych w przepisach odrębnych,
c) należy stosować nieemisyjne lub niskoemisyjne
źródła ciepła;
7) odprowadzenie ścieków sanitarnych:
a) do zbiorczej kanalizacji sanitarnej,
b) do czasu faktycznej budowy kanalizacji sanitarnej,
dopuszcza się zastosowanie atestowanych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe
jako rozwiązanie tymczasowe,
c) po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej
zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe
należy zlikwidować a obiekty podłączyć do sieci,
d) zakaz realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków;
8) odprowadzenie wód opadowych:
a) powierzchniowo,
b) należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w
sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz
zaleganiem wód opadowych;
9) usuwanie nieczystości stałych:
a) w oparciu o gminny system oczyszczania,
b) obowiązek gromadzenia odpadów stałych w
szczelnych pojemnikach w granicach działki budowlanej,
c) obowiązek zapewnienia odbioru odpadów przez
specjalistyczne służby.
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§ 12
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
1) odległość zabudowy od lasu należy przyjmować
zgodnie z przepisami odrębnymi i szczególnymi,
a w szczególności dotyczącymi warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie;
2) zabrania się wygradzania strefy brzegowej o szerokości minimum 1,5 m wzdłuż brzegu jeziora, zapewniając swobodny dostęp do jeziora.
§ 13
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów:
1) nie ustala się innego sposobu tymczasowego zagospodarowania terenów, aniżeli dotychczasowy.
§ 14
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się
opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszą:
1) 30% dla terenów UTL;
2) 30% dla terenów UT;
3) 30% dla terenu U;
4) 10% dla terenu RM;
5) 10% dla terenu RI;
6) 0% dla terenu ZR;
7) 0% dla terenów ZL;
8) 0% dla terenu WS;
9) 0% dla terenu KDD;
10) 0% dla terenów KDW;
11) 0% dla terenu KY.
Rozdział III
Ustalenia szczegółowe
dotyczące poszczególnych terenów
§ 15
1. Wyznacza się tereny zabudowy letniskowej, oznaczone
na rysunku planu symbolem UTL oraz numerami wyróżniającymi dany teren spośród innych.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
a) dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych,
b) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych gminnych KDD i dróg wewnętrznych KDW;
2) szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy;
a) maksymalna wysokość ogrodzenia – 180 cm,
b) stosowanie od strony dróg wyłącznie ogrodzenia
ażurowego o łącznej powierzchni prześwitów wynoszącej co najmniej 1/2 powierzchni pionowej,
c) w przypadku występowania gruntów słabonośnych, znacznych spadków terenu oraz wysokiego
poziomu wód gruntowych, na etapie projektów
budowlanych dla posadowionych obiektów
budowlanych powinny być sporządzane oceny
warunków geologiczno-inżynierskich w formie
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej;
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,

gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
a) lokalizowanie budynków wyłącznie w strefie
wyznaczonej na rysunku planu liniami zabudowy
z uwzględnieniem przepisu § 7 pkt 2 lit. b uchwały,
b) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy
w stosunku do powierzchni działki budowlanej:
— 25% dla terenów oznaczonych numerem 1,
— 15% dla terenów oznaczonych numerem 2,
c) maksymalna wartość wskaźnika intensywności
zabudowy:
— 0,3 dla terenów oznaczonych numerem 1,
— 0,2 dla terenów oznaczonych numerem 2,
d) minimalny procent powierzchni terenu biologicznie czynnej:
— 65% dla terenów oznaczonych numerem 1,
— 70% dla terenów oznaczonych numerem 2,
e) wysokość zabudowy:
— do 9 m dla budynków letniskowych,
— do 6 m dla budynków gospodarczych,
f) ilość kondygnacji budynków letniskowych:
— do 2 kondygnacji nadziemnych (druga kondygnacja wyłącznie jako poddasze użytkowe),
g) wysokość posadowienia parteru:
— do 0,5 m,
h) rodzaj dachu:
— dwuspadowy (dopuszczalna forma naczółkowa)
o jednakowym kącie nachylenia połaci,
— kąt nachylenia połaci: 35o-48o,
— dopuszcza się stosowanie lukarn o symetrycznym dachu dwuspadowym, lub w postaci owalnego otworu („wyzioru”) nadającego okapowi
kształt fali,
— pokrycie dachu dachówką ceramiczną, cementową bądź blachodachówką, strzechą słomianą
lub trzcinową, gontem,
— kolorystyka: odcienie brązu lub szarości,
i)materiał wykończenia elewacji: drewno, cegła,
kamień, tynk w naturalnych barwach ziemi;
4) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału
nieruchomości:
a) nie ustala się konieczności przeprowadzenia scalania nieruchomości i ich ponownego podziału na
działki gruntu,
b) ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej:
— 600 m 2 dla terenów oznaczonych numerem 1,
— 1400 m 2 dla terenów oznaczonych numerem 2.
§ 16
1. Wyznacza się tereny przeznaczone na usługi turystyczne, oznaczone na rysunku planu symbolem UT oraz numerami wyróżniającymi dany teren spośród innych.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
a) dla terenów oznaczonych numerem 1:
— możliwość lokalizacji pola namiotowego,
— możliwość lokalizacji budynków usługowych,
— możliwość lokalizacji budynków gospodarczych
i obiektów małej architektury,
— obsługa komunikacyjna z drogi publicznej
gminnej KDD,
— obowiązek zapewnienia miejsc postojowych na
terenie nieruchomości,
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b) dla terenu oznaczonego numerem 2:
— lokalizacja kąpieliska publicznego z urządzeniem plaży,
— możliwość lokalizacji przystani, molo i innych
obiektów niezbędnych do pełnienia funkcji
plaży, kąpieliska i przystani;
2) szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy;
a) dla terenu oznaczonego numerem 1:
— maksymalna wysokość ogrodzenia – 180 cm,
— nakaz stosowania od strony dróg ogrodzenia
ażurowego o łącznej powierzchni prześwitów
wynoszącej co najmniej 1/2 całej powierzchni;
— w przypadku występowania gruntów słabonośnych, znacznych spadków terenu oraz wysokiego poziomu wód gruntowych, na etapie projektów budowlanych dla posadowionych obiektów
budowlanych powinny być sporządzane oceny
warunków geologiczno-inżynierskich w formie
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej,
b) dla terenu oznaczonego numerem 2:
— zakaz zabudowy;
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy (dla terenu oznaczonego numerem 1);
a) lokalizowanie budynków wyłącznie w strefie wyznaczonej na rysunku planu liniami zabudowy z
uwzględnieniem przepisu § 7 pkt 2 lit. b uchwały,
b) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w
stosunku do powierzchni działki budowlanej:
— 15%,
c) maksymalna wartość wskaźnika intensywności
zabudowy:
— 0,3,
d) minimalny procent powierzchni terenu biologicznie czynnej:
— 70%,
e) wysokość zabudowy:
— do 10 m dla budynków usługowych,
— do 6 m dla budynków gospodarczych,
f) ilość kondygnacji budynków usługowych:
— do 2 kondygnacji nadziemnych,
g) wysokość posadowienia parteru:
— do 0,5 m,
h) rodzaj dachu:
— dwuspadowy (dopuszczalna forma naczółkowa)
o jednakowym kącie nachylenia połaci,
— kąt nachylenia połaci: 35o-48o,
— dopuszcza się stosowanie lukarn o symetrycznym dachu dwuspadowym, lub w postaci owalnego otworu („wyzioru”) nadającego okapowi
kształt fali,
— pokrycie dachu dachówką ceramiczną, cementową bądź blachodachówką, strzechą słomianą
lub trzcinową, gontem,
— kolorystyka: odcienie brązu i szarości,
i)materiał wykończenia elewacji: drewno, cegła,
kamień, tynk w naturalnych barwach ziemi;
4) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału
nieruchomości;
a) nie ustala się konieczności przeprowadzenia scalania nieruchomości i ich ponownego podziału na
działki gruntu,

b) ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej:
— 12000 m 2 dla terenu oznaczonego numerem 1.
§ 17
1. Wyznacza się teren zabudowy usługowej, oznaczony
na rysunku planu symbolem U.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się:
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
a) lokalizacja usług związanych z obsługą ruchu
turystycznego (handel, gastronomia itp.),
b) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych gminnych KDD;
2) szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy;
a) maksymalna wysokość ogrodzenia – 180 cm,
b) stosowanie od strony dróg wyłącznie ogrodzenia
ażurowego o łącznej powierzchni prześwitów wynoszącej co najmniej 1/2 powierzchni pionowej,
c) dopuszcza się stosowanie częściowego ogrodzenia lub brak ogrodzenia,
d) w przypadku występowania gruntów słabonośnych, znacznych spadków terenu oraz wysokiego
poziomu wód gruntowych, na etapie projektów
budowlanych dla posadowionych obiektów
budowlanych powinny być sporządzane oceny
warunków geologiczno-inżynierskich w formie
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej;
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
a) lokalizowanie budynków wyłącznie w strefie wyznaczonej na rysunku planu liniami zabudowy,
b) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w
stosunku do powierzchni działki budowlanej:
— 30%,
c) maksymalna wartość wskaźnika intensywności
zabudowy:
— 0,5,
d) minimalny procent powierzchni terenu biologicznie czynnej:
— 30%,
e) wysokość zabudowy:
— do 10 m,
f) ilość kondygnacji budynków usługowych:
— do 2 kondygnacji nadziemnych,
g) wysokość posadowienia parteru:
— do 0,5 m,
h) rodzaj dachu:
— dwuspadowy (dopuszczalna forma naczółkowa)
o jednakowym kącie nachylenia połaci,
— kąt nachylenia połaci: 35o-48o,
— dopuszcza się stosowanie lukarn o symetrycznym dachu dwuspadowym, lub w postaci owalnego otworu („wyzioru”) nadającego okapowi
kształt fali,
— pokrycie dachu dachówką ceramiczną, cementową bądź blachodachówką, strzechą słomianą
lub trzcinową, gontem,
— kolorystyka: odcienie brązu lub szarości,
i) materiał wykończenia elewacji: drewno, cegła,
kamień, tynk w naturalnych barwach ziemi;
4) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału
nieruchomości:
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a) nie ustala się konieczności przeprowadzenia scalania nieruchomości i ich ponownego podziału na
działki gruntu,
b) ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej:
— 1800 m2.
§ 18
1. Wyznacza się teren zabudowy zagrodowej, oznaczony
na rysunku planu symbolem RM.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się:
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
a) obsługa komunikacyjna z dróg wewnętrznych
KDW;
2) szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy;
a) maksymalna wysokość ogrodzenia – 180 cm,
b) stosowanie od strony dróg wyłącznie ogrodzenia
ażurowego o łącznej powierzchni prześwitów wynoszącej co najmniej 1/2 powierzchni pionowej,
c) w przypadku występowania gruntów słabonośnych, znacznych spadków terenu oraz wysokiego
poziomu wód gruntowych, na etapie projektów
budowlanych dla posadowionych obiektów
budowlanych powinny być sporządzane oceny
warunków geologiczno-inżynierskich w formie
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej;
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
a) lokalizowanie budynków wyłącznie w strefie wyznaczonej na rysunku planu liniami zabudowy z
uwzględnieniem przepisu § 7 pkt 2 lit. b uchwały,
b) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w
stosunku do powierzchni działki budowlanej:
— 30%,
c) maksymalna wartość wskaźnika intensywności
zabudowy:
— 0,5,
d) minimalny procent powierzchni terenu biologicznie czynnej:
— 50%,
e) wysokość zabudowy:
— do 9 m,
f) ilość kondygnacji budynków mieszkalnych:
— do 2 kondygnacji nadziemnych,
g) wysokość posadowienia parteru:
— do 0,5 m,
h) rodzaj dachu:
— dwuspadowy (dopuszczalna forma naczółkowa)
o jednakowym kącie nachylenia połaci,
— kąt nachylenia połaci: 35o-48o,
— dopuszcza się stosowanie lukarn o symetrycznym dachu dwuspadowym, lub w postaci owalnego otworu („wyzioru”) nadającego okapowi
kształt fali,
— pokrycie dachu dachówką ceramiczną, cementową bądź blachodachówką, strzechą słomianą
lub trzcinową, gontem,
— kolorystyka: odcienie brązu lub szarości,
i)materiał wykończenia elewacji: drewno, cegła,
kamień, tynk w naturalnych barwach ziemi;
4) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału
nieruchomości:

a) ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej:
— 1800 m2,
b) dopuszcza się wydzielenie działek budowlanych
w głębi terenu, pod warunkiem zagwarantowania obsługi komunikacyjnej w postaci drogi
wewnętrznej lub służebności drogowej oraz niezbędnej infrastruktury technicznej.
§ 19.
1. Wyznacza się teren rolniczy, oznaczony na rysunku
planu symbolem RI.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się:
1) przeznaczenie terenu na lokalizację obiektów budowlanych służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, rybackiej;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
a) dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych,
b) obsługa komunikacyjna z dróg wewnętrznych
KDW;
3) szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy;
a) maksymalna wysokość ogrodzenia – 180 cm,
b) nakaz stosowania od strony dróg ogrodzenia
ażurowego o łącznej powierzchni prześwitów
wynoszącej co najmniej 1/2 całej powierzchni,
c) w przypadku występowania gruntów słabonośnych, znacznych spadków terenu oraz wysokiego
poziomu wód gruntowych, na etapie projektów
budowlanych dla posadowionych obiektów
budowlanych powinny być sporządzane oceny
warunków geologiczno-inżynierskich w formie
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej;
4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
a) lokalizowanie budynków wyłącznie w strefie wyznaczonej na rysunku planu liniami zabudowy z
uwzględnieniem przepisu § 7 pkt 2 lit. b uchwały,
b) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w
stosunku do powierzchni działki budowlanej:
— 20%,
c) maksymalna wartość wskaźnika intensywności
zabudowy:
— 0,25,
d) minimalny procent powierzchni terenu biologicznie czynnej:
— 70%,
e) wysokość zabudowy:
— do 9 m,
f) ilość kondygnacji budynków:
— do 2 kondygnacji nadziemnych (druga kondygnacja wyłącznie jako poddasze użytkowe),
g) wysokość posadowienia parteru:
— do 0,5 m,
h) rodzaj dachu:
— dwuspadowy (dopuszczalna forma naczółkowa)
o jednakowym kącie nachylenia połaci,
— kąt nachylenia połaci: 35o-48o,
— dopuszcza się stosowanie lukarn o symetrycznym dachu dwuspadowym, lub w postaci owalnego otworu („wyzioru”) nadającego okapowi
kształt fali,
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— pokrycie dachu dachówką ceramiczną, cementową bądź blachodachówką, strzechą słomianą
lub trzcinową, gontem,
— kolorystyka: odcienie brązu lub szarości,
i) materiał wykończenia elewacji: drewno, cegła,
kamień, tynk w naturalnych barwach ziemi;
5) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału
nieruchomości;
a) ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej:
— 1500 m2,
b) dopuszcza się wydzielenie działek budowlanych
w głębi terenu, pod warunkiem zagwarantowania obsługi komunikacyjnej w postaci drogi
wewnętrznej lub służebności drogowej oraz niezbędnej infrastruktury technicznej.

a) nie ustala się innych warunków obsługi komunikacyjnej, niż wynikające z przepisów odrębnych, a
zwłaszcza przepisów o gospodarce nieruchomościami.
§ 23
1. Wyznacza się teren przeznaczony na komunikację wraz
z urządzeniami technicznymi, oznaczony na rysunku
planu symbolem KDD.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się:
1) szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy;
a) lokalizacja drogi publicznej gminnej o ściśle określonej linii rozgraniczającej wg rysunku planu,
b) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych w przepisach
odrębnych i uzgodnionych z zarządcą drogi.

§ 20

§ 24

1. Wyznacza się teren użytków zielonych, oznaczony na
rysunku planu symbolem ZR.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się:
1) przeznaczenie terenu na łąki i pastwiska;
2) obsługa komunikacyjna:
a) nie ustala się innych warunków obsługi komunikacyjnej, niż wynikające z przepisów odrębnych, a
zwłaszcza przepisów o gospodarce nieruchomościami;
3) szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy:
a) ustala się zakaz zabudowy,
b) nie ustala się innych warunków scalenia i podziału nieruchomości, niż wynikające z przepisów
odrębnych, a zwłaszcza przepisów o gospodarce
nieruchomościami.

1. Wyznacza się tereny przeznaczone na komunikację wraz
z urządzeniami technicznymi, oznaczone na rysunku
planu symbolem KDW oraz numerami wyróżniającymi
dany teren spośród innych.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się:
1) szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy;
a) lokalizacja drogi wewnętrznej o szerokości w
liniach rozgraniczających:
— 10 m dla terenów oznaczonych numerem 1,
— 8 m dla terenów oznaczonych numerem 2,
— 6 m dla terenów oznaczonych numerem 3,z
lokalnymi poszerzeniami wg rysunku planu,
b) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych w przepisach
odrębnych.

§ 21

§ 25

1. Wyznacza się teren lasu, oznaczony na rysunku planu
symbolem ZL.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się:
1) przeznaczenie terenu na produkcję leśną.
2) obsługa komunikacyjna:
a) nie ustala się innych warunków obsługi komunikacyjnej, niż wynikające z przepisów odrębnych, a
zwłaszcza przepisów o gospodarce nieruchomościami;
3) szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy:
a) ustala się zakaz zabudowy,
b) nie ustala się innych warunków scalenia i podziału nieruchomości, niż wynikające z przepisów
odrębnych, a zwłaszcza przepisów o gospodarce
nieruchomościami.

1. Wyznacza się teren przeznaczony na komunikację wraz
z urządzeniami technicznymi, oznaczony na rysunku
planu symbolem KY.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się:
1) szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy:
a) obowiązek lokalizacji ciągu pieszo–rowerowego
o szerokości w liniach rozgraniczających 10 m,
b) możliwość lokalizacji sieci infrastruktury technicznej.

§ 22
1. Wyznacza się teren wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczony na rysunku planu symbolem WS.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się:
1) przeznaczenie terenu, zgodnie z dotychczasowym
użytkowaniem, na jezioro.
2) obsługa komunikacyjna:

Rozdział IV
Ustalenia końcowe
§ 26
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
§ 27
Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Lipusz
Janusz Wawer
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVIII/262/2009
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z dnia 26 listopada 2009 r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVIII/262/2009
Rady Gminy Lipusz
z dnia 26 listopada 2009 r.
Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrywania uwag
zgłoszonych do projektu planu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowości
Śluza w Gminie Lipusz był wyłożony do publicznego
wglądu w dniach od 23 września 2009 r. do 13 października
2009 r.
Uwagi do projektu planu można było składać w dniach
od 23 września 2009 r. do 27 października 2009 r. Uwag
nie wniesiono.
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVIII/262/2009
Rady Gminy Lipusz
z dnia 26 listopada 2009 r.
Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji i zasad
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. 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 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z
2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr
52, poz. 420) zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty
należy do zadań własnych gminy.
W szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy:
— ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki
wodnej;
— gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
— wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji,
usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i
cieplną oraz gaz, itp.
Zadania własne gminy związane z realizacją ustaleń
planu będą wprowadzone do wieloletniego programu
inwestycyjnego, w którym zostaną określone i podane
do publicznej wiadomości terminy realizacji tych inwestycji.
Finansowanie inwestycji odbywać się będzie w oparciu
o budżet gminy i z wykorzystaniem środków zewnętrznych:
Funduszu Ochrony Środowiska, funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej.
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UCHWAŁA Nr XXIII/326/09
Rady Gminy Przdokowo
z dnia 22 października 2009 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pomieczyno
w obrębie wsi Pomieczyno dotycząca działek nr 360/3, 360/4 i 360/10.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 5 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 oraz z 2006 r. Nr 17,
poz. 128) w zw. z art. 14 ust. 8, art. 15, art. 16 ust. 1, art.
20, art. 29 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz.
1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz
z 2006 r. Nr 45, poz. 319) uchwala się, co następuje:
§1
Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Przodkowo” uchwalonego Uchwałą Rady Gminy
Przodkowo Nr XIX/201/2000 z dn. 7.12.2000 r. oraz ze Zmianą Studium uchwaloną Uchwałą nr XXII/227/2005 z dnia
30 czerwca 2005 r. oraz Uchwałą nr XXIII/236/205 z dnia
15 września 2005 r. uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przodkowo
zwanej dalej „zmianą planu”, obejmującą fragment wsi
Pomieczyno w obszarze ustalonym zgodnie z załącznikiem
nr 1 do Uchwały nr XVI/251/2008 Rady Gminy Przodkowo

z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do
opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pomieczyno w obrębie
Pomieczyno dotyczącej działek nr 360/3, 360/4 i 360/10.
§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 sieci i urządzenia
sieciowe infrastruktury technicznej (w tym drogi),
2) dostępność drogowa - należy przez to rozumieć bezpośredni dostęp do drogi publicznej albo dostęp do
niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie
odpowiedniej służebności drogowej
3) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy - linia
ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz – określonych w ustaleniach
planu – budowli. Linia nie dotyczy: balkonów, wykuszy,
loggii, gzymsów, okapów, podokienników, zadaszeń
nad wejściami, ryzalitów, przedsionków, schodów
zewnętrznych, pochylni, tarasów, części podziemnych
obiektów budowlanych, o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej,
4) intensywność zabudowy - stosunek powierzchni całko-

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 25

witej wszystkich kondygnacji nadziemnych po obrysie,
z wyłączeniem:
powierzchni, które nie są zamknięte lecz mogą być ograniczone elementami budowlanymi (np. balustradami,
osłonami zabezpieczającymi, poręczami) i nie są przykryte (np. balkony, tarasy) oraz powierzchni elementów
drugorzędnych (np. schodów i pochylni zewnętrznych,
ramp zewnętrznych, daszków, markiz) do powierzchni
działki,
5) wysokość budynku mierzy się od poziomu terenu przy
najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części
pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do kalenicy lub najwyższego punktu na pokryciu kubatury, bez
masztów odgromnikowych, anten i kominów,
§3
Oznaczenia literowe dotyczące przeznaczenia terenów
użyte w niniejszym planie:
P – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej i rzemieśl-

niczej. Wszelka działalność gospodarcza z zakresu produkcji, składów, baz i magazynów usług oraz pozyskiwania
energii ze źródeł odnawialnych z wyłączeniem:
1) obiektów stwarzających zagrożenia dla środowiska,
życia lub zdrowia ludzi choćby w przypadku awarii
przemysłowej, w rozumieniu ustawy Prawo ochrony
środowiska,
2) przedsięwzięć wymagających składowania materiałów sypkich pod gołym niebem,
3) obiektów emitujących odory (substancje zapachowe)
na znaczne obszary,
4) szpitali i domów opieki społecznej,
5) budynków związanych ze stałym lub wielogodzinnym
pobytem dzieci i młodzieży.
Dopuszcza się mieszkania integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.
§4
Ustala się jedną strefę oznaczoną symbolem cyfrowym 01. Ustalenia planu są następujące:

KARTA TERENU ZMIANY MIEJSCOWEGO
PRZESTRZENNEGO
FRAGMENTU
WSI
DZ. NR 360/3, 360/4 I 360/10
1.

PLANU ZAGOSPODAROWANIA
POMIECZYNO
DOTYCZĄCEJ

NUMER

01

FUNKCJA

P – teren zabudowy produkcyjno-usługowej, rzemieślniczej i

2.

3.
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POWIERZCHNIA

1,60 ha

pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych

ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO
Stosuje się zasady określone w pkt. 4, 8

4.

5.

ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy:

maksymalne nieprzekraczalne w odległości 5,0m od linii
rozgraniczającej z działką nr 360/6 (poza granicami planu),
linia zabudowy nie dotyczy stacji transformatorowej

2) wielkość powierzchni zabudowy
w stosunku do powierzchni działki:

maksymalnie 70%

3) minimalny procent powierzchni
biologicznie czynnej:

10

4) intensywność zabudowy:

nie ustala się

5) wysokość zabudowy:

maksymalnie 15,0m, dla
technologicznych do 25,0m

6) kształt dachu:

dachy dowolne

7) wielkość terenu:

nie ustala się

obiektów

technicznych

i

ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
Nie ustala się

6.

ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1) dostępność drogowa dla terenu:

01

z drogi gminnej nr 1026013

2) parkingi

do realizacji na terenie inwestycji

3) zaopatrzenie w wodę:

z sieci wodociągowej do celów socjalno-bytowych i
technologicznych,
ze studni głębinowej, zlokalizowanej na terenie do celów
technologicznych i socjalno-bytowych

4) odprowadzenie ścieków :

komunalnych: do kanalizacji sanitarnej,
technologicznych: po podczyszczeniu do kanalizacji
sanitarnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
dopuszcza się odprowadzenie ścieków technologicznych do
zbiornika bezodpływowego
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5) odprowadzenie wód opadowych:

zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego

6) zaopatrzenie w energię elektryczną:

z sieci elektroenergetycznej

7) zaopatrzenie w gaz:

z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy

8) zaopatrzenie w ciepło:

preferowane z niskoemisyjnych źródeł, dopuszcza się
wykorzystanie węgla i jego pochodnych

9) gospodarka odpadami:

regulowana odrębnymi przepisami

10) planowane urządzenia i sieci
magistralne:

nie ustala się

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
Nie dotyczy

8.

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY
Stosuje się przepisy ogólne

9.

ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

10.

SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nie dotyczy
Nie ustala się

11.

USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB
REKULTYWACJI
Nie dotyczy

12.

STAWKA PROCENTOWA
Nie dotyczy

13.

SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
Nie dotyczy

14.

SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA
W ICH UŻYTKOWANIU
1) Dopuszcza się odprowadzenie ścieków technologicznych do przydomowej, lokalnej
oczyszczalni ścieków
2) Dopuszcza się powtórne wykorzystanie zużytej wody do celów technologicznych . Dopuszcza
się częściowe lub całościowe wykorzystanie ścieków technologicznych do procesu
produkcyjnego
3) Dopuszcza się odprowadzenie ścieków technologicznych do ziemi na własnym terenie pod
warunkiem spełnienia wymogów wynikających z przepisów Prawa wodnego
4) Dopuszcza się budowę zbiorników retencyjno-chłonnych na potrzeby systemu
odwadniającego

15.

ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI
ADMINISTRACYJNYCH
Teren położony w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 111 (Subniecka Gdańska)

§5
Załącznikiem do niniejszej uchwały, stanowiącym jej
integralną części jest:
1. Część graficzna - rysunek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pomieczyno – działka
nr 360/3, 360/4 i 360/10 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).
§6
Zobowiązuje się Wójta Gminy Przodkowo do:

1. Przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej
uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu
oceny zgodności z prawem,
2. Publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej
Gminy Przodkowo.
§7
Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z wyjątkiem § 7, który wchodzi w życie z dniem
podjęcia uchwały.
Przewodniczący Rady
Franciszek Rzeszewicz
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIII/326/09
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 22 października 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pomieczyno dotyczącą działki nr 360/3, 360/4 i 360/10
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Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIII/326/09
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 22 października 2009 r.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIII/326/09
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 22 października 2009 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pomieczyno dotyczącą działki nr 360/3, 360/4 i 360/10

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pomieczyno dotyczącą działki nr 360/3, 360/4 i 360/10

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu
Po wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu w
dniach od 1 września 2009 r. do 21 września 2009 r. - uwag
nie wniesiono.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w
planie 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 własnych
gminy.
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UCHWAŁA Nr XXXIII/206/2009
Rady Gminy Stara Kiszewa
z dnia 11 grudnia 2009 r.
w sprawie przyjęcia regulaminów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach,
których organem prowadzącym jest Gmina Stara Kiszewa.

Podstawa: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z
2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami); art. 30 ust. 6 i ust.
6a, i art. 54 ust. 3 i 7 oraz art. 91d pkt 1. ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) oraz Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia
2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.
U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 ze zmianami) Rada Gminy w
Starej Kiszewie uchwala, co następuje:
§1
Ustala się dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych
jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Stara Kiszewa regulaminy:
— Regulamin przyznawania dodatku za wysługę lat dla
nauczycieli, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
— Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego
dla nauczycieli, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
— Regulamin przyznawania dodatku funkcyjnego dla
nauczycieli, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej
uchwały.
— Regulamin przyznawania dodatku za warunki pracy
nauczycieli, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej
uchwały.
— Regulamin wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli,
stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
— Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli,
stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
§2
Ilekroć w regulaminach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26

2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)

stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami),
Rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej wydane na
podstawie art. 30 ust. 5, art. 33 ust. 3 i art. 34 ust. 2
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.).
Szkole – należy przez to rozumieć szkołę lub placówkę
dla której organem prowadzącym jest Gmina Stara
Kiszewa,
Dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to
rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o
której mowa w pkt 3,
Nauczycielu – należy przez to rozumieć także pedagoga, psychologa, logopedę, bibliotekarza lub wychowawcę, zatrudnionego w placówkach prowadzonych
przez gminę Stara Kiszewa,
Uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka,
Klasie – należy przez to rozumieć oddział szkolny lub
grupę,
Organizacji związkowej - należy przez to rozumieć
Zarząd Oddziału ZNP w Starej Kiszewie lub ogniska
działające w szkołach.
§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara
Kiszewa.
§4
Z dniem 31.12.2009 r. traci moc uchwała Nr XXII/130/08
Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 30.10.2008 r.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący
Rady Gminy Stara Kiszewa
Adam Dębski
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/206/2009
Rady Gminy w Starej Kiszewie
z dnia 11 grudnia 2009 r.
Regulamin
przyznawania dodatku za wysługę lat dla nauczycieli
1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat, w
wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy
rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych, poczynając od czwartego roku pracy.
Dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia
zasadniczego.
2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia
we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione
okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają
one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
3. Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej
niż jednym stosunku pracy, okresy uprawniające do
dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego
stosunku pracy, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5.
Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku
za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym nauczyciel jest lub był jednocześnie
zatrudniony.
Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają
zaliczeniu okresy podstawowego zatrudnienia.
4. Nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze łącznie nieprzekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć,
do okresów uprawniających do dodatku za wysługę
lat w każdej ze szkół zalicza się okresy zatrudnienia, o
których mowa w pkt 2.
5. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
a) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu w którym
nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej
stawki dodatku, jeżeli nabycie tego prawa nastąpiło
w ciągu miesiąca,
b) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku
lub wyższej jego stawki nastąpiło pierwszego dnia
miesiąca.
6. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi
za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie. Również
|za okres urlopu dla poratowania zdrowia.
Dodatek przysługuje za dni nieobecności w pracy
z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby, bądź
konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel
otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia
społecznego.
7. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie
wypłat wynagrodzenia.
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIII/326/09
Rady Gminy Przodkowo
z dnia 22 października 2009 r.
Regulamin
przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
1. Nauczycielowi, w tym nauczycielowi zajmującemu
stanowisko kierownicze w szkole, przedszkolu może
być przyznany dodatek motywacyjny.

Poz. 435

2. Wysokość funduszu przeznaczonego na dodatki motywacyjne wynosi 4,5% rocznego średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty dla nauczycieli oraz
7,5% rocznego średniego wynagrodzenia nauczyciela
stażysty dla dyrektorów, pomnożonego przez ilość
etatów nauczycieli i dyrektorów pełnozatrudnionych i
niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty,
z zastrzeżeniem pkt 3.
3. Do wyliczenia funduszu przeznaczonego na dodatki
motywacyjne na dany rok przyjmuje się średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty obowiązujące w roku
ubiegłym.
4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony
nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż rok kalendarzowy po dokonaniu analizy pracy, według kryteriów
zawartych w pkt 5 regulaminu, z okresu 3 miesięcy
poprzedzających przyznanie dodatku.
5. Dodatek motywacyjny przysługuje za dni za które nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie.
6. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysokości
od 1% do 10% średniego wynagrodzenia nauczyciela
stażysty przyznaje dyrektor.
W decyzji dyrektora wysokość dodatku motywacyjnego
winna być określona kwotowo.
Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
a) udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów,
b) osiagniecia uczniów potwierdzone w konkursach,
turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach
działań, zwiazanych z realizowanym procesem dydaktycznym,
c) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów przez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej
przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw
moralnych i społecznych,
d) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i
uzależnieniom,
e) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzglednieniem ich potrzeb,
w szącymi pomoc socjalną,
f) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości
szkolnych,
g) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi
organizacjami uczniowskimi działącymi w szkole,
h) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych
zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
i) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie
uzdolnionego.
7. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów placówek oświatowych przyznaje Wójt Gminy w wysokości od 1% do
15% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty.
W decyzji Wójta wysokość dodatku motywacyjnego
winna być określona kwotowo.
O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów
placówek oświatowych decyduje:
a) umiejętności racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi szkoły (placówki):
— przestrzeganie dyscypliny budżetowej w oparciu
o posiadane środki finansowe,
— podejmowanie działań zmierzających do wzbogacenia majątku szkolnego,
— pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz
umiejętność ich właściwego wykorzystania na
cele szkoły,
— podejmowanie działań zapewniających utrzyma-
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nie powierzonego mienia w stanie gwarantującym
optymalne warunki do realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych
b) sprawność organizacyjna w realizacji zadań szkoły:
— dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość
realizacji zadań i zarządzeń,
— podejmowanie działań motywacyjnych, nauczycieli do — doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji
zawodowych,
— polityka kadrowa,
— zorganizowanie konferencji szkoleniowych,
— współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli,
— podejmowanie innych działań mających na celu
promowanie szkoły
c) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej
szkoły/placówki:
— osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe, sportowe,
artystyczne w skali regionu, województwa, kraju,
— poszerzona oferta szkoły poprzez wprowadzenie
programów autorskich, innowacyjnych i eksperymentów pedagogicznych oraz innych rozwiązań
metodycznych,
— dbałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez
rozwiązywanie konkretnych problemów wychowawczych podejmowanie efektywnych działań
profilaktycznych zapobiegających zagrożeniom
społecznym,
— stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi
samorządności i przedsiębiorczości uczniów,
— obecność szkół w środowisku lokalnym, udział w
imprezach, konkursach i przeglądach organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno
– kulturalnymi,
— konstruktywna współpraca z Radą Szkoły i Samorządem Uczniowskim.
8. Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel (dyrektor) nabywa po przepracowaniu 12 miesięcy w danej
szkole (placówce).
9. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole
dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły w której
nauczyciel uzupełnia etat.
10. W uzasadnionych przypadkach dodatek motywacyjny
może być zwiększony, zmniejszony lub całkowicie
cofnięty w każdym czasie.
11. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry w terminie
wypłat wynagrodzeń.
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/206/2009
Rady Gminy w Starej Kiszewie
z dnia 11 grudnia 2009 r.

Regulamin
przyznawania dodatku funkcyjnego dla nauczycieli
1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach przysługuje dodatek
funkcyjny w wysokości określonej w poniższej tabeli.
2. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom z
tytułu wykonywania zadań opiekuna stażu, powierzenia
wychowawstwa w wysokości określonej w poniższej
tabeli.
3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora szkoły, osób zajmujących inne stanowisko kierownicze oraz
osób wymienionych w ust. 2 ustala dyrektor placówki,
w granicach stawek określonych tabelą.
4. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkół (placówek)
przyznaje Wójt, za:
a) warunki organizacyjne, m.in.:
— liczbę oddziałów,
— liczbę budynków, w których funkcjonuje szkoła,
b) efektywność funkcjonowania szkoły, m.in.:
— racjonalne i efektywne gospodarowanie środkami
finansowymi,
— prawidłowo prowadzoną politykę kadrową,
— umiejętne pozyskiwanie środków w ramach działalności gospodarczej szkoły,
— prowadzenie dokumentacji szkolnej (arkusze
ocen, protokoły egzaminów, dzienniki lekcyjne) i
kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
— przestrzeganie przepisów bhp na terenie szkoły.
c) wyniki w nauczaniu i wychowywaniu, m.in.:
— wyniki klasyfikacji rocznej,
— wyniki egzaminów,
— osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, zawodach.
5. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje z chwilą powierzenia stanowiska kierowniczego lub wykonywania
zadań, za które przysługuje dodatek.
6. Jeżeli stanowisko kierownicze lub funkcję powierza
się nauczycielowi na okres nie obejmujący pełnych
miesięcy, dodatek funkcyjny wypłaca się w wysokości
proporcjonalnej.
7. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora
szkoły przysługuje również wicedyrektorowi szkoły lub
nauczycielowi tej szkoły, któremu powierzono pełnienie
obowiązków dyrektora, od pierwszego dnia miesiąca
kalendarzowego następującego po trzech miesiącach
nieobecności dyrektora szkoły.
8. Dodatek funkcyjny przysługuje również osobie, której
powierzono odpowiednie obowiązki w zastępstwie innej osoby od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym te obowiązki powierzono.
9. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu
dla poratowania zdrowia oraz w okresach, za które nie
przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.
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10. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w terminie
wypłat wynagrodzeń.
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIII/206/2009
Rady Gminy w Starej Kiszewie
z dnia 11 grudnia 2009 r.
Regulamin
przyznawania dodatku za warunki pracy nauczycieli
1. Nauczycielom przysługuje dodatek za każdą godzinę
przepracowaną w trudnych lub uciążliwych warunkach,
a w szczególności:
a) za prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach
łączonych (oddziałach) w szkołach podstawowych
– 10%
b) za prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka
zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego w
wysokości - do 15%
wynagrodzenia zasadniczego tego nauczyciela i przysługuje proporcjonalnie za godziny faktycznie przepracowane w tych warunkach.
2. Dodatek za warunki płacy wypłaca się z dołu w terminie
wypłat wyngrodzeń.




!

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIII/206/2009
Rady Gminy w Starej Kiszewie
z dnia 11 grudnia 2009 r.
Regulamin
wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw dla nauczycieli
1. W szczególnych przypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania lub
zapewnienia opieki, nauczyciel może być zobowiązany
do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych,
zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie
może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć.
Przydzielenie nauczycielowi większej ilości godzin
ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego
zgodą, jednak w wymiarze nie przekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.
2. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych.
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3. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się
przydzieloną nauczycielowi godzine zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajeć
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekunczych,
której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego
nauczyciela.
4. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i
godzinę doraźnego zastępstwa nauczyciela ustala się
dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia
zasadniczego przez miesięczną liczbę obowiązkowego
wymiaru godzin, ustalonego dla danego rodzaju zajęć
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.
5. Miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o
którym mowa w pkt 4 uzyskuje się mnożąc tygodniowy
obowiązkowy lub realizowany wymiar godzin przez 4,16
z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że
czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5
godziny liczy się za pełną godzinę.
6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za
dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu
przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku
szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku
tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności
w pracy.
7. Do ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub
dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w
których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku
tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy
wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub art. 42 ust.
7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru
(lub 1/4 w przypadku 4 -dniowego tygodnia pracy) za
każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy
lub dzień ustawowo wolny od pracy.
Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje
wynagrodzenie w takim tygodniu nie może być większa
niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
8. Kobiety w ciąży, osoby wychowujące dziecko do 4 lat
oraz nauczyciel w trakcie odbywania stażu będącego
warunkiem uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub dyplomowanego, nie wolno
zatrudnić w godzinach ponadwymiarowych bez ich
zgody.
9. Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe wypłaca
się z dołu na koniec każdego miesiąca.
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIII/206/2009
Rady Gminy w Starej Kiszewie
z dnia 11 grudnia 2009 r.
Regulamin
przyznawania nagród dla nauczycieli
2. Zgodnie z art. 49 ust. 1 Karty Nauczyciela zachowuje
się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości
co najmniej 1% planowanego rocznego osobowego
funduszu wynagrodzeń dla nauczycieli, z tym że:
a) 80% kwoty pozostaje do dyspozycji dyrektora szkoły,
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b) 20% kwoty pozostaje do dyspozycji organu prowadzącego.
Nagrody ze środków pozostających w dyspozycji dyrektora szkoły przyznaje, na podstawie opracowanych
kryteriów dyrektor szkoły, po zaopiniowaniu przez organizacje związkowe działające w szkole, uwzględniając
ustawę o ochronie danych osobowych.
3. Nagrody organu prowadzącego przyznaje Wójt Gminy
na podstawie kryteriów zawartych w niniejszym regulaminie.
I. KRYTERIA PRZYZNAWANIA NAGRÓD WÓJTA
4. Wójt Gminy Stara Kiszewa może przyznać nagrody
dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom szkół
i placówek prowadzonych przez Gminę Stara Kiszewa
- na wniosek organu nadzoru pedagogicznego, związku
zawodowego, rady pedagogicznej szkoły, rady szkoły,
rady rodziców, dyrektora szkoły bądź z własnej inicjatywy.
5. Nagroda przyznawana jest z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz ważnych wydarzeń szkolnych.
6. Nauczyciel może otrzymać nagrodę, jeżeli osiąga liczące się wyniki w pracy dydaktycznej, wychowawczej,
opiekuńczej i organizacyjnej w skali gminy i na terenie
placówki, a także za inną pracę na rzecz edukacji na
terenie Gminy Stara Kiszewa.
7. Nagroda przysługuje nauczycielowi po przepracowaniu
w szkole co najmniej 1 roku.
8. Nagroda przysługuje dyrektorowi szkoły po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku.
II. KRYTERIA PRZYZNAWANIA NAGRÓD NAUCZYCIELOM
W zakresie pracy dydaktycznej:
1. Bardzo dobre wyniki nauczania danego przedmiotu.
2. Zakwalifikowanie uczniów do grupy laureatów konkursów przedmiotowych na szczeblu gminy, powiatu,
województwa.
3. Wysokie lokaty uczniów w innych konkursach, przeglądach, zawodach, festiwalach itp.
4. Zorganizowanie imprezy ogólnoszkolnej o znaczących
walorach poznawczych i wychowawczych, np. sesji
popularnonaukowej, kilkuetapowego konkursu itp.
5. Udokumentowane osiągnięcia w zakresie pedagogiki
specjalnej: z uczniami uzdolnionymi oraz uczniami,
którzy mają trudności w nauce.
W zakresie pracy wychowawczej:
1. Pozytywne zmiany, jakie dokonały się w zespole klasowym (grupie wychowawczej, kole zainteresowań) pod
wpływem oddziaływania wychowawcy (opiekuna) w
zakresie integrowania zespołu, aktywności społecznej,
udziału uczniów (wychowanków) w pracach samorządu
uczniowskiego, organizacji społecznych, frekwencji
na zajęciach szkolnych i pozalekcyjnych, wyników nauczania i wychowania, uczestnictwa w pracy placówek
pozaszkolnych.
2. Prowadzenie urozmaiconej działalności wychowawczej w szkole, organizacjach młodzieżowych, w klasie
(grupie) - np. wycieczki, udział uczniów w spektaklach
teatralnych, koncertach, występach i spotkaniach z
ciekawymi ludźmi, organizowanie prac społecznie użytecznych na rzecz szkoły i środowiska, udział młodzieży
w konkursach, przeglądach, festiwalach, wystawach i
olimpiadach przedmiotowych, zorganizowanie imprez
kulturalnych, sportowo - obronnych i rekreacyjnych,
prowadzenie proorientacji zawodowej.
3. Przygotowanie i wzorowe organizowanie uroczystości
szkolnych lub środowiskowych o wybitnych walorach
wychowawczych - wynikających z instrukcji o organi-
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zacji roku szkolnego, a także innych uroczystościach
rocznicowych (dni patrona, nadania imienia itp.).
Zdobycie wyróżnienia przez organizację, której nauczyciel jest opiekunem.
W zakresie pracy opiekuńczej:
Zapewnienie pomocy i opieki uczniom (wychowankom)
będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,
pochodzącym z rodzin zaniedbanych, udzielenie pomocy uczniom (wychowankom) z zaburzeniami w rozwoju
oraz zagrożonym niedostosowaniem społecznym, mającym trudności w nauce i przystosowaniu się do życia
w grupie.
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie
przejawom patologii społecznej wśród młodzieży, w
tym: narkomanii, alkoholizmu, chuligaństwa i innych.
Zorganizowanie współpracy z placówkami kulturalno
- oświatowymi, zakładami pracy, służbą zdrowia, sądem
dla nieletnich.
Organizowanie konsultacji, prelekcji, odczytów i wykładów pedagogicznych dla rodziców.
W zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych:
Doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych.
Opracowanie przykładowych rozkładów materiału i
konspektów lekcji w zakresie nowych lub zmodernizowanych programów nauczania.
Opracowanie autorskich programów nauczania i wychowania.

4. Aktywna pomoc w adaptacji zawodowej młodych nauczycieli.
5. Kierowanie zespołem samokształceniowym, prowadzenie lekcji koleżeńskich i pokazowych.
6. Współpraca z uczelniami i ośrodkami metodycznymi.
III. KRYTERIA PRZYZNAWANIA NAGRÓD DYREKTOROM
SZKÓŁ
Kryteria przyznawania nagród dyrektorom:
1. Osiąganie przez szkołę bardzo dobrych wyników nauczania.
2. Osiąganie przez uczniów wyróżniających wyników w
konkursach, olimpiadach oraz znaczący udział w zawodach międzyszkolnych, regionalnych i krajowych.
3. Przygotowanie i realizowanie przez szkołę znaczących
w procesie wychowawczym imprez szkolnych.
4. Prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie jednej
z form letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
5. Wzorowa współpraca ze środowiskiem, instytucjami
wspomagającymi szkołę.
6. Organizowanie pomocy młodym nauczycielom we
właściwej adaptacji w zawodzie.
7. Inspirowanie różnorodnych działań rady pedagogicznej.
8. Tworzenie warunków dla postępu pedagogicznego.
9. Wzorowa organizacja pracy.
10. Wzbogacanie bazy szkolnej.
Do oceny dyrektorów i wicedyrektorów szkół, będącej
podstawą przyznania nagrody, stosuje się odpowiednio
wszystkie kryteria zapisane w pkt II i III.
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UCHWAŁA Nr XXXVII/389/2009
Rady Gminy Starogard Gdański
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Siwiałka
– osiedle Letnisko.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi
zmianami), oraz zgodnie z art. 20, w związku z art. 3, ust.
1, art. 15, art. 17, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz.
U. z 2003 r. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami), na
wniosek Wójta Gminy Starogard Gdański, Rada Gminy
Starogard Gdański uchwala, co następuje:
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Siwiałka, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Starogard Gd. Nr XXXX/337/2002
z dnia 15 lutego 2002 r. opublikowanego w Dz. Urz. Woj.
Pomorskiego Nr 31, poz. 737 z dnia 14 maja 2002 r. na
terenie gminy Starogard Gdański.
§2
Plan obejmuje część obszaru wsi Siwiałka w granicach
określonych na rysunku planu stanowiącego załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały.

§3
1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia terenów na określone cele oraz ustalenie zasad ich zagospodarowania i zabudowy, przyjmujące ład przestrzenny i
zrównoważony rozwój za podstawę tych ustaleń.
2. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składają się z:
1) części tekstowej ogólnej zawartej w Rozdziale II
niniejszej uchwały – Ustalenia ogólne
2) części tekstowej szczegółowej zawartej w Rozdziale
III niniejszej uchwały – Ustalenia szczegółowe
3) części graficznej w formie rysunku planu stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – rysunek
planu w skali 1:2000
3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu stanowią
integralną część planu w zakresie określonym jako
ustalenia planu. Pozostałe oznaczenia mają charakter
informacyjny.
Rozdział II
Ustalenia ogólne
§4
Ustala się następujące definicje użytych pojęć w ustaleniach planu:
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1) Teren funkcyjny – fragment obszaru objętego granicami opracowania planu, ograniczony liniami
rozgraniczającymi, charakteryzujący się określoną
funkcją i jednolitymi zasadami zagospodarowania
oraz oznaczony własnym symbolem literowo-cyfrowym.
2) Karta terenu – zapis słowny ustaleń szczegółowych
planu dla jednej lub kilku terenów funkcyjnych.
3) Powierzchnia biologicznie czynna – część terenu
działki lub strefy określona w%, pokryta roślinnością lub wodami powierzchniowymi
4) Linia zabudowy – linia oznaczona na rysunku planu, oznaczająca nieprzekraczalną linię lokalizacji
ścian zewnętrznych budynków. Dopuszcza się
wysunięcie przed linię zabudowy części budynku,
takich jak: schody zewnętrzne, podesty, pochylnie,
zejścia i zjazdy do piwnic i garaży wbudowanych,
tarasy naziemne (niepodpiwniczone), zadaszenia
nad wejściem oraz balkony i wykusze wystające
na max. 1,5 m i o szerokości maks. 30% szerokości
frontu budynku.
5) Powierzchnia zabudowy – maksymalna dopuszczalna wielkość powierzchni zabudowy określona
w % wyrażająca stosunek powierzchni wszystkich
budynków (mierzona po obrysie ścian zewnętrznych) zlokalizowanych na działce lub w obrębie
terenu funkcyjnego do powierzchni tej działki lub
terenu funkcyjnego.
6) Wysokość zabudowy – rozumiana jako wysokość
mierzona przy najniżej położonym wejściu do
budynku na poziom parteru do górnej krawędzi
pokrycia dachu (np. kalenicy); nie dotyczy attyk,
kominów, masztów, wieżyczek itp.
7) Zabudowa o funkcji wiodącej – zabudowa o funkcji
zgodnej z przeznaczeniem terenu określonym dla
danej strefy funkcyjnej wg klasyfikacji w punkcie
3.0. § 5 niniejszej uchwały.
8) Zabudowa o funkcji towarzyszącej – zabudowa o
funkcji uzupełniającej, towarzysząca zabudowie
wiodącej, wg klasyfikacji w punkcie 3.0. § 5 niniejszej uchwały.
9) Dachy dwuspadowe – dachy główne budynków o
dwóch symetrycznych połaciach i takich samych
spadkach
10) Zapewnienie parkingów – w granicach działki lub
terenu należy zapewnić minimalną ilość miejsc
postojowych w liczbie określonej w ustaleniach
szczegółowych.
11) Pas techniczny – wydzielony pas terenu biegnący
równolegle do istniejących lub projektowanych
dróg, do istniejących lub projektowanych tras
sieci magistralnych lub biegnący wzdłuż linii brzegowych wód otwartych. Pas techniczny może być
włączony do istniejącego pasa drogowego. Pas
techniczny może być również przeznaczony dla
przebiegu infrastruktury technicznej, drogowej,
ciągów pieszych, chodników itp.
12) Przepisy szczególne – należy przez to rozumieć
obowiązujące przepisy prawne ustaw wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw przywołane w
ustaleniach szczegółowych planu. W przypadku
uchylenia lub zmiany przepisu szczegółowego w
planie miejscowym obowiązuje przepis przywołany
w ustaleniach szczegółowych.
13) Tereny komunikacji – tereny w liniach rozgraniczających, służące dostępowi do nieruchomości.
14) Infrastruktura techniczna i drogowa – należy przez

to rozumieć infrastrukturę publiczna i niepubliczną
z zakresu dróg, ścieżek rowerowych, chodników,
ciągów pieszo- jezdnych oraz uzbrojenia terenu w
sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
wodociągowe, gazociąg, linie elektroenergetyczne
i teletechniczne itp. z wykluczeniem masztów telefonii komórkowej oraz wiatraków wytwarzających
prąd.
15) Istniejąca zabudowa o funkcjach i gabarytach innych niż ustalenia planu – należy przez to rozumieć
zabudowę legalną, wzniesioną zgodnie z obowiązującym planem oraz na podstawie prawomocnego
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.
§5
1. Ustala się podział terenu objętego granicami planu
na poszczególne strefy funkcyjne oddzielone liniami
rozgraniczającymi wyznaczającymi tereny o różnych
funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania
terenu.
2. Strefy funkcyjne oznacza się symbolami cyfrowo-literowymi, określającymi w kolejności:
1) Tereny komunikacji.
a) symbol pierwszy – cyfra arabska (z kropką)
oznaczająca kolejny numer terenu komunikacji
wydzielonego liniami rozgraniczającymi. Kolejny
numer terenu poprzedza cyfra 0 (bez kropki)
b) symbol drugi – jedna lub kilka dużych liter alfabetu (bez kropki) określających klasyfikację terenu
komunikacji
2) Pozostałe tereny funkcyjne
a) symbol pierwszy – cyfra arabska (z kropką)
oznaczająca kolejny numer terenu wydzielonego
liniami rozgraniczającymi.
b) symbol drugi – jedna lub kilka dużych liter alfabetu
(bez kropki) określających rodzaj funkcji terenu.
3. Dla obszaru objętego planem określa się następujące
ustalenia ogólne dla poszczególnych grup funkcji.
Funkcje określone w ustaleniach szczegółowych, inne niż
w ustaleniach ogólnych, są obowiązujące.
1) MN – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej
a) Obowiązujące lub wiodące funkcje, obiekty oraz
formy użytkowania i zagospodarowania terenu:
— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca
b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
— w 1 budynku dopuszcza się lokalizację do
dwóch lokali mieszkalnych
— lokalizacja zabudowy towarzyszącej i gospodarczej — garaże, wiaty, altany w formie
wolnostojących lub zespolonych obiektów
budowlanych
— lokalizacja obiektów małej architektury i budowli związanych z zagospodarowaniem terenu
— lokalizacja dróg wewnętrznych
— lokalizacja urządzeń i obiektów infrastruktury
technicznej i drogowej
c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania
terenu:
— lokalizacja garaży w piwnicach
— lokalizacja masztów telefonii komórkowej
— lokalizacja wiatraków wytwarzających prąd
2) U - Tereny usług
a) Obowiązujące lub wiodące funkcje i obiekty oraz
formy użytkowania i zagospodarowania terenu:

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 25

Poz. 436

— 2078 —

— zabudowa usługowa w zakresie handlu, gastronomii, obsługi ruchu turystycznego itp.
b) Dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania terenu:
— lokalizacja obiektów małej architektury i budowli związanych z zagospodarowaniem terenu
— lokalizacja dróg wewnętrznych
— lokalizacja urządzeń i obiektów infrastruktury
technicznej i drogowej
— lokalizacja zabudowy towarzyszącej związanej z
funkcją wiodącą (budynki gosp., wiaty, garaże
itp.)
c) Wykluczone formy zabudowy i zagospodarowania
terenu:
— zabudowa mieszkaniowa nie związana z funkcją
wczasową
— lokalizacja masztów telefonii komórkowe
— lokalizacja wiatraków wytwarzających prąd
3) Tereny komunikacji, ciągów pieszo-jezdnych, oraz
infrastruktury technicznej:
KD - tereny dróg dojazdowych
KXPW - tereny ciągów pieszo-jezdnych wewnętrznych

2. Obiekty o gabarytach oraz tereny o funkcji i zagospodarowaniu niezgodnych z ustaleniami planu mogą być
użytkowane i poddawane remontom do czasu realizacji zamierzeń zgodnych z planem, chyba że ustalenia
szczegółowe stanowią inaczej.
3. Linie rozgraniczające stref funkcyjnych mogą ulegać
korektom, jeżeli konieczność taka wyniknie z rozwiązań
technicznych lub ochrony istniejących walorów, o ile nie
naruszy to innych ustaleń planu. W strefach funkcyjnych
dopuszcza się również wydzielanie działek dla potrzeb
infrastruktury (stacje trafo, przepompownie itp.) oraz
dróg wewnętrznych (chyba, że ustalenia szczegółowe
stanowią inaczej) po uzyskaniu zgody osób, których
interes prawny może być naruszony.
4. Dopuszcza się zmianę funkcji stref przeznaczonych na
cele infrastruktury technicznej (stacje transformatorowe, przepompownie itp.) i włączenie ich do przyległej
innej strefy funkcyjnej, jeżeli na etapie rozwiązań technicznych lokalizacja tych funkcji okazałaby się zbędna
(chyba, że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej).
5. Zakres uciążliwości dla środowiska prowadzonej działalności musi być ograniczony do granic obszaru, dla
którego inwestor posiada tytuł prawny.
Rozdział III
Ustalenia szczegółowe

§6
1. Ustalenia planu odnoszą się do nowych podziałów
geodezyjnych, do inwestycji noworealizowanych, do
zmian wprowadzanych drogą rozbudów i przebudów
oraz do zmian przeznaczenia terenów i obiektów, chyba
że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.

§7
W granicach miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zostało wyodrębnionych 14 stref funkcyjnych, ujętych w 4 kartach terenu.
wieĞ Siwiaáka 15/914-04-07/PP

1. KARTA TERENU Nr 1
2. PRZEZNACZNIE TERENU

MN

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej

3. Nr TERENU
POWIERZCHNIA
Nr TERENU
POWIERZCHNIA

1.MN

2.MN

3.MN

4.MN

5.MN

1,13 ha

0,55 ha

0,41 ha

0,72 ha

0,70 ha

6.MN
0,54 ha

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAàTOWANIA àADU PRZESTRZENNEGO
Dziaáania inwestycyjne realizowaü w sposób identyfikujący przestrzeĔ poprzez ksztaátowanie zabudowy okreĞlone szczegóáowo
w pkt. 8.

5. ZASADY OCHRONY ĝRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
5.1

Ochronie podlegają: rzeĨba terenu, istniejąca zieleĔ (zadrzewienia, zakrzewienia), cieki wodne oraz systemy drenarskie.
5.1.1
Zakazuje siĊ wykonywania prac ziemnych trwale znieksztaácających rzeĨbĊ terenu, z wyjątkiem prac związanych z
zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową,
naprawą lub remontem urządzeĔ wodnych.
5.1.2
Powierzchnie terenu chroniü przed erozją wodną poprzez zabezpieczenie swobodnego odpáywu wód opadowych , nie
dopuszczając do ich zalegania.
5.1.3
Istniejącą zieleĔ naleĪy zachowaü. Wycinka drzew zgodnie z ustawą o ochronie przyrody moĪe nastąpiü jedynie za zgodą
odpowiednich organów.
5.1.4
NaleĪy zapewniü spójny system gospodarki wodami gruntowymi (np. drenaĪ, przepusty itp.) biorąc pod uwagĊ
uwarunkowania terenów przylegáych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniejący
drenaĪ naleĪy go bezwzglĊdnie zachowaü lub przeáoĪyü zachowując spójnoĞü systemu drenaĪowego caáego
obszaru.
5.1.5
Zalecana jest obudowa biologiczna cieków – rowów melioracyjnych dla ochrony przed zanieczyszczeniami
5.2 Projektowane uĪytkowanie i zagospodarowanie terenu nie moĪe stanowiü Ĩródáa zanieczyszczeĔ dla Ğrodowiska wodno –
gruntowego. NaleĪy zastosowaü takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdziaáaü
zagroĪeniom Ğrodowiskowym z racji dopuszczonej funkcji.
5.3 Utrzymaü minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 60%.
5.4 Przy realizacji planu naleĪy objąü ochroną naturalne i póánaturalne ekosystemy: torfowiska, bagna, murawy, solniska, linie brzegowe
wód, doliny rzeczne, Ĩródáa, Ĩródliska; w celu zapewnienia trwaáoĞci i róĪnorodnoĞci genetycznej dzikich roĞlin, zwierząt i
grzybów zgodnie z przepisami odrĊbnymi w tym m.in.
1) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony ĝrodowiska (tekst jednolity: Dz.U.z 2008 r.Nr 25, poz.150 ze zm.)
2) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.880, z 2005 r.Nr 113, poz.954, Nr 130,
poz.1087)
3) Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U.z 2005 r.Nr 239, poz. 2019 ze zm.)
4) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U.z 2003 r., Nr 106, poz. 1002 ze zm.)
5) Rozporządzenia Ministra ĝrodowiska z dnia 28 wrzeĞnia 2004 r. w sprawie gatunków dziko wystĊpujących zwierząt objĊtych
ochroną (Dz.U.Nr 220, poz. 2237)
6) Rozporządzenia Ministra ĝrodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko wystĊpujących roĞlin objĊtych ochroną
(Dz.U.Nr 168, poz.1764)
ĝ
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7) Rozporządzenia Ministra ĝrodowiska z dn. 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko wystĊpujących grzybów objĊtych ochroną
(Dz.U.Nr 168, poz.1765).

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓàCZESNEJ
Elementy dziedzictwa kulturowego nie wystĊpują.

7. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAàTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Dopuszcza siĊ lokalizacjĊ obiektów i urządzeĔ oraz wydzielanie terenów o funkcji publicznej, drogowej i inĪynieryjnej z zakresu
infrastruktury technicznej poza okreĞlonymi w pkt. 11.2.

8. PARAMETRY I WSKAħNIKI KSZTAàTOWANIA ZABUDOWY
8.1

WysokoĞü zabudowy:

8.2 Pow. zabudowy:
8.3 Dachy
8.4 Ksztaátowanie formy
architektonicznej:
8.5 Zabudowa towarzysząca:

8.6

Maáa architektura:

8.7

Linie zabudowy:

max 2 kondygnacje nadziemne (ostania w formie poddasza)
Max. wysokoĞü zabudowy 9m od poziomu terenu przy wejĞciu do budynku do kalenicy, wysokoĞü
posadzki parteru do 0,6m od poziomu terenu przy wejĞciu do budynku.
Max. 30% pow. pokrycia dziaáki
Dachy dwuspadowe. Zakaz stosowania dachów w kolorach zielonych i niebieskich.
FormĊ architektoniczną naleĪy ksztaátowaü w nawiązaniu do tradycji zachowując spójnoĞü dla caáego
zespoáu zabudowy w obrĊbie strefy. Tynki w odcieniach pastelowych i brązowych
Dopuszcza siĊ zabudowĊ towarzyszącą (garaĪe, budynki gospodarcze), zespoloną z budynkiem
mieszkalnym bądĨ wolnostojącą o wysokoĞci do 6m od poziomu terenu. Dla caáego zespoáu w obrĊbie
jednej posesji obowiązuje jednolite pokrycie, kolorystyka oraz materiaáy.
Dopuszcza siĊ wszelkie formy maáej architektury związanej z funkcją wiodącą. Zakaz stosowania
ogrodzeĔ Īelbetowych prefabrykowanych.
NaleĪy zachowaü nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu, nie dotyczy budynków
istniejących oraz ich przebudowy i nadbudowy.

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE,
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĉBNYCH ZAPISÓW
9.1 Obszar znajduje siĊ w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Wierzycy”, oznaczonych na rysunku planu symbolem
graficznym, gdzie obowiązuje Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego Nr 5/05 z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie obszarów
chronionego krajobrazu w województwie pomorskim (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 29.03.2005 r. Nr 29 poz. 585) zmienionego
rozporządzeniem Nr 23/07 Wojewody pomorskiego z dnia 6 lipca 2007r..
Wszelkie dziaáania w obszarze muszą byü zgodne z ustaleniami ww rozporządzenia oraz uzgodnione
z wáaĞciwym Organem.
9.2 WzdáuĪ wszystkich napowietrznych linii elektroenergetycznych wystĊpuje oddziaáywanie pól elektroenergetycznych. WzdáuĪ linii
obowiązuje zakaz zabudowy w pasach o szerokoĞci min. 16 m dla linii SN oraz 8 m dla linii NN. Ewentualną moĪliwoĞü zabudowy
oraz sposób zagospodarowania tych pasów naleĪy kaĪdorazowo uzgodniü z zarządcą sieci. UsuniĊcie wszelkich kolizji z istniejącą
siecią elektroenergetyczną winno nastąpiü kosztem i staraniem inwestorów. Projekty zagospodarowania terenu pod wzglĊdem kolizji
uzgodniü w zarządcą sieci.

10. SZCZEGÓàOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAàU NIERUCHOMOĝCI
10.1

Nie dopuszcza siĊ podziaáu dziaáek.

10.2

Dopuszcza siĊ scalanie dziaáek.

10.3

Dopuszcza siĊ wydzielenie dziaáek oraz zmianĊ granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. i dróg (sieci, przepompownie,
stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikających z technologii i przepisów szczegóáowych.

11. SZCZEGÓàOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
11.1
11.2

W strefach dopuszcza siĊ lokalizacjĊ urządzeĔ i obiektów infrastruktury technicznej i drogowej oraz osiedlowej ogólnodostĊpnej
zieleni urządzonej i zbiorników retencyjnych.
Zakaz lokalizowania masztów telefonii komórkowej oraz wiatraków wytwarzających prąd.

12. KOMUNIKACJA
Dojazd z istniejących i projektowanych dróg publicznych lub wewnĊtrznych.

13. INFRASTRUKTURA
Woda:
ĝcieki sanitarne :

ĝcieki deszczowe :

Ogrzewanie:
Energetyka:
Utylizacja odpadów staáych:

Z wodociągu gminnego.
Do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza siĊ odprowadzenie Ğcieków sanitarnych do
zbiorników bezodpáywowych z udokumentowanym wywozem Ğcieków do oczyszczalni jako rozwiązanie
tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej, przy czym na gminie spoczywa obowiązek
skutecznego wyegzekwowania szczelnoĞci zbiorników oraz zapewnienia okresowego odbioru Ğcieków i
dowozu ich do oczyszczalni przez specjalistyczne przedsiĊbiorstwo. Z chwilą wybudowania zbiorczej
kanalizacji sanitarnej naleĪy je bezwzglĊdnie zlikwidowaü, a obiekt podáączyü do sieci. Zaleca siĊ
wyprzedzającą lub równolegáą z realizacją obiektów kubaturowych budowĊ sieci uzbrojenia.
1) Powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych dopuszczane jest dla powierzchni dachowych
ekologicznych oraz terenów nieutwardzonych.
2) Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) naleĪy podczyĞciü w
stopniu zapewniającym speánienie wymagaĔ okreĞlonych w obowiązujących przepisach odprowadzając
je do pobliskich cieków powierzchniowych, systemu kanalizacji deszczowej, doáów cháonnych lub
zbiorników retencyjnych
Systemem indywidualnym lub zbiorowym w oparciu o nieemisyjne lub niskoemisyjne Ĩródáa ciepáa.
Z sieci energetycznej.
Wywóz przez specjalistyczne przedsiĊbiorstwa na wysypisko Ğmieci, z którego korzysta gmina.

14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UĩYTKOWANIA
Nie ustala siĊ

15. STAWKA PROCENTOWA
0%

16. INNE USTALENIA
16.1 Istniejącą zabudowĊ o funkcjach innych niĪ w ustaleniach planu dopuszcza siĊ pozostawiü, uĪytkowaü i remontowaü.
16.2 Istniejącą zabudowĊ o gabarytach innych niĪ w ustaleniach planu dopuszcza siĊ pozostawiü, remontowaü lub przebudowaü.
Rozbudowa istniejących obiektów winna byü realizowana zgodnie z ustaleniami planu.
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tereny usáug

3. Nr STREFY

7.U

POWIERZCHNIA 0,07 ha

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAàTOWANIA àADU PRZESTRZENNEGO
Dziaáania inwestycyjne realizowaü w sposób identyfikujący przestrzeĔ poprzez ksztaátowanie zabudowy okreĞlone szczegóáowo
w pkt. 8.

5. ZASADY OCHRONY ĝRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
5.1Ochronie podlegają: rzeĨba terenu, istniejąca zieleĔ (zadrzewienia, zakrzewienia), cieki wodne oraz systemy drenarskie.
5.1.1

Zakazuje siĊ wykonywania prac ziemnych trwale znieksztaácających rzeĨbĊ terenu, z wyjątkiem prac związanych z
zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową,
naprawą lub remontem urządzeĔ wodnych.
5.1.2
Powierzchnie terenu chroniü przed erozją wodną poprzez zabezpieczenie swobodnego odpáywu wód opadowych , nie
dopuszczając do ich zalegania.
5.1.3
Istniejącą zieleĔ naleĪy zachowaü. Wycinka drzew zgodnie z ustawą o ochronie przyrody moĪe nastąpiü jedynie za zgodą
odpowiednich organów.
5.1.4
NaleĪy zapewniü spójny system gospodarki wodami gruntowymi (np. drenaĪ, przepusty itp.) biorąc pod uwagĊ
uwarunkowania terenów przylegáych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniejący
drenaĪ naleĪy go bezwzglĊdnie zachowaü lub przeáoĪyü zachowując spójnoĞü systemu drenaĪowego caáego
obszaru.
5.1.5
Zalecana jest obudowa biologiczna cieków – rowów melioracyjnych dla ochrony przed zanieczyszczeniami.
5.2Projektowane uĪytkowanie i zagospodarowanie terenu nie moĪe stanowiü Ĩródáa zanieczyszczeĔ dla Ğrodowiska wodno – gruntowego.
NaleĪy zastosowaü takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdziaáaü zagroĪeniom
Ğrodowiskowym z racji dopuszczonej funkcji.
5.3Utrzymaü minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 30%.
5.4Przy realizacji planu naleĪy objąü ochroną naturalne i póánaturalne ekosystemy: torfowiska, bagna, murawy, solniska, linie brzegowe
wód, doliny rzeczne, Ĩródáa, Ĩródliska; w celu zapewnienia trwaáoĞci i róĪnorodnoĞci genetycznej dzikich roĞlin, zwierząt i
grzybów zgodnie z przepisami odrĊbnymi w tym m.in.
1) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony ĝrodowiska (tekst jednolity: Dz.U.z 2008 r.Nr 25, poz.150 ze zm.)
2) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.880, z 2005 r.Nr 113, poz.954, Nr 130, poz.1087)
3) Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U.z 2005 r.Nr 239, poz. 2019 ze zm.)
4) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U.z 2003 r., Nr 106, poz. 1002 ze zm.)
5) Rozporządzenia Ministra ĝrodowiska z dnia 28 wrzeĞnia 2004 r. w sprawie gatunków dziko wystĊpujących zwierząt objĊtych
ochroną (Dz.U.Nr 220, poz. 2237)
6) Rozporządzenia Ministra ĝrodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko wystĊpujących roĞlin objĊtych ochroną
(Dz.U.Nr 168, poz.1764)
7) Rozporządzenia Ministra ĝrodowiska z dn. 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko wystĊpujących grzybów objĊtych ochroną
(Dz.U.Nr 168, poz.1765).

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓàCZESNEJ
Elementy dziedzictwa kulturowego nie wystĊpują.

7. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAàTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Dopuszcza siĊ lokalizacjĊ obiektów i urządzeĔ oraz wydzielanie terenów o funkcji publicznej, drogowej i inĪynieryjnej z zakresu
infrastruktury technicznej poza okreĞlonymi w pkt. 11.2.

8. PARAMETRY I WSKAħNIKI KSZTAàTOWANIA ZABUDOWY
8.1IloĞü kondygnacji,
wysokoĞü dla zabudowy o
funkcji wiodącej:
8.2Pow. zabudowy:
8.3Dachy

2 kondygnacje nadziemne
WysokoĞü zabudowy max. 9,0 m od poziomu terenu przy wejĞciu do budynku do kalenicy, wysokoĞü
posadzki parteru do 0,6m od poziomu terenu przy wejĞciu do budynku.
Do 40% powierzchni pokrycia dziaáki.
Dachy dwuspadowe. Tynki w odcieniach pastelowych i brązowych

8.4Ksztaátowanie formy
architektonicznej:

FormĊ architektoniczną naleĪy ksztaátowaü na zasadzie kontynuacji miejscowej. Kolorystyka stonowana,
tradycyjna. Nową zabudowĊ realizowaü na zasadzie kontynuacji formy siedliskowej wiejskiej. Tynki w
odcieniach pastelowych i brązowych
8.5Zabudowa
o
funkcji Dopuszcza siĊ zabudowĊ towarzyszącą związaną z funkcją wiodącą z zachowaniem spójnoĞci formy
towarzyszącej: architektonicznej oraz materiaáów dla caáego zespoáu zabudowy w obrĊbie dziaáki lub dziaáek w jednej
strefie. GaraĪe lokalizowaü w formie budynków wolnostojących lub zespolonych z bryáą gáówną z
wykluczeniem garaĪy lokalizowanych w piwnicach.
8.6Maáa architektura:
Dopuszcza siĊ wszelkie formy maáej architektury związane z funkcją wiodącą. WzdáuĪ dróg stosowaü
ogrodzenie o wysokoĞci 1,5m. Stosowaü ogrodzenia drewniane (z dopuszczeniem podmurówki
kamiennej) lub z siatki stalowej obsadzonej Īywopáotem. Wyklucza siĊ ogrodzenia peáne oraz
prefabrykowane Īelbetowe.
8.7Linie zabudowy:
NaleĪy zachowaü nieprzekraczalne linie zabudowy – wg rysunku planu;

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE,
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĉBNYCH ZAPISÓW
9.1Obszar znajduje siĊ w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Wierzycy”, oznaczonych na rysunku planu symbolem
graficznym, gdzie obowiązuje Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego Nr 5/05 z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie obszarów
chronionego krajobrazu w województwie pomorskim (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 29.03.2005 r. Nr 29 poz. 585) zmienionego
rozporządzeniem Nr 23/07 Wojewody pomorskiego z dnia 6 lipca 2007r..
Wszelkie
dziaáania
w
obszarze
muszą
byü
zgodne
z
ustaleniami
ww
rozporządzenia
oraz
uzgodnione
z wáaĞciwym Organem.
9.2WzdáuĪ wszystkich linii napowietrznych SN i NN wyznacza siĊ obszary o szerokoĞci min. 16 m dla linii SN oraz 8m dla linii NN, w
których obowiązuje zakaz zabudowy oraz nasadzeĔ zieleni wysokiej. Zakres tych obszarów oraz sposób ich zagospodarowania naleĪy
uzgodniü kaĪdorazowo z zarządcą sieci. Tereny znajdujące siĊ w strefie oddziaáywania napowietrznych linii energetycznych NN, SN
moĪna przeznaczyü pod zabudowĊ po uprzednim ich skablowaniu lub przeáoĪeniu; UsuniĊcie wszelkich kolizji z istniejącą siecią
elektroenergetyczną winno nastąpiü kosztem i staraniem inwestorów kolidujących z siecią obiektów. Plany zagospodarowania dziaáek
pod wzglĊdem kolizji uzgodniü z zarządcą sieci.

10. SZCZEGÓàOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAàU NIERUCHOMOĝCI
10.1 Nie dopuszcza siĊ podziaáu dziaáki budowlanej.
10.2 Dopuszcza siĊ wydzielenie dziaáek oraz zmianĊ granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. i dróg (sieci, przepompownie,
stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikających z technologii i przepisów szczegóáowych.
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11. SZCZEGÓàOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
11.1W strefie dopuszcza siĊ lokalizacjĊ urządzeĔ i obiektów infrastruktury technicznej i drogowej oraz osiedlowej ogólnodostĊpnej zieleni
urządzonej i zbiorników retencyjnych.
11.2Zakaz lokalizowania masztów telefonii komórkowej oraz wiatraków wytwarzających prąd.

12. KOMUNIKACJA
12.1Dojazd z istniejących i projektowanych dróg publicznych lub wewnĊtrznych.
12.2Parkingi zapewniü w iloĞci wynikającej z funkcji obiektu.

13. INFRASTRUKTURA
Woda:

Z wodociągu wiejskiego lub z indywidualnych ujĊü wody

ĝcieki sanitarne :

Do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza siĊ odprowadzenie Ğcieków sanitarnych do
zbiorników bezodpáywowych z udokumentowanym wywozem Ğcieków do oczyszczalni jako rozwiązanie
tymczasowe do czasu wykonania kanalizacji sanitarnej; z chwilą wybudowania zbiorczej kanalizacji
sanitarnej naleĪy je bezwzglĊdnie zlikwidowaü, a obiekt podáączyü do sieci.
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) naleĪy podczyĞciü w
stopniu zapewniającym speánienie wymagaĔ okreĞlonych w obowiązujących przepisach odprowadzając je
do pobliskich cieków powierzchniowych, systemu kanalizacji deszczowej, doáów cháonnych lub zbiorników
retencyjnych
Systemem indywidualnym w oparciu o niskoemisyjne lub nieemisyjne Ĩródáa ciepáa. Zaleca siĊ stosowanie
odnawialnych Ĩródeá energii cieplnej.
Z sieci energetycznej.

ĝcieki deszczowe :

Ogrzewanie:
Energetyka:
Utylizacja
odpadów staáych:

Wywóz przez specjalistyczne przedsiĊbiorstwa na wysypisko Ğmieci, z którego korzysta gmina.

14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UĩYTKOWANIA
Nie ustala siĊ

15. STAWKA PROCENTOWA
0%

16. INNE USTALENIA PLANU
16.1Zakaz zabudowy mieszkaniowej.
16.2Dopuszcza siĊ usáugi w zakresie: handlu, gastronomii, obsáugi ruchu turystycznego itp.

1. KARTA TERENU Nr 3
2. PRZEZNACZNIE TERENU

KD
3.

wieĞ Siwiaáka 15/914-04-07/PP

tereny dróg dojazdowych

Nr TERENU

01.KD

POWIERZCHNIA

0,39 ha

4. ZASADY OCHRONY I KSZTAàTOWANIA àADU PRZESTRZENNEGO
Nie dotyczy

5. ZASADY OCHRONY ĝRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
5.1 NaleĪy zapewniü spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drenaĪu, melioracji, itp.) biorąc
pod uwagĊ uwarunkowania terenów przylegáych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniejący
drenaĪ naleĪy go bezwzglĊdnie zachowaü lub przeáoĪyü zachowując spójnoĞü systemu drenaĪowego caáego obszaru.
5.2 Zabezpieczyü odpáyw wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem wód opadowych.
5.3 WartoĞciowe zadrzewienia podlegają ochronie. DziaáalnoĞü związana z gospodarką starodrzewem wymaga uzgodnienia z wáaĞciwym
organem.
5.4Wszelkie prace budowlane naleĪy tak prowadziü, aby zminimalizowaü ujemne skutki realizacji inwestycji; naleĪy ograniczyü
wykonywanie budowlanych prac ziemnych jedynie do terenu lokalizacji dróg oraz realizacji obiektów infrastruktury
technicznej.

6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓàCZESNEJ
Elementy dziedzictwa kulturowego nie wystĊpują.

7. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAàTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Dopuszcza siĊ lokalizacjĊ obiektów i urządzeĔ oraz wydzielanie terenów o funkcji publicznej, drogowej i inĪynieryjnej z zakresu
infrastruktury technicznej.

8. PARAMETRY I WSKAħNIKI KSZTAàTOWANIA ZABUDOWY
Zakaz zabudowy poza obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej.

9. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE,
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĉBNYCH PRZEPISÓW
9.1Obszar znajduje siĊ w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Wierzycy”, oznaczonych na rysunku planu symbolem
graficznym, gdzie obowiązuje Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego Nr 5/05 z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie obszarów
chronionego krajobrazu w województwie pomorskim (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 29.03.2005 r. Nr 29 poz. 585) zmienionego
rozporządzeniem Nr 23/07 Wojewody pomorskiego z dnia 6 lipca 2007r..
Wszelkie
dziaáania
w
obszarze
muszą
byü
zgodne
z
ustaleniami
ww
rozporządzenia
oraz
uzgodnione
z wáaĞciwym organem.
9.2WzdáuĪ wszystkich napowietrznych linii elektroenergetycznych wystĊpuje oddziaáywanie pól elektroenergetycznych. WzdáuĪ linii
obowiązuje zakaz zabudowy w pasach o szerokoĞci min. 16 m dla linii SN oraz 8 m dla linii NN. Ewentualną moĪliwoĞü zabudowy oraz
sposób zagospodarowania tych pasów naleĪy kaĪdorazowo uzgodniü z zarządcą sieci. UsuniĊcie wszelkich kolizji z istniejącą siecią
elektroenergetyczną winno nastąpiü kosztem i staraniem inwestorów. Projekty zagospodarowania terenu pod wzglĊdem kolizji
uzgodniü w zarządcą sieci.

10. SZCZEGÓàOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAàU NIERUCHOMOĝCI
Dopuszcza siĊ wydzielenie dziaáek oraz zmianĊ granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. i dróg (sieci, przepompownie,
stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikających z technologii i przepisów szczegóáowych.
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11. SZCZEGÓàOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
11.1 1. szerokoĞü w liniach rozgraniczających: istniejące
11.2 2. parametry jezdni: - jezdnia 2 x 2,5m
11.3 Zakaz lokalizowania masztów telefonii komórkowej oraz wiatraków wytwarzających prąd.

12. KOMUNIKACJA
Droga dojazdowa powiązana jest z istniejącym ukáadem dróg.

13. INFRASTRUKTURA
ĝcieki deszczowe :

Powierzchniowo pod warunkiem speánienia wymagaĔ okreĞlonych w obowiązujących przepisach.

14. SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UĩYTKOWANIA
Nie ustala siĊ

15. STAWKA PROCENTOWA
0%

16. INNE USTALENIA
Nie wystĊpują

1.
2.

KARTA TERENU Nr 4
PRZEZNACZNIE TERENU

3.

Nr STREFY

KXPW

wieĞ Siwiaáka 15/914-04-07/PP

Tereny ciągów pieszo jezdnych wewnĊtrznych

02.KXPW 03.KXPW 04.KXPW 05.KXPW 06.KXPW

POWIERZCHNIA 0,28 ha
Nr STREFY

0,11 ha

0,03 ha

0,06 ha

0,04 ha

07.KXPW

POWIERZCHNIA 0,02 ha

4.

ZASADY OCHRONY I KSZTAàTOWANIA àADU PRZESTRZENNEGO

5.

ZASADY OCHRONY ĝRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

nie dotyczy
5.1

NaleĪy zapewniü spójny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie drenaĪu, melioracji, itp.) biorąc
pod uwagĊ uwarunkowania terenów przylegáych. W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na
istniejący drenaĪ naleĪy go bezwzglĊdnie zachowaü lub przeáoĪyü zachowując spójnoĞü systemu drenaĪowego caáego
obszaru.
5.2 Zabezpieczyü odpáyw wód opadowych w sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed zaleganiem wód opadowych.
5.3 WartoĞciowe zadrzewienia podlegają ochronie. DziaáalnoĞü związana z gospodarką starodrzewem wymaga uzgodnienia z
wáaĞciwym Organem.
5.4 Wszelkie prace budowlane naleĪy tak prowadziü, aby zminimalizowaü ujemne skutki realizacji inwestycji; naleĪy ograniczyü
wykonywanie budowlanych prac ziemnych jedynie do terenu lokalizacji dróg oraz realizacji obiektów infrastruktury
technicznej.

6.

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓàCZESNEJ

7.

WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAàTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

Elementy dziedzictwa kulturowego nie wystĊpują.
Dopuszcza siĊ lokalizacjĊ obiektów i urządzeĔ oraz wydzielanie terenów o funkcji publicznej, drogowej i inĪynieryjnej z zakresu
infrastruktury technicznej poza okreĞlonymi w pkt. 11.2.

8.

PARAMETRY I WSKAħNIKI KSZTAàTOWANIA ZABUDOWY
Zakaz zabudowy poza obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej.

9.

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE,
USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĉBNYCH ZAPISÓW
9.1 Obszar znajduje siĊ w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Wierzycy”, oznaczonych na rysunku planu symbolem
graficznym, gdzie obowiązuje Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego Nr 5/05 z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie obszarów
chronionego krajobrazu w województwie pomorskim (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 29.03.2005 r. Nr 29 poz. 585) ) zmienionego
rozporządzeniem Nr 23/07 Wojewody pomorskiego z dnia 6 lipca 2007r. .
Wszelkie dziaáania w obszarze muszą byü
zgodne z ustaleniami ww rozporządzenia oraz uzgodnione
z wáaĞciwym organem.
9.2WzdáuĪ wszystkich napowietrznych linii elektroenergetycznych wystĊpuje oddziaáywanie pól elektroenergetycznych. WzdáuĪ linii
obowiązuje zakaz zabudowy w pasach o szerokoĞci min. 16 m dla linii SN oraz 8 m dla linii NN. Ewentualną moĪliwoĞü zabudowy
oraz sposób zagospodarowania tych pasów naleĪy kaĪdorazowo uzgodniü z zarządcą sieci. UsuniĊcie wszelkich kolizji z istniejącą
siecią elektroenergetyczną winno nastąpiü kosztem i staraniem inwestorów. Projekty zagospodarowania terenu pod wzglĊdem kolizji
uzgodniü w zarządcą sieci.

10.

SZCZEGÓàOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAàU NIERUCHOMOĝCI
Dopuszcza siĊ wydzielenie dziaáek oraz zmianĊ granic funkcji terenu dla potrzeb infrastruktury techn. i dróg (sieci, przepompownie,
stacje transformatorowe, osadniki itp.) o parametrach wynikających z technologii i przepisów szczegóáowych.

11.

SZCZEGÓàOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
11.1 SzerokoĞü w liniach rozgraniczających: wg rysunku planu
11.2 Zakaz lokalizowania masztów telefonii komórkowej oraz wiatraków wytwarzających prąd.

12.

KOMUNIKACJA

13.

INFRASTRUKTURA

14.

SPOSÓB TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UĩYTKOWANIA

15.

STAWKA PROCENTOWA

16.

INNE USTALENIA PLANU

Ciągi pieszo jezdne wewnĊtrzne powiązane są z istniejącym ukáadem dróg.
ĝcieki deszczowe : Powierzchniowo pod warunkiem speánienia wymagaĔ okreĞlonych w obowiązujących przepisach
Nie ustala siĊ.
0%
Nie wystĊpują
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Rozdział IV
Stwierdzenie zgodności planu ze studium
§8
Stwierdza się zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z polityką przestrzenną Gminy,
określoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Starogard Gdański zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Starogard Gdański Nr
XIX/147/2000 z dnia 18 lutego 2000 r., zmienionym uchwałą
Rady Gminy Starogard Gdański Nr XXXIII/305/2005 z dnia
13 października 2005 r., uchwałą Nr X/114/2007 z dnia 13
września 2007 r. oraz uchwałą Nr XXI/212/2008 z dnia
30.06.2008.
Rozdział V
Załączniki do uchwały
§9
Integralną częścią uchwały są:
1) Rysunek planu nr 1 w skali 1:2000 – załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały
2) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
należą do zadań własnych Gminy oraz zasadach ich
finansowania – załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały
3) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag – załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 10
Zobowiązuje się Wójta Gminy Starogard Gdański do:

1) Niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały Wojewodzie Pomorskiemu w celu ogłoszenia jej w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2) Umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres
14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Starogard
Gdański.
3) Publikacji niniejszej uchwały wraz z częścią graficzną
na stronie internetowej Urzędu Gminy Starogard Gdański.
4) Zobowiązuje się Wójta Gminy Starogard Gdański do
umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do
dokumentów przedstawiających plan oraz wydawanie
z tych dokumentów, na wniosek zainteresowanych,
potrzebnych im wyrysów i wypisów z planu, na zasadach określonych w art. 30 ust. 2 wymienionej ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 11
Uchyla się Uchwałę Nr XXXX/337/2002 Rady Gminy
Starogard Gdański z dnia 25 lutego 2002 r. (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego Nr 31, poz. 737 z dnia 14 maja
2002 r.) w części objętej niniejszą uchwałą.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego za wyjątkiem § 10 ust. 1 i 2, które wchodzą w życie
z dniem podjęcia uchwały.
Przewodniczący
Rady Gminy
Starogard Gdański
Jan Wierzba
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVII/389/2009
Rady Gminy Starogard Gdański
z dnia 27 listopada 2009 r.

Jezioro Godziszewskie

Jezioro Godziszewskie

fragmentu wsi

gmina Starogard Gdański

granice obszaru objetego
planem miejscowym
linie rozgraniczające tereny
o różnym sposobie zagospodarowania
nieprzekraczalne linie zabudowy
granica obszaru chronionego krajobrazu
Dolina Wierzycy
strefa ochronna napowietrznych
sieci elektroenergetycznych średniego
napięcia (8m od linii energetycznej)

tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostojącej

tereny usług

tereny ciągów pieszo-jezdnych wewnętrznych

tereny dróg dojazdowych

linie podziału istniejące

istniejąca stacja transformatorowa

Jezioro Godziszewskie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/389/2009
Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 27.11.2009r.
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Uchwalenie planu nie skutkuje koniecznością realizacji
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej obciążających budżet gminy.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVII/389/2009
Rady Gminy Starogard Gdański
z dnia 27 listopada 2009 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach
ich finansowania, do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Siwiałka
– osiedle Letnisko
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dn. 27.03.2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zm), art. 7 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy
z dn. 08 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 Nr 142, poz. 1591, ze zm) i art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dn. 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 15, poz. 148, ze zm) Rada Gminy Starogard
Gdański ustala, co następuje:

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXVII/389/2009
Rady Gminy Starogard Gdański
z dnia 27 listopada 2009 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy, wniesionych do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Siwiałka – osiedle Letnisko
W okresie wyłożenia projektu planu do publicznego
wglądu i w okresie 14 dni po okresie wyłożenia do planu
miejscowego nie wpłynęły uwagi, które byłyby nieuwzględnione przez Wójta Gminy.

437
UCHWAŁA Nr XXX/275/09
Rady Gminy w Sztutowie
z dnia 30 listopada r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. l ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy Sztutowo, po stwierdzeniu zgodności ze
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Sztutowo przyjętego uchwałą nr
XXII/139/97 Rady Gminy Sztutowo z dnia 26 lutego 1997 r.
zmienionego uchwałą nr XXII/144/2004 Rady Gminy Sztutowo z dnia 30 listopada 2004 r. oraz w związku z podjętą w
dniu 25 września 2008 r. Uchwałą nr XVII/151/08 o zmianie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Sztutowo uchwalonego przez Radę Gminy Sztutowo
na mocy Uchwały nr V/26/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
uchwala, co następuje:
USTALENIA OGÓLNE
§1
1. Zmiana planu obejmuje tereny określone w Uchwale nr
XVII/151/08 Rady Gminy Sztutowo z dnia 25 września
2008 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo określonych
w karcie terenu 1KD.Z, KD.L, 3KD.G, 2KD.Z.
2. Granice zmiany planu oznaczone są na rysunku planu.
§2
Integralną cześć uchwały stanowią:
1. Rysunki planu – należy przez to rozumieć rysunek stanowią Załączniki graficzne nr 1,2,3,4 do niniejszej uchwały
w skali 1:1000 obejmujący teren objęty zmianą.
2. Załącznik nr 5 rozstrzygniecie Rady Gminy Sztutowo
w sprawie rozpatrzenia uwag do zmiany planu.
3. Załącznik nr 6 rozstrzygniecie Rady Gminy Sztutowo
w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu in-

frastruktury technicznej, należącej do zadań własnych
gminy.
§3
Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest
mowa o:
1. Obszarze planu - należy przez to rozumieć obszar zmiany
planu w granicach określonych Uchwałą nr XVI/151/08
z dnia 25 września 2008 r.
2. Linii rozgraniczającej przestrzenie publiczne – należy
przez to rozumieć linie wyznaczające tereny niezbędne
pod: drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi takie jak place, chodniki, ścieżki rowerowe; zieleńce
i tereny zieleni parkowej.
3. Ładzie przestrzennym - rozumie się przez to takie
ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną
całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach
wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne,
społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz
kompozycyjno-estetyczne.
4. Obszarze przestrzeni publicznej – należy przez to rozumieć obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia
potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązaniu kontaktów społecznych ze względu na
jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.
5. Parku leśnym – oznacza to adaptację istniejącego lasu
do udostępnienia go pieszym i rowerzystom, wzmocnienie nawierzchni dla ochrony systemu korzeniowego
drzew na udostępnionych istniejących duktach leśnych,
ustawieniu ławek, koszy na śmieci oraz oświetlenia.
6. Przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz
ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z
prawomocnych decyzji administracyjnych.
7. Przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć
przeznaczenie terenu, wynikające z funkcji dominującej
na określonym obszarze.
8. Przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozu-
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mieć przeznaczenie terenu, wynikające z funkcji uzupełniającej na określonym obszarze
9. Wielkości powierzchni biologicznie czynnej - rozumie
się przez to minimalny procent powierzchni działki,
przeznaczony na wszelkie formy zieleni - typową
powierzchnię biologicznie czynną stanowią tereny
zieleni towarzyszące zabudowie, w tym ogrody, sady,
zadrzewienia, zakrzewienia, trawniki, zbiorniki wodne
powierzchniowe, uprawy rolne. Uznaje się za powierzchnię biologicznie czynną: w 50% zieleń projektowaną na dachach budynków, trasach o powierzchni
nie mniejszej niż 10 m2 urządzonych jako stały trawnik
lub kwietnik.
§4
Celem regulacji zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest:
1. Ustalenie przeznaczenia terenów pod określone
funkcje.
2. Ustalenie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.
3. Ustalenie zasad ochrony środowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego.
4. Ustalenie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków w tym granice pomników zagłady.
5. Ustalenie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.
6. Ustalenie parametrów i wskaźników kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym
ustalenie linii zabudowy, gabarytów obiektów oraz
wskaźników intensywności zabudowy.
7. Ustalenie granic i sposobów zagospodarowania
terenów zagrożonych powodzią.
8. Określenie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem
miejscowym.
9. Określenie szczegółowych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.
10. Ustalenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów.
12. Stawki procentowe, na podstawie których ustala
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Wszystkie wyżej wymienione punkty określone zostały
w poszczególnych kartach terenu.
Na obszarze opracowania nie występują:
1. Tereny górnicze ustalone na podstawie przepisów
odrębnych oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych a także zabudowa wskazana do rehabilitacji.
§5
Celem ustaleń zmiany planu jest:
1. Opracowanie karty terenu 1KD.Z, KD.L, 3KD.G, 2KD.
Z umożliwiającej uszczegółowienie zapisów planu dla
realizacji ścieżek rowerowych.
§6
Ustala się, że głównymi funkcjami dla obszaru objętego
zmianą planu są:
1. Funkcja ścieżka rowerowa
KR
funkcje towarzyszące:
— komunikacja oznaczona symbolem
KD.Z, KD.G, KD.L

§7
Ustalenia dotyczące komunikacji:
1. Ustala się, że obsługa komunikacyjna terenu objętego
opracowaniem oparta jest o system dróg, w których
wyróżnia się:
a) ulicę o funkcji zbiorczej oznaczoną na rysunku planu
symbolem 1KDZ, którą stanowić będzie w części
docelowo projektowana obwodnica wsi;
b) ulice o funkcji głównej oznaczone na rysunku planu
symbolem 3KDG (droga powiatowa)
c) ulice o funkcji zbiorczej oznaczone na rysunku planu
symbolem 1KDZ (w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501)
które stanowią część ul. Gdańskiej i ul. Zalewowa
d) ulice o funkcji lokalnej oznaczone na rysunku planu
symbolem KDL, które stanowią ulice: Kanałowa,
Krótka, Leśna, Obozowa, Szkolna, Jagodowa, Bursztynowa, Przemysłowa oraz ul. projektowana na
kierunku północ - południe;
e) ulice o funkcji dojazdowej oznaczone na rysunku
planu symbolem KDD;
f) ulice pieszo – jezdne oznaczone na rysunku planu
symbolem KDX;
g) oraz ulice wewnętrzne oznaczone na rysunku planu
symbolem KDW.
2. Minimalna szerokość ścieżek rowerowych wynosi
1,6 m dla ścieżki jednokierunkowej oraz 2,0 m dla ścieżki
dwukierunkowej.
§8
Ustalenia ogólne w zakresie ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego:
1. Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego
podlegające ochronie:
a) zachowany historyczny układ urbanistyczny wsi;
b) dominanty w postaci zabytków przyrody oraz ciekawe wizualnie elementy zagospodarowania zieleni;
c) zbiorniki i cieki wód śródlądowych i otaczająca je
zieleń;
d) strefy ekspozycji widoków, dominant urbanistycznych i kompozycji przestrzennych.
2. Elementy zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
a) dostosowanie nowej zabudowy do walorów historycznych wsi;
b) sieci dróg publicznych (zbiorczych, lokalnych i dojazdowych), wewnętrznych oraz ciągów pieszych i
ścieżek rowerowych;
c) obiektów małej architektury;
d) miejsca instalacji nośników reklamowych;
e) zespoły zieleni wysokiej i niskiej.
§9
1. Ustalenia ogólne dotyczące zasad ochrony środowiska
przyrodniczego:
a) Teren opracowania znajduje się w otulinie obszaru
Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana, w obszarze
parku obowiązuje zasady ochrony przyrody.
Ponadto ustala się na terenie opracowania:
b) zakaz lokalizacji wszelkich inwestycji naruszających w
znaczny sposób równowagę przyrodniczą i naturalne
walory terenu;
c) zakaz regulacji naturalnych cieków oraz stosunków
wodnych;
d) zachowanie zieleni nieurządzonej wzdłuż cieków
wodnych;
e) ochrona i utrzymanie istniejących skupisk zadrzewień
i zakrzewień;
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f) zachowanie, konserwacja i uzupełnienie szpalerów
drzew wzdłuż drogi wojewódzkiej, w przypadku
konieczności utrzymania bezpieczeństwa ruchu
dopuszcza się wycinkę drzew przy zachowaniu przepisów odrębnych;
g) sytuowanie ogrodzeń w odległościach nie mniejszych niż 3,0 m od korony rowów melioracyjnych;
h) ochrona istniejących cieków wodnych z zapewnieniem budowy przepustów pod projektowanymi
drogami;
i) zakaz zasypywania rowów melioracyjnych;
j) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej dla terenów istniejącej i projektowanej zabudowy, zgodnie
z ustaleniami szczegółowymi;
k) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do
wód powierzchniowych;
l) zakaz budowy obiektów i zakładów o szkodliwym
wpływie na środowisko;
§ 10
1. W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego ustala
się:
a) utrzymanie charakterystycznych cech architektonicznych zabudowy w obiektach modernizowanych
i nowoprojektowanych;
b) zachowanie istniejących dominant kompozycji przestrzennych;
§ 11
Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
1. Ochronie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
podlegają obiekty wpisane do rejestru zabytków:
a) teren przez który przebiega projektowana trasa
ścieżek rowerowych nie jest wpisany do rejestru
zabytków.
2. W ustanowionej strefie ochrony konserwatorskiej „B”
– w obrębie ulicy Gdańskiej – od centrum do muzeum
Stutthof, w obrębie ulicy Obozowej oraz w obrębie
ulicy Kanałowej (jak pokazano na rysunku planu); dla
strefy dopuszcza się inwestowanie pod określonymi
warunkami:
a) zachowanie stanowiska ujętego w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
b) restauracja i modernizacja obiektów zabytkowych
z dostosowaniem ich współczesnej funkcji do ich
wartości zabytkowej;
c) dostosowanie nowej zabudowy w zakresie skali i
bryły do zabudowy historycznej;
d) wykorzystanie w nowo wznoszonych obiektach
tradycyjnych, charakterystycznych dla regionu materiałów elewacyjnych i pokryć dachowych;
e) zachowanie zasadniczych elementów rozplanowania
historycznego;
f) opiniowanie wszelkich poczynań inżynierskich,
budowlanych i innych przez służbę ochrony zabytków;
g) właściciele, użytkownicy terenu i inwestorzy zobowiązani są do zawiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o podjęciu działań inwestycyjnych związanych z pracami ziemnymi, z wyprzedzeniem minimum miesięcznym, w celu umożliwienia
wykonania archeologicznych badań ratunkowych
oraz zsynchronizowania robót inwestycyjnych z
nadzorem archeologiczno-konserwatorskim.
3. Na całym obszarze miejscowości Sztutowo, osady
której powstanie datuje się na okres wczesnego średniowiecza, ustala się strefę ochrony archeologicznej,

dla której obowiązuje w przypadku znaleziska procedura
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W strefie
ochrony archeologicznej dopuszcza się inwestowanie
pod określonymi warunkami:
a) zachowanie stanowiska archeologicznego ujętego
w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
b) uzgadnianie i opiniowanie wszelkich poczynań
inżynierskich, budowlanych i innych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; obowiązuje
każdorazowo występowanie o szczegółowe wytyczne
konserwatorskie i opinie przed podjęciem decyzji o
jakiejkolwiek działalności;
c) rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją
inwestycji uzależnia się od uzyskania stosownego
zezwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
d) w przypadku podjęcia decyzji o realizacji inwestycji
na terenie objętym granicami strefy ochrony archeologicznej obowiązuje przeprowadzenie badań
wyprzedzających proces przygotowania inwestycji;
właściciele, użytkownicy terenu i inwestorzy zobowiązania są do zawiadomienia Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków o podjęciu działań inwestycyjnych związanych z pracami ziemnymi z wyprzedzeniem minimum miesięcznym, wykonania badań
archeologicznych oraz sporządzenia dokumentacji
na koszt inwestora, w zakresie i rodzaju określonym
w drodze decyzji wydanej przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.
§ 12
Ogólne ustalenia dotyczące wymagań wynikających z
potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.
1) Ustala się następujące wymagania wynikające z
kształtowania przestrzeni publicznych:
a) umieszczanie obiektów małej architektury, takiej
jak kosze na śmieci i ławeczki, możliwe jest za
zgodą właściciela lub zarządcy terenu;
b) realizacja małej architektury, takiej jak fontanny,
scena, słupy reklamowe itp. tylko na podstawie
opracowanych dokumentacji projektowych oraz
projektów zagospodarowania terenu;
c) obiekty tymczasowe nie mogą odbiegać od stylu
okolicznej zabudowy, po rozbiórce obiektu tymczasowego teren należy uporządkować na koszt
inwestora;
d) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń technicznych, słupowych i liniowych, po uprzednim
uzgodnieniu lokalizacji obiektu z właścicielem
działki oraz odpowiednim zabezpieczeniu tych
urządzeń;
e) dopuszcza się (jeżeli ustalenia zawarte w kartach
szczegółowych nie stanowią inaczej) umieszczanie nośników reklamowych, o wymiarach nie
większych niż 1,5x1,5m, na terenach publicznych
i prywatnych, ogrodzeniach oraz na elewacjach
budynków z wyjątkiem obiektów o posesji objętych ochroną zabytków;
f) dopuszcza się umieszczanie reklam w liniach rozgraniczających drogi, pod warunkiem uzyskania
zgody od zarządcy drogi;
g) zakaz umieszczania nośników reklamowych na
obiektach o wartościach kulturowych oraz w odległości mniejszej niż 30m od w/w obiektów.
§ 13
Wszelkie zmiany sposobu zagospodarowania i użytko-
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wania terenu należy uzgodnić z właściwym terytorialnie
organem administracji morskiej.
1. Obszar od pasa technicznego brzegu morskiego do drogi wojewódzkiej ze Sztutowa do Krynicy Morskiej oraz
od Zalewu Wiślanego do drogi powiatowej ze Sztutowa
do Grochowa, objęty jest strefą pasa ochronnego.
2. Pas ochronny obejmuje obszar, w którym działalność
człowieka wywiera bezpośredni wpływ na stan pasa
technicznego brzegu morskiego. Wszelkie zmiany
sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu
należy uzgodnić z właściwym terytorialnie organem
administracji morskiej.
§ 14
Na terenach zagrożonych powodzią obowiązują
przepisy Ustawy z dn. 18.07.2001 r.- Prawo Wodne (z
późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dn. 24.07.2006 r. w sprawie warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych
dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006 Nr 137 poz. 984 z
późn. zmianami).
1. Obowiązuje uregulowanie gospodarki ściekowej
w myśl zasady „doprowadzenie wody z sieci komunalnej oznacza jednocześnie wymóg odprowadzenia
ścieków do sieci kanalizacyjnej”.
2. Na terenie opracowania znajdują się obszary zagrożone
powodzią. Na tych terenach obowiązuje utrzymanie
w sprawności urządzeń technicznych, wałów i rowów
melioracyjnych. Obszary zagrożone powodzią to:

Poz. 3030

1) obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią znajdujące się:
a) w międzywalu rzeki Wisły Królewieckiej, w którym zabrania się wykonywania robót i czynności,
które mogą utrudnić ochronę przed powodzią;
na terenie opracowania w strefie międzywala
dopuszcza się lokalizowanie, w wyznaczonych na
planie miejscach, urządzeń związanych z turystyką wodną, na zasadach ustalonych z właściwym
zarządcą (obecnie Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej);
b) na terenie pasa nadbrzeżnego (technicznego
i ochronnego) brzegu morskiego, który jest
w kompetencji Urzędu Morskiego w Gdyni;
2) obszar potencjalnie zagrożony powodzią rozciąga się
od południowej strony ul. Gdańskiej i od zachodniej
strony drogi relacji Sztutowo – Grochowo - do południowej i zachodniej granicy opracowania.
3. Występujący poziom zagrożenia zalaniem wodami
powodziowymi (podany przez Urząd Morski w Gdyni)
wynosi 2,20 m nad poziom morza.
4. Ustala się, na terenie bezpośredniego zagrożenia powodzią – pasa nadbrzeżnego, dla lokalizacji nowych
obiektów kubaturowych:
1) dla robót i obiektów lokalizowanych na terenach objętych granicami pasa technicznego oraz granicami
pasa ochronnego należy uzyskać od właściwego
organu decyzję zwalniającą z zakazu zabudowy dla
terenów zagrożonych powodzią.

KARTA TERENU – ĞcieĪki rowerowe KR przy drogach NR 1KD.Z, KD.L, 3KD.G, 2KD.Z
1. Numer i symbol jednostki
urbanistycznej

1KD.Z, KD.L, 3KD.G, 2KD.Z
/wyĪej wymienione drogi znajdują siĊ na obszarze
bezpoĞredniego zagroĪenia powodzią /ZZ/ na
obszarze pasa nadbrzeĪnego/

2. Powierzchnia

0,5600 ha

3.Funkcja gáówna

1. ĝcieĪki rowerowe w pasie: drogi zbiorczej, drogi dojazdowej, drogi
lokalnej.

4. Zasady ochrony i
ksztaátowania áadu
przestrzennego

1. ĝcieĪki rowerowe projektowane wzdáuĪ drogi wojewódzkiej (501),
naleĪy lokalizowaü w pasie technicznym poza jezdnią.
2. ĝcieĪki rowerowe projektowane wzdáuĪ dróg gminnych i powiatowych,
naleĪy lokalizowaü w pasie technicznym poza jezdnią w przypadkach
szczególnych dopuszcza siĊ lokalizacjĊ w pasie jezdni.

5. Zasady ochrony
Ğrodowiska , przyrody i
krajobrazu kulturowego

1. Nie ustala powierzchni biologicznie czynnej.
2. Zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrĊbnymi (teren poáoĪony w
granicach Parku Krajobrazowego „Mierzeja WiĞlana”).
3. Zagospodarowanie nie moĪe pogorszyü stanu siedlisk przyrodniczych
oraz siedlisk gatunków roĞlin i zwierząt obszaru Natura 2000 „Zalew
WiĞlany i Mierzeja WiĞlana” zgodnie z wymogami art. 33 ust. 1-3 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 25

— 2089 —

Poz. 437

6. Zasady ochrony
dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury
wspóáczesnej

1. Fragment ĞcieĪek rowerowych zlokalizowanych w póánocno zachodniej czĊĞci wsi Sztutowo usytuowany jest w strefie ochrony
konserwatorskiej
typ „B”, w której obowiązuje wymóg uzgadniania projektu
architektonicznego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
(Zaáącznik nr 2, Zaáącznik nr 3).

7. Wymagania wynikające z
potrzeb ksztaátowania
przestrzeni publicznej

1. Realizacja ĞcieĪek rowerowych o szerokoĞci 2.0 m, 2.5 m, 3.0 m
o nawierzchni bitumicznej lub kostki betonowej z obrzeĪami betonowymi na
podbudowie z kruszywa áamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. Zasady zagospodarowania
terenu i ksztaátowania
zabudowy

Droga oznaczona symbolem 1KD.Z (droga wojewódzka 501) - Zaáącznik nr 1
 Lokalizacja ĞcieĪki rowerowej poza pasem jezdni w pasie technicznym
zlokalizowanym po póánocnej stronie drogi wojewódzkiej od granicy
administracyjnej z gminą Stegna do istniejącej drogi kamiennej
(o dáugoĞci ok. 420 metrów bieĪących).
Droga oznaczona symbolem KD.L - Zaáącznik nr 2
 Lokalizacja ĞcieĪki rowerowej od skrzyĪowania z ulicą Konopnickiej do
skrzyĪowania z ulicą Morska po póánocnej stronie jezdni
Droga oznaczona symbolem KD.G - Zaáącznik nr 3
 Lokalizacja ĞcieĪki rowerowej po poáudniowej stronie ulicy Obozowej i
ulicy Zalewowej
Droga oznaczona symbolem 2KD.Z (droga wojewódzka 501) -Zaáącznik nr 4
 Lokalizacja ĞcieĪki rowerowej po poáudniowej stronie jezdni w pasie
technicznym, przejĞcie na póánocną stronĊ ulicy Zalewowej.
 Na wysokoĞci dziaáki 358/1 przejĞcie na stronĊ póánocną drogi
wojewódzkiej 501 i realizacja ĞcieĪki rowerowej w sąsiedztwie jezdni
oddzielonej pasem zieleni i kontynuacja ĞcieĪki w kierunku miejscowoĞci
Kąty Rybackie.

9. Szczegóáowe zasady i
warunki podziaáu
nieruchomoĞci objĊtych
miejscowym planem

1. NaleĪy dokonaü niezbĊdnych wydzieleĔ terenu pod ĞcieĪkĊ
rowerową.

10. Zasady obsáugi
uzupeániającej
uzupeániającej / inĪynieryjnej

1. Zaopatrzenie w energiĊ elektryczną oĞwietlenia ĞcieĪek rowerowych – z
sieci elektroenergetycznej na zasadach ustalonych przez zarządcĊ sieci.

11. Szczegóáowe warunki
zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich
uĪytkowaniu

1. Teren znajduje siĊ w strefie pasa ochronnego brzegu morskiego –
wszelkie inwestycje naleĪy uzgadniaü z wáaĞciwym terytorialnie organem
administracji morskiej.
2. Teren znajduje siĊ w strefie bezpoĞredniego zagroĪenia powodzią na
obszarze pasa nadbrzeĪnego. Zagospodarowanie tego terenu podlega
ograniczeniom okreĞlonym w ustawie Prawo Wodne (art. 40 i 82).
3. Ze wzglĊdu na obecnoĞü infrastruktury teleinformatycznej Marynarki
Wojennej RP dokumentacjĊ techniczną wszystkich planowanych
inwestycji naleĪy uzgodniü z Komendantem Centrum Wsparcia
Teleinformatycznego MW w Wejherowie.

12. Stawka procentowa

1. Ustala siĊ stawkĊ procentową sáuĪącą naliczaniu opáat, o których mowa w
art.36 ustĊp 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
w wysokoĞci 30% dla caáego terenu 1KDZ, KDL, 3KDG, 2KDZ.
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Uwaga:
Tracą moc ustalenia przebiegu ĞcieĪek rowerowych na odcinkach granica gmina
Stegna – droga kamienna, ulica Obozowa, ulica Morska i póánocny fragment
drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku skrzyĪowanie ulicy Obozowej z ulicą
Zalewową oraz odcinek póánocny i poáudniowy drogi wojewódzkiej 501 w
kierunku miejscowoĞci Kąty Rybackie, uchwalone Uchwaáą nr V/26/07 Rady
Gminy Sztutowo z dnia 12.04.2007 r.
USTALENIA KOŃCOWE

§ 17

§ 16

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty
ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Sztutowo
Bogdan Pniewski

Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo uchwalony Uchwałą Rady Gminy
Sztutowo nr V/26/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r. w części
objętej niniejszymi ustaleniami.

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 25

— 2091 —

Poz. 437
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/275/09
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 30 listopada 2009 r.
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Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXX/275/09
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 30 listopada 2009 r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXX/275/09
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Sztutowo określonego w kartach
terenu 1KD.Z, KD.L, 3KD.G i 2KD.Z.
Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Sztutowo
gmina Sztutowo na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ((Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 717 z późniejszymi
zmianami)
W trakcie wyłożenia projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości
Sztutowo określonych w kartach terenu 1KD.Z, KD.L,
3KD.G i 2KD.Z w terminie od 21.09-12.10.2009 r. oraz w
terminie wnoszenia uwag wyznaczonym w ogłoszeniu na
dzień 26.10.2009 r. nie wniesiono uwag do projektu zmiany
planu.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo określonego w kartach
terenu 1KD.Z, KD.L, 3KD.G i 2KD.Z.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania
dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Sztutowo
określonego w kartach terenu 1KD.Z, KD.L, 3KD.G i 2KD.Z
na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ((Dz. U.
z 2003 r. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami).
Na podstawie art. 17 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ramach procedury sporządzania projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Sztutowo określonego w kartach terenu
1KD.Z, KD.L, 3KD.G i 2KD.Z sporządzono prognozę skutków finansowych uchwalenia planu. W/w opracowanie
dostępne jest w Referacie Budownictwa Urzędu Gminy
Sztutowo.

438
UCHWAŁA Nr XXX/276/09
Rady Gminy w Sztutowie
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo.
Na podstawie 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 późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy Sztutowo, po stwierdzeniu zgodności ze
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Sztutowo przyjętego uchwałą nr
XXII/139/97 Rady Gminy Sztutowo z dnia 26 lutego 1997 r.
zmienionego uchwałą nr XXII/144/2004 Rady Gminy Sztutowo z dnia 30 listopada 2004 r. oraz w związku z podjętą
w dniu 25 czerwca 2008 r. Uchwałą nr XVI/136/08 o zmianie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Sztutowo uchwalonego przez Radę Gminy Sztutowo
na mocy Uchwały nr V/26/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
uchwala, co następuje:
USTALENIA OGÓLNE
§1
1. Zmiana planu obejmuje tereny określone w Uchwale
nr XVI/136/08 Rady Gminy Sztutowo z dnia 25 czerwca
2008 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo określonych
w kartach terenu E-1U/ZP, E-4UT, E-2UT i E-12UT.
2. Granice zmiany planu oznaczone są na rysunku planu.
§2
Integralną cześć uchwały stanowią:
1. Rysunek planu – należy przez to rozumieć rysunek sta-

nowiący Załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały
w skali 1:1000 obejmujący teren objęty zmianą.
2. Załącznik nr 2 rozstrzygniecie Rady Gminy Sztutowo
w sprawie rozpatrzenia uwag do zmiany planu.
3. Załącznik nr 3 rozstrzygniecie Rady Gminy Sztutowo
w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należącej do zadań własnych
gminy.
§3
Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest
mowa o:
1. Obszarze planu - należy przez to rozumieć obszar zmiany
planu w granicach określonych Uchwałą nr XVI/136/8 z
dnia 25 czerwca 2008 r.
2. Akcencie architektonicznym – oznacza to wyróżnienie
wskazanego miejsca w odniesieniu do wysokości bryły
budynku oraz kompozycji elewacji czy odmiennego
materiału itp.
3. Architekturze regionalnej – rozumie się przez to architekturę tego terenu charakteryzującą się zastosowaniem
„muru pruskiego” lub jego imitacji, elementami konstrukcyjnymi zwieńczenia dachu widocznymi w szczycie budynku takimi jak: sterczynki, rzeźbione gzymsy,
zastosowanie wycinanych w drewnie koronek oraz
wejścia do budynku w formie ganku, którego kalenica
ustawiona jest prostopadle do kalenicy głównej itp.
4. Budynkach zamieszkania zbiorowego – należy przez
to rozumieć budynki przeznaczone do okresowego
pobytu ludzi w szczególności hotel, motel, pensjonat,
dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko
młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, b-
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dynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie
zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego schroniska dla nieletnich, a także budynek do
stałego pobytu ludzi, a w szczególności dom dziecka,
dom rencistów i dom zakonny.
Dachu dwuspadowym - należy przez to rozumieć dach
o dwóch głównych połaciach dachowych symetrycznych względem siebie o nachyleniu 30-45 stopni z
możliwością realizacji okien połaciowych, wystawek
i z dopuszczeniem realizacji ścianki kolankowej o max
wysokości do 1,2m.
Dachu wielospadowym - należy przez to rozumieć
dach o wielu połaciach dachowych o nachyleniu od
30–45 stopni z wyznaczoną kalenicą główną z prawem
wykonania okien połaciowych, wystawek z dopuszczeniem realizacji ścianki kolankowej o max wysokości
1,20m.
Dachu wysokim - należy przez to rozumieć dach o
pochyleniu połaci od 30 - 45 stopni.
Działalności gospodarczej – należy przez to rozumieć
szeroko pojęty wachlarz usług, wytwórczości produkcji, handlu oraz funkcji magazynowej.
Działce budowlanej – rozumie się przez to nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość,
cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz
wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej
spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych
wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa
miejscowego.
Elewacji prestiżowej – oznacza to, że projekt i wykonanie wskazanej w planie elewacji winno posiadać
wysokie walory architektoniczne i estetyczne.
Froncie działki – należy przez to rozumieć część działki
budowlanej która przylega do drogi, z której odbywa
się główny wjazd lub wyjście na teren.
Intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć
iloraz powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych do powierzchni działki budowlanej, liczonych w
m2.
Kondygnacji – należy przez to rozumieć poziomą
nadziemną lub podziemną część budynku, zawartą
pomiędzy powierzchnią posadzki na stropie lub najwyżej położonej warstwy podłogowej na gruncie, a
powierzchnią posadzki stropu, bądź warstwy osłaniającej izolacje cieplną stropu, przy czym za kondygnacje
uważa się poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą cześć budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, mającą
średnią wysokość w świetle większą niż dwa metry, za
kondygnacje nie uznaje się nadbudówek nad dachem
takich jak maszynownia dźwigu, centralna wentylacja,
klimatyzacja lub kotłownia.
Kondygnacji nadziemnej – należy przez to rozumieć
każdą kondygnację, nie będącą kondygnacją podziemną.
Kondygnacji podziemnej – należy przez to rozumieć
kondygnację, zagłębioną ze wszystkich stron budynku,
co najmniej do połowy jej wysokości w świetle poniżej poziomu przylegającego do niego terenu, a także
każdą usytuowaną pod nią kondygnację.
Linii rozgraniczającej przestrzenie publiczne – należy
przez to rozumieć linie wyznaczające tereny niezbędne
pod: drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi takie jak place, chodniki, ścieżki rowerowe; zieleńce
i tereny zieleni parkowej.
Ładzie przestrzennym - rozumie się przez to takie
ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną
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całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach
wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne,
społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe
oraz kompozycyjno-estetyczne.
Maksymalnej zabudowie powierzchni działki - należy
przez to rozumieć maksymalny dopuszczalny procent
powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
działki.
Budowa – należy przez to rozumieć wykonywanie
obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w
istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym
dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych
innych niż użyte w stanie pierwotnym.
Przebudowa – należy przez to rozumieć wykonywanie
robót budowlanych, w wyniku, których następuje
zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź
liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne
zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie
niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.
Miejscach postojowych – rozumie się przez to teren
przeznaczony do postawienia samochodu, przy czym
jako miejsce postojowe można zaliczyć miejsce w
garażu oraz na podjeździe do budynku.
Nieustalonej linii rozgraniczającej tereny o tym samym
sposobie użytkowania – należy przez to rozumieć, że
dopuszczalna jest korekta linii podziału wewnętrznego
terenu, jeżeli wynika to z konkretnych potrzeb zagospodarowania działki oraz nie zmieni w zasadniczy
sposób ustalonego podziału, tzn. zostanie zachowany
zasadniczy kierunek podziału terenu pokazany na
rysunku planu i jego dostępność do drogi, natomiast
szerokość działek może być różna w tym niejednorodna.
Nieustalonej linii rozgraniczającej tereny o różnym
sposobie użytkowania – należy przez to rozumieć,
że dopuszczalna jest korekta linii podziału terenu o
różnych funkcjach i różnym sposobie zagospodarowania, jeżeli wynika to z konkretnych potrzeb zagospodarowania działki i nie zmieni w zasadniczy sposób
ustalonego podziału.
Nieprzekraczalnej linii zabudowy – oznacza to linię zabudowy, której nie można przekroczyć, a która określa
teren pod zabudowę wewnątrz działki. Dopuszcza się
przesunięcie przed linię zabudowy, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, schodów, ganku,
zadaszenia lub innych drobnych elementów elewacji
budynku.
Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
budowlę stanowiąca całość techniczno- użytkową
wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury. Jednostkę gospodarczą lub zespół jednostek
stanowiący całość zainwestowania i zagospodarowania jednej działki budowlanej.
Obowiązującej linii rozgraniczającej tereny o różnym
sposobie użytkowania – należy przez to rozumieć
granicę nieprzekraczalną dla terenów, których przeznaczenie jest inne niż na terenie sąsiednim.
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28. Obowiązującej linii rozgraniczającej tereny o tym samym sposobie użytkowania – należy przez to rozumieć
obowiązującą linię podziałów wewnętrznych terenu
na działki o jednorodnym przeznaczeniu.
29. Obszarze przestrzeni publicznej – należy przez to rozumieć obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia
potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i
sprzyjający nawiązaniu kontaktów społecznych ze
względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalnoprzestrzenne.
30. Ograniczeniu uciążliwości – oznacza to, że zasięg uciążliwości dla środowiska będący skutkiem prowadzonej
działalności gospodarczej musi być bezwzględnie
ograniczony do granic własności obszaru, do którego
inwestor posiada tytuł prawny.
31. Parku leśnym – oznacza to adaptację istniejącego
lasu do udostępnienia go pieszym i rowerzystom,
wzmocnienie nawierzchni dla ochrony systemu korzeniowego drzew na udostępnionych istniejących
duktach leśnych, ustawieniu ławek, koszy na śmieci
oraz oświetlenia.
32. Przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz
ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z
prawomocnych decyzji administracyjnych.
33. Przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu, wynikające z funkcji
dominującej na określonym obszarze.
34. Przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu, wynikające z funkcji
uzupełniającej na określonym obszarze
35. Terenie – rozumie się przez to teren o określonym w
planie przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu
liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolem
(literami lub literami i cyframi).
36. Terpie – należy przez to rozumieć teren sztucznie
podwyższony dla usytuowania budynku na terenach
zagrożonych powodzią.
37. Uciążliwości – należy przez to rozumieć zespół bodźców wpływających na jakość środowiska, odniesioną
do standardów ustanowionych w przepisach prawa.
38. Usługach – należy przez to rozumieć obiekty usługowe
wolnostojące lub wbudowane lokale usługowe, służące funkcji usługowej i funkcji turystyczno – rekreacyjnej w zakresie handlu detalicznego, gastronomii,
administracji publicznej, rzemiosła, turystyki i rekreacji
oraz wypoczynku z wyłączeniem obsługi technicznej i
naprawy pojazdów mechanicznych, sprzedaży paliw
do pojazdów, handlu hurtowego, a także usług wymagających bazy pojazdów mechanicznych.
39. Obowiązującej linii zabudowy - oznacza to obowiązującą frontową linię zabudowy obiektów mieszkalnych,
usługowych oraz o funkcji mieszanej (nie dotyczy
budynków gospodarczych); dopuszcza się przesunięcie przed linię zabudowy, zgodnie z obowiązującym
prawem budowlanym, schodów ganku zadaszenia lub
innych drobnych elementów elewacji budynku.
40. Wysokości budynku – rozumie się przez to wysokość
mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym
wejściu do budynku lub jego części, znajdującym
się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku,
do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu,
łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej bez uwzględnienia wyniesionych ponad tę
płaszczyznę maszynowni dźwigu i innych pomieszczeń
technicznych, bądź do najwyższej położonego punktu stropodachu, lub konstrukcji przekrycia budynku

znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi.
41. Wielkości powierzchni biologicznie czynnej - rozumie
się przez to minimalny procent powierzchni działki,
przeznaczony na wszelkie formy zieleni - typową
powierzchnię biologicznie czynną stanowią tereny
zieleni towarzyszące zabudowie, w tym ogrody,
sady, zadrzewienia, zakrzewienia, trawniki, zbiorniki
wodne powierzchniowe, uprawy rolne. Uznaje się
za powierzchnię biologicznie czynną: w 50% zieleń
projektowaną na dachach budynków, trasach o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2 urządzonych jako
stały trawnik lub kwietnik.
§4
Celem regulacji zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest:
1. Ustalenie przeznaczenia terenów pod określone
funkcje.
2. Ustalenie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.
3. Ustalenie zasad ochrony środowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego.
4. Ustalenie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków w tym granice pomników zagłady.
5. Ustalenie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.
6. Ustalenie parametrów i wskaźników kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym
ustalenie linii zabudowy, gabarytów obiektów oraz
wskaźników intensywności zabudowy.
7. Ustalenie granic i sposobów zagospodarowania
terenów zagrożonych powodzią.
8. Określenie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem
miejscowym.
9. Określenie szczegółowych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.
10. Ustalenie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury techniczne.
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów.
12. Stawki procentowe, na podstawie których ustala
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Wszystkie wyżej wymienione punkty określone zostały
w poszczególnych kartach terenu.
Na obszarze opracowania nie występują:
1. Tereny górnicze ustalone na podstawie przepisów
odrębnych oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych a także zabudowa wskazana do rehabilitacji.
§5
Celem ustaleń zmiany planu jest:
1. Doprecyzowanie ustaleń zawartych w kartach terenu
E-1U/ZP, E-4UT, E-2UT, E-12UT.
2. Wykonanie bezpośredniego dojazdu z ulicy Morskiej
do terenu E-4UT.
§6
Ustala się, że głównymi funkcjami dla obszaru objętego
zmianą planu są:
1. Funkcja turystyczno-rekreacyjna (pensjonatowa)
UT
2. Funkcja terenów zielonych: zieleń parkowa
ZP
3. Funkcja usługowa
U
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4. Komunikacja oznaczona symbolem
KD (KD.G)
funkcje towarzyszące:
— tereny infrastruktury technicznej – teren przepompowni NO
— tereny infrastruktury technicznej - trafostacja E
— teren usług U
§7
Ustalenia dotyczące komunikacji:
1. Ustala się, że obsługa komunikacyjna terenu objętego
opracowaniem odbywać się będzie z drogi publicznej
oznaczonej symbolem 3 KDG.
2. Na terenie inwestycji dla nowej zabudowy oraz tej
podlegającej rozbudowie, przebudowie lub zmianie
sposobu użytkowania obiektów ustala się obowiązek
zapewnienia miejsc parkingowych w ilościach nie
mniejszych niż:
a) dla zabudowy pensjonatowej i hoteli – 1 miejsce na
3 łóżka lub 1 miejsce na jeden pokój;
b) dla gastronomii i handlu - 3 miejsca parkingowe na
10 miejsc konsumpcyjnych lub na 100 m2 powierzchni użytkowej budynku
c) dla pola namiotowego – 1 miejsce parkingowe na 3
namioty.
d) dla rekreacji (amfiteatr) – min. 10 miejsc parkingowych na 100 użytkowników.
3. Ustala się obowiązek zapewnienia dojazdu do terenów
rolnych i leśnych.
4. Utrzymuje się istniejące zjazdy z dróg publicznych,
chyba że projektowana jest korekta zjazdu zaznaczona
na rysunku planu.
5. Utrzymuje się istniejące drogi dojazdowe do zabudowań
i urządzeń, przebiegające po terenach prywatnych.
6. Nowe ogrodzenia od strony dróg sytuować w linii rozgraniczającej drogę lub na terenie własnej działki.
7. Dopuszcza się budowę nowych dróg wewnętrznych,
niewyznaczonych w planie, jeżeli będą one zapewniały
dojazd do poszczególnych wydzielonych działek.
8. Wprowadzenie zmiany funkcji i klasyfikacji dróg oraz
ich parametrów zgodnie z przepisami szczególnymi nie
jest sprzeczne z planem.
9. Dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej
w liniach rozgraniczających dróg za zgodą zarządcy
drogi i na warunkach przez niego określonych.
§8
Ustalenia ogólne w zakresie ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego:
1. Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego
podlegające ochronie:
a) zachowany historyczny układ urbanistyczny wsi;
b) dominanty w postaci zabytków przyrody oraz ciekawe wizualnie elementy zagospodarowania zieleni;
c) zbiorniki i cieki wód śródlądowych i otaczająca je
zieleń;
d) strefy ekspozycji widoków, dominant urbanistycznych i kompozycji przestrzennych.
2. Elementy zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
a) dostosowanie nowej zabudowy do walorów historycznych wsi;
b) sieci dróg publicznych (zbiorczych, lokalnych i dojazdowych), wewnętrznych oraz ciągów pieszych i
ścieżek rowerowych;
c) obiektów małej architektury;
d) miejsca instalacji nośników reklamowych;
e) zespoły zieleni wysokiej i niskiej.

§9
1. Ustalenia ogólne dotyczące zasad ochrony środowiska
przyrodniczego:
a) Teren opracowania znajduje się w obszarze Natura
2000- Dyrektywa Siedliskowa – PLH 280007 Zalew
Wiślany i Mierzeja Wiślana.
b) Teren opracowania znajduje się w otulinie Parku
Krajobrazowego Mierzeja Wiślana, w otulinie parku
obowiązują zasady ochrony przyrody.
Ponadto ustala się na terenie opracowania:
c) zakaz lokalizacji wszelkich inwestycji naruszających w
znaczny sposób równowagę przyrodniczą i naturalne
walory terenu;
d) ochrona istniejących zespołów leśnych;
e) zakaz regulacji naturalnych cieków oraz stosunków
wodnych;
f) zachowanie zieleni nieurządzonej wzdłuż cieków
wodnych;
g) ochrona i utrzymanie istniejących skupisk zadrzewień
i zakrzewień;
h) dopuszczenie zalesienia nieużytków i gruntów rolnych o słabych warunkach glebowych;
i) przy terenach przyplażowych lokalizacja urządzonych
miejsc obsługi turystów, realizacja obiektów publicznych (w których m.in. znajdą się toalety, prysznice
i przebieralnie), ustawienie pojemników na odpady
stałe;
j) sytuowanie ogrodzeń w odległościach nie mniejszych niż 3,0 m od korony rowów melioracyjnych;
k) ochrona istniejących cieków wodnych z zapewnieniem budowy przepustów pod projektowanymi
drogami;
l) zakaz zasypywania rowów melioracyjnych;
m) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej dla
terenów istniejącej i projektowanej zabudowy, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi;
n) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do
wód powierzchniowych;
o) ochronę wód i gleby przed zanieczyszczeniem w
związku z prowadzeniem gospodarki rolnej;
p) możliwość budowy rowów melioracyjnych zgodnie
z przepisami szczególnymi;
q) możliwość wykorzystania wód powierzchniowych
i podziemnych do celów gospodarczych zgodnie z
przepisami szczególnymi.
§ 10
1. W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego ustala
się:
a) utrzymanie charakterystycznych cech architektonicznych zabudowy w obiektach remontowanych,
przebudowywanych i nowoprojektowanych;
b) zachowanie istniejących dominant kompozycji przestrzennych;
§ 11
Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
1. Ochronie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
podlegają obiekty wpisane do rejestru zabytków:
a) Na opracowywanym terenie nie ma obiektów wpisanych do ewidencji konserwatora zabytków
2. Na całym obszarze miejscowości Sztutowo, osady
której powstanie datuje się na okres wczesnego średniowiecza, ustala się strefę ochrony archeologicznej,
dla której obowiązuje w przypadku znaleziska procedura
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W strefie
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ochrony archeologicznej dopuszcza się inwestowanie
pod określonymi warunkami:
a) zachowanie stanowiska archeologicznego ujętego
w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
b) uzgadnianie i opiniowanie wszelkich poczynań inżynierskich, budowlanych i innych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
c) rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją
inwestycji uzależnia się od uzyskania stosownego
zezwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
d) w przypadku podjęcia decyzji o realizacji inwestycji
na terenie objętym granicami strefy ochrony archeologicznej obowiązuje przeprowadzenie badań
wyprzedzających proces przygotowania inwestycji;
właściciele, użytkownicy terenu i inwestorzy zobowiązania są do zawiadomienia Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków o podjęciu działań inwestycyjnych związanych z pracami ziemnymi z wyprzedzeniem minimum miesięcznym, wykonania badań
archeologicznych oraz sporządzenia dokumentacji
na koszt inwestora, w zakresie i rodzaju określonym
w drodze decyzji wydanej przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.
e) zakaz lokalizacji stacji i masztów telefonii komórkowej.
§ 12
Ogólne ustalenia dotyczące wymagań wynikających z
potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.
1) Ustala się następujące wymagania wynikające z
kształtowania przestrzeni publicznych:
a) umieszczanie obiektów małej architektury, takiej
jak kosze na śmieci i ławeczki, możliwe jest za
zgodą właściciela lub zarządcy terenu;
b) realizacja małej architektury, takiej jak fontanny,
scena, słupy reklamowe itp. tylko na podstawie
opracowanych dokumentacji projektowych oraz
projektów zagospodarowania terenu;
c) dopuszcza się lokalizowanie tymczasowych (120
dni) obiektów handlowo-usługowych za zgodą
organu gminy i właściciela terenu oraz Dyrektora
właściwego Urzędu Morskiego;
d) obiekty tymczasowe nie mogą odbiegać od stylu
okolicznej zabudowy, po rozbiórce obiektu tymczasowego teren należy uporządkować na koszt
inwestora;
e) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń technicznych, słupowych i liniowych, po uprzednim
uzgodnieniu lokalizacji obiektu z właścicielem
działki oraz odpowiednim zabezpieczeniu tych
urządzeń;
f) dopuszcza się (jeżeli ustalenia zawarte w kartach
szczegółowych nie stanowią inaczej) umieszczanie
nośników reklamowych, o wymiarach nie większych niż 1,5 x 1,5m, na terenach publicznych i
prywatnych, ogrodzeniach oraz na elewacjach
budynków z wyjątkiem obiektów o posesji objętych ochroną zabytków;
g) dopuszcza się umieszczanie reklam w liniach rozgraniczających drogi, pod warunkiem uzyskania
zgody od zarządcy drogi;
h) zakaz umieszczania nośników reklamowych na
obiektach o wartościach kulturowych oraz w odległości mniejszej niż 30m od w/w obiektów.

§ 13
1. Ustala się, że obszar będzie wyposażony w systemy
infrastruktury technicznej, które znajdować się będą
w liniach rozgraniczających poszczególnych ulic poza
pasem jezdni.
2. Gromadzenie odpadów stałych będzie się odbywało
(zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach i przyjętą
polityką gminy w tym zakresie) w miejscach wyznaczonych w granicach własności lub użytkowania terenu.
Należy segregować odpady w miejscu ich powstawania; odpady komunalne wywozić poprzez służby wyspecjalizowanych przedsiębiorstw do zakładu utylizacji
odpadów; odpady inne wywozić we własnym zakresie
na odpowiednie składowiska.
§ 14
Teren objęty planem znajduje się w granicach pasa
ochronnego brzegu morskiego. Wszelkie zmiany sposobu
zagospodarowania i użytkowania terenu należy uzgodnić
z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej.
§ 15
Na terenach zagrożonych powodzią obowiązują
przepisy Ustawy z dn. 18.07.2001 r.- Prawo Wodne
(z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dn. 24.07.2006 r. w sprawie warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych
dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006 Nr 137 poz. 984
z późn. zmianami).
1. Obowiązuje uregulowanie gospodarki ściekowej
w myśl zasady „doprowadzenie wody z sieci komunalnej oznacza jednocześnie wymóg odprowadzenia
ścieków do sieci kanalizacyjnej”.
2. Na terenie opracowania znajdują się obszary zagrożone
powodzią. Na tych terenach obowiązuje utrzymanie
w sprawności urządzeń technicznych, wałów i rowów
melioracyjnych. Obszary zagrożone powodzią to:
1) obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią znajdujące się:
a) na terenie pasa nadbrzeżnego (technicznego i
ochronnego) brzegu morskiego, który jest w kompetencji Urzędu Morskiego w Gdyni;
2) obszar potencjalnie zagrożony powodzią rozciąga się
od południowej strony ul. Gdańskiej i od zachodniej
strony drogi relacji Sztutowo – Grochowo - do południowej i zachodniej granicy opracowania.
3. Występujący poziom zagrożenia zalaniem wodami
powodziowymi (podany przez Urząd Morski w Gdyni)
wynosi 2,20 m nad poziom morza.
4. Ustala się, na terenie bezpośredniego zagrożenia powodzią – pasa nadbrzeżnego, dla lokalizacji nowych
obiektów kubaturowych:
1) poziom parteru na rzędnej min. 1,60 m nad poziom
morza; zabezpieczenie obiektów przed powodzią
określone zostanie w decyzji zwalniającej z zakazów
zabudowy (Prawo Wodne art. 82);
2) dopuszcza się podpiwniczenie budynków na cele garażowe i gospodarcze, pod warunkiem zastosowania
zabezpieczenia przed poziomem wód gruntowych do
wysokości 1,25 m n.p.m. oraz rozwiązań określających sposób zabezpieczenia tych pomieszczeń przed
zalaniem wodami powodziowymi (pkt 3);
3) dla robót i obiektów lokalizowanych na terenach objętych granicami pasa technicznego oraz granicami
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pasa ochronnego należy uzyskać od właściwego
organu decyzję zwalniającą z zakazu zabudowy dla
terenów zagrożonych powodzią.
5. Dla działek już zabudowanych, wysokość posadowienia obiektów kubaturowych i wysokość posadowienia
posadzki parteru, zostanie indywidualnie ustalona w
nawiązaniu do istniejącej zabudowy i stanu bezpieczeństwa w decyzji zwalniającej z zakazu zabudowy (Prawo
Wodne art. 82).

Poz. 437

6. Budynki, których budowa została rozpoczęta zgodnie z
prawem i nie została zakończona w terminie (decyzja
o pozwoleniu na budowę straciła ważność) wymagają
indywidualnego ustalenia posadowienia posadzki parteru w decyzji zwalniającej z zakazów zabudowy (Prawo
Wodne art. 82).

KARTA TERENU NR E-1U/ZP
1. Numer i symbol jednostki
urbanistycznej
2. Powierzchnia

E-1U/ZP

1

0,5310 ha

3.Funkcja gáówna

1. Tereny usáug z zielenią towarzyszącą – leĞną.
2. Obowiązuje ograniczenie uciąĪliwoĞci.

4. Zasady ochrony i
ksztaátowania áadu
przestrzennego

1. Obowiązuje linia zabudowy jak na rysunku planu (min. 12,0 m od linii
rozgraniczającej ulicy Morskiej).

5. Zasady ochrony
Ğrodowiska , przyrody i
krajobrazu kulturowego

1. Ochrona Ğrodowiska naturalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
2. Dopuszcza siĊ niezbĊdną wycinkĊ drzew pod zabudowĊ kubaturową.
3. Udziaá powierzchni biologicznie czynnej (zieleĔ leĞna) w stosunku do
caákowitej powierzchni dziaáki minimum 70%.

6. Zasady ochrony
dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury
wspóáczesnej

1. Teren znajduje siĊ poza strefą ochrony konserwatorskiej.
2. Teren znajduje siĊ w strefie archeologicznej OW, wszelkie prace ziemne
muszą zostaü zgáoszone do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i
prowadzone w uzgodnieniu z archeologiem.

7. Wymagania wynikające z
potrzeb ksztaátowania
przestrzeni publicznej

1. PrzestrzeĔ publiczną stanowią granice dziaáki od strony poáudniowej
(styk z zawrotką ulicy Morskiej) zachodniej ulicy Morskiej i póánocnej
(ciąg pieszy). W wypadku wygrodzenia dziaáki naleĪy dąĪyü do
standaryzacji ogrodzenia.

8. Zasady zagospodarowania
terenu i ksztaátowania
zabudowy

1. Realizacja obiektu amfiteatru nadmorskiego w miejscu dogodnym ze
wzglĊdu na ukáad warstwic, najmniejszą wycinkĊ drzew i realizacjĊ
dogodnych dojĞü do amfiteatru.
2. Dopuszcza siĊ realizacjĊ zadaszonej sceny i niezbĊdnego zaplecza oraz
obiektów usáugowych związanych z handlem i gastronomią z
dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej związanej z prowadzoną
dziaáalnoĞcią . Przed uzyskaniem pozwolenia na budowĊ obowiązuje
wykonanie koncepcji zagospodarowania dziaáki i uzyskanie uzgodnienia
z UrzĊdem Gminy.
3. Zadanie inwestycyjne winno byü realizowane w oparciu o zezwolenie
obejmujące caáoĞü okreĞloną w pkt. 1 i 2 .
4. Zakaz zabudowy tymczasowej i sezonowej.
5. àączna powierzchnia zabudowy kubaturowej w obrysie dziaáki do 10 %
ogólnej powierzchni dziaáki.
1. DostĊp do terenu dziaáki z ulicy Morskiej w zaleĪnoĞci od rozwiązania
przestrzennego usytuowania obiektu amfiteatru i zagospodarowania dojĞü
do obiektów.

9. DostĊpnoĞü, komunikacja
parking
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2. Miejsca parkingowe zlokalizowaü na terenie dziaáki.
10. Szczegóáowe zasady i
warunki podziaáu
nieruchomoĞci objĊtych
miejscowym planem

1. Zakaz podziaáu terenu dziaáki.

11. Zasady obsáugi
uzupeániającej
uzupeániającej / inĪynieryjnej

1. Zaopatrzenie w energiĊ elektryczną – z sieci elektroenergetycznej na
zasadach ustalonych przez zarządcĊ sieci.
2. Zaopatrzenie w wodĊ z komunalnej sieci wodociągowej na zasadach
okreĞlonych przez zarządcĊ sieci.
3. Odprowadzenie Ğcieków – do kanalizacji sieci sanitarnej na zasadach
okreĞlonych przez zarządcĊ sieci.
4. Odprowadzenie wód opadowych na terenie wáasnym dziaáki.
5. Gospodarka odpadami – zgodnie z obowiązującymi przepisami na
zasadach przyjĊtych na terenie gminy.

12. Szczegóáowe warunki
zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich
uĪytkowaniu

1. Teren znajduje siĊ w strefie pasa ochronnego brzegu morskiego –

13. Stawka procentowa

wszelkie inwestycje naleĪy uzgadniaü z wáaĞciwym terytorialnie organem
administracji morskiej.
2. Teren znajduje siĊ w strefie bezpoĞredniego zagroĪenia powodzią
(obowiązują przepisy Prawa Wodnego art. 82), na roboty oraz czynnoĞci
które mogą utrudniü ochronĊ przeciwpowodziową naleĪy uzyskaü
decyzjĊ zwalniająca od Dyrektora wáaĞciwego terytorialnie UrzĊdu
Morskiego.
3. Ze wzglĊdu na obecnoĞü infrastruktury teleinformatycznej Marynarki
Wojennej RP dokumentacjĊ techniczną wszystkich planowanych
inwestycji naleĪy uzgodniü z Komendantem Centrum Wsparcia
Teleinformatycznego MW w Wejherowie.
4. Projektowane zagospodarowanie i uĪytkowanie terenu nie moĪe
pogorszyü stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roĞlin i
zwierząt obszaru Natura 2000 „Zalew WiĞlany i Mierzeja WiĞlana”
zgodnie z wymogami art. 33 ust. 1-3 ustawy z dnia 16.04.2004 o
ochronie przyrody.
1. Ustala siĊ stawkĊ procentową sáuĪącą naliczaniu opáat, o których mowa w
art.36 ustĊp 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
w wysokoĞci 30% dla caáego terenu E-1U/ZP.

Uwaga: Tracą moc ustalenia karty E-1U/ZP uchwalone Uchwaáą nr V/26/07
Rady Gminy Sztutowo z dnia 12.04.2007 r.

KARTA TERENU NR E-2UT
1. Numer i symbol jednostki
urbanistycznej
2. Powierzchnia

E-2UT
1, 5022ha

2
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3.Funkcja gáówna

1. Teren przeznaczony pod funkcjĊ turystyczną w tym zabudowĊ
pensjonatową caáoroczną z dopuszczeniem usáug w parterze.

4. Zasady ochrony i
ksztaátowania áadu
przestrzennego

1. Obowiązuje linia zabudowy jak na rysunku planu (12,0m od linii
rozgraniczającej ulicĊ Morską).
2. Zakaz zabudowy tymczasowej (gospodarczej i letniskowej).

5. Zasady ochrony
Ğrodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego

1. Ochrona Ğrodowiska naturalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
2. Dopuszcza siĊ niezbĊdną wycinkĊ drzew pod zabudowĊ kubaturową.
3. Udziaá powierzchni biologicznie czynnej minimum 65%.

6. Zasady ochrony
dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury
wspóáczesnej

1. Teren znajduje siĊ poza strefą ochrony konserwatorskiej.(Pomimo, iĪ
dziaáka nie leĪy w granicach ochrony dziedzictwa kulturowego to
realizacja obiektów kubaturowych winna reprezentowaü wysokie walory
architektoniczne uwzglĊdniające cechy architektury regionalnej, zaleca
siĊ uĪycie drewnianego detalu architektonicznego (balkony, zadaszenia)
charakterystyczne dla budownictwa ĩuáaw o Mierzei WiĞlanej).
2. Teren znajduje siĊ w strefie archeologicznej OW, wszelkie prace ziemne
muszą zostaü zgáoszone do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i
prowadzone w uzgodnieniu z archeologiem.

7. Wymagania wynikające z
potrzeb ksztaátowania
przestrzeni publicznej

1. PrzestrzeĔ publiczną tworzyü bĊdą obiekty zlokalizowane w pierzei
ul. Morskiej i ogrodzenia dziaáek od strony zachodniej.

8. Zasady zagospodarowania
terenu i ksztaátowania
zabudowy

1.

2.
3.

4.

5.

WysokoĞü zabudowy pensjonatowej 4 kondygnacje nadziemne (w tym
poddasze uĪytkowe), dopuszcza siĊ czĊĞciowe lub caákowite
podpiwniczenie.
Pokoje zabudowy pensjonatowej w poziomie parteru winny posiadaü
tarasy, na piĊtrach balkony.
Dach o nachyleniu 30º – 45º dwuspadowy lub wielospadowy , z
moĪliwoĞcią realizacji lukarn lub okien poáaciowych, kierunek kalenicy
gáównej dachu póánoc-poáudnie.
Pokrycie dachu dachówką ceramiczną lub materiaáami dachówko
podobnymi w kolorze naturalnym lub brązowym z wykluczeniem koloru
niebieskiego i zielonego.
àączna powierzchnia zabudowy kubaturowej w obrysie dziaáki do 25%
ogólnej powierzchni dziaáki.
BezpoĞredni dostĊp z ulicy Morskiej.
Miejsca parkingowe realizowaü na terenie wáasnej dziaáki. w iloĞci
zabezpieczającej potrzeby wáasne wynikające z funkcji .

9. DostĊpnoĞü, komunikacja
parking

1.
2.

10. Szczegóáowe zasady i
warunki podziaáu
nieruchomoĞci objĊtych
miejscowym planem

1. Dopuszcza siĊ podziaá terenu dziaáki oznaczonej symbolem E-2UT na

11. Zasady obsáugi
uzupeániającej

1. Zaopatrzenie w energiĊ elektryczną – z sieci elektroenergetycznej na
zasadach ustalonych przez zarządcĊ sieci.
2. Zaopatrzenie w wodĊ z komunalnej sieci wodociągowej na zasadach
okreĞlonych przez zarządcĊ sieci.
3. Odprowadzenie Ğcieków – do kanalizacji sieci sanitarnej na zasadach
okreĞlonych przez zarządcĊ sieci.

uzupeániającej / inĪynieryjnej

dwie samodzielne dziaáki o powierzchni min. 7500 m po uprzednim
opracowaniu
projektu
zagospodarowania
caáoĞci
dziaáki
i
udokumentowania
moĪliwoĞci
lokalizacji
dwóch
obiektów
pensjonatowych.
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4. Odprowadzenie wód opadowych na terenie wáasnym dziaáki z placów i
jezdni po uprzednim podczyszczeniu.
5. Gospodarka odpadami – zgodnie z obowiązującymi przepisami na
zasadach przyjĊtych na terenie gminy.
6. Ogrzewanie z ekologicznych Ĩródeá ciepáa ( z wyáączeniem elektrowni
wiatrowych usytuowanych na dziaáce).
12. Szczegóáowe warunki
zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich
uĪytkowaniu

1. Teren znajduje siĊ w strefie pasa ochronnego brzegu morskiego –
2.

3.
4.

5.

13. Stawka procentowa

wszelkie inwestycje naleĪy uzgadniaü z wáaĞciwym terytorialnie organem
administracji morskiej
Teren znajduje siĊ w strefie bezpoĞredniego zagroĪenia powodzią
(obowiązują przepisy Prawa Wodnego art. 82), na roboty oraz czynnoĞci
które mogą utrudniü ochronĊ przeciwpowodziową naleĪy uzyskaü
decyzjĊ zwalniająca od Dyrektora wáaĞciwego terytorialnie UrzĊdu
Morskiego
NaleĪy dąĪyü do standaryzacji ogrodzeĔ dziaáek od strony ulicy
Morskiej.
Ze wzglĊdu na obecnoĞü infrastruktury teleinformatycznej Marynarki
Wojennej RP dokumentacjĊ techniczną wszystkich planowanych
inwestycji naleĪy uzgodniü z Komendantem Centrum Wsparcia
Teleinformatycznego MW w Wejherowie.
Projektowane zagospodarowanie i uĪytkowanie terenu nie moĪe
pogorszyü stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roĞlin i
zwierząt obszaru Natura 2000 „Zalew WiĞlany i Mierzeja WiĞlana”
zgodnie z wymogami art. 33 ust. 1-3 ustawy z dnia 16.04.2004 o
ochronie przyrody.

1. Ustala siĊ stawkĊ procentową sáuĪącą naliczaniu opáat, o których mowa w
art.36 ustĊp 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
w wysokoĞci 30% dla caáego terenu E-2UT.

Uwaga: Tracą moc ustalenia karty E-2UT uchwalone Uchwaáą nr V/26/07 Rady
Gminy Sztutowo z dnia 12.04.2007 r.

KARTA TERENU NR E-4UT
1. Numer i symbol jednostki
urbanistycznej
2. Powierzchnia

E-4UT

4

0,4644 ha

3.Funkcja gáówna

1. Tereny zabudowy funkcji turystycznej (zabudowa pensjonatowa
caáoroczna).
2. Funkcja uzupeániająca: gastronomia, funkcja mieszkaniowa związana z
podstawową dziaáalnoĞcią.

4. Zasady ochrony i
ksztaátowania áadu
przestrzennego

1. Obowiązuje linia zabudowy wyznaczona rysunkiem planu (min. 12,0m
od linii rozgraniczającej ulicy Morskiej.
2. Wyklucza siĊ tymczasową zabudowĊ (letniskową i gospodarczą).

5. Zasady ochrony

1. Ochrona Ğrodowiska naturalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 25

— 2104 —

Poz. 438

Ğrodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego

prawa.
2. Udziaá powierzchni biologicznie czynnej (zieleĔ leĞna) w stosunku do
caákowitej powierzchni dziaáki minimum 65%.
3. Realizacja obiektów kubaturowych przy najmniejszej wycince drzew.

6. Zasady ochrony
dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury
wspóáczesnej

1. Teren znajduje siĊ poza strefą ochrony konserwatorskiej.(Pomimo, iĪ
dziaáka nie leĪy w granicach ochrony dziedzictwa kulturowego to
realizacja obiektów kubaturowych winna reprezentowaü wysokie walory
architektoniczne uwzglĊdniające cechy architektury regionalnej, zaleca
siĊ uĪycie drewnianego detalu architektonicznego (balkony, zadaszenia)
charakterystyczne dla budownictwa ĩuáaw o Mierzei WiĞlanej).
2. Teren znajduje siĊ w strefie archeologicznej OW, wszelkie prace ziemne
muszą zostaü zgáoszone do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i
prowadzone w uzgodnieniu z archeologiem.

7. Wymagania wynikające z
potrzeb ksztaátowania
przestrzeni publicznej

1. PrzestrzeĔ publiczną stanowią granice dziaáki od strony zachodniej (styk
z zawrotką ulicy Morskiej). W wypadku wygrodzenia dziaáki naleĪy
dąĪyü do standaryzacji ogrodzenia.

8. Zasady zagospodarowania
terenu i ksztaátowania
zabudowy

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

ZabudowĊ pensjonatową sytuowaü przy najmniejszej wycince drzew.
Obiekty kubaturowe sytuowaü wzdáuĪ warstwic, dáuĪszą osią póánocpoáudnie.
WysokoĞü zabudowy maksymalnie do 4 kondygnacji nadziemnych
(w tym poddasze uĪytkowe).
Dopuszcza siĊ kondygnacjĊ podziemną pod czĊĞcią lub caáym
budynkiem.
Dach o nachyleniu 35º – 45º dwuspadowy lub wielospadowy, z
moĪliwoĞcią realizacji lukarn lub okien poáaciowych, w przypadku dachu
wielospadowego kalenica gáówna na osi póánoc-poáudnie.
Pokrycie dachu dachówką ceramiczną w kolorze naturalnym lub
brązowym wyklucz siĊ kolor niebieski i zielony.
Nowoprojektowane budynki winny reprezentowaü wysokie walory
architektoniczne, uwzglĊdniające cechy architektury regionalnej zaleca
siĊ uĪycie drewnianego detalu architektonicznego (balkony, zadaszenia)
charakterystycznego dla budownictwa ĩuáaw i Mierzei WiĞlanej.
Zakaz zabudowy terenu obiektami gospodarczymi. Pomieszczenia
gospodarcze realizowaü w obiekcie gáównym.
àączna powierzchnia zabudowy kubaturowej w obrysie dziaáki do 25%
ogólnej powierzchni dziaáki.

9. DostĊpnoĞü, komunikacja
parking

1. DostĊp do terenu dziaáki bezpoĞrednio z ulicy Morskiej.
2. Parkingi w iloĞci zabezpieczającej potrzeby wáasne wynikające z funkcji
pensjonatowej lokalizowaü na wáasnej dziaáce.

10. Szczegóáowe zasady i
warunki podziaáu
nieruchomoĞci objĊtych
miejscowym planem

1. Dopuszcza siĊ moĪliwoĞü podziaáu dziaáki po uprzednim opracowaniu
projektu zagospodarowania caáoĞci dziaáki i udokumentowania
moĪliwoĞci lokalizacji dwóch obiektów pensjonatowych. Powierzchnia
dziaáki min. 2300m2

11. Zasady obsáugi
uzupeániającej
uzupeániającej / inĪynieryjnej

1. Zaopatrzenie w energiĊ elektryczną – z sieci elektroenergetycznej na
zasadach ustalonych przez zarządcĊ sieci.
2. Zaopatrzenie w wodĊ z komunalnej sieci wodociągowej na zasadach
okreĞlonych przez zarządcĊ sieci.
3. Odprowadzenie Ğcieków – do kanalizacji sieci sanitarnej na zasadach
okreĞlonych przez zarządcĊ sieci.
4. Odprowadzenie wód opadowych na terenie wáasnym dziaáki z placów i
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jezdni po uprzednim podczyszczeniu.
5. Gospodarka odpadami – zgodnie z obowiązującymi przepisami na
zasadach przyjĊtych na terenie gminy.
6. Ogrzewanie z ekologicznych Ĩródeá ciepáa ( z wyáączeniem elektrowni
wiatrowych usytuowanych na dziaáce).
12. Szczegóáowe warunki
zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich
uĪytkowaniu

1. Teren znajduje siĊ w strefie pasa ochronnego brzegu morskiego –
wszelkie inwestycje naleĪy uzgadniaü z wáaĞciwym terytorialnie organem
administracji morskiej.
2. Teren znajduje siĊ w strefie bezpoĞredniego zagroĪenia powodzią
(obowiązują przepisy Prawa Wodnego art. 82), na roboty oraz czynnoĞci
które mogą utrudniü ochronĊ przeciwpowodziową naleĪy uzyskaü
decyzjĊ zwalniająca od Dyrektora wáaĞciwego terytorialnie UrzĊdu
Morskiego.
3. Ze wzglĊdu na obecnoĞü infrastruktury teleinformatycznej Marynarki
Wojennej RP dokumentacjĊ techniczną wszystkich planowanych
inwestycji naleĪy uzgodniü z Komendantem Centrum Wsparcia
Teleinformatycznego MW w Wejherowie.
4. Projektowane zagospodarowanie i uĪytkowanie terenu nie moĪe
pogorszyü stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roĞlin i
zwierząt obszaru Natura 2000 „Zalew WiĞlany i Mierzeja WiĞlana”
zgodnie z wymogami art. 33 ust. 1-3 ustawy z dnia 16.04.2004 o
ochronie przyrody.

13. Stawka procentowa

1. Ustala siĊ stawkĊ procentową sáuĪącą naliczaniu opáat, o których mowa w
art.36 ustĊp 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
w wysokoĞci 30% dla caáego terenu E-4UT.

Uwaga: Tracą moc ustalenia karty E-4UT uchwalone Uchwaáą nr V/26/07 Rady
Gminy Sztutowo z dnia 12.04.2007 r.

KARTA TERENU NR E-12UT
1. Numer i symbol jednostki
urbanistycznej
2. Powierzchnia

E-12UT

12

1,7532 ha

3.Funkcja gáówna

1. Tereny przeznaczony pod funkcjĊ turystyczną i usáugową - zabudowa
pensjonatowa caáoroczna, gastronomia, handel z dopuszczeniem funkcji
mieszkaniowej związanej z prowadzoną dziaáalnoĞcią.
2. Dopuszcza siĊ w okresie przejĞciowym realizacjĊ zabudowy letniskowej.

4. Zasady ochrony i
ksztaátowania áadu
przestrzennego

1. Obowiązuje linia zabudowy wyznaczona rysunkiem planu (min. 12,0 m
od linii rozgraniczającej ulicy Morskiej.

5. Zasady ochrony
Ğrodowiska , przyrody i

1. Ochrona Ğrodowiska naturalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
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krajobrazu kulturowego

2. Udziaá powierzchni biologicznie czynnej (zieleĔ leĞna) w stosunku do
caákowitej powierzchni dziaáki minimum 70%.
3. Realizacja obiektów kubaturowych przy najmniejszej wycince drzew.

6. Zasady ochrony
dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury
wspóáczesnej

1. Teren znajduje siĊ poza strefą ochrony konserwatorskiej. (Pomimo, iĪ
dziaáka nie leĪy w granicach ochrony dziedzictwa kulturowego to
realizacja obiektów kubaturowych winna reprezentowaü wysokie walory
architektoniczne uwzglĊdniające cechy architektury regionalnej, zaleca
siĊ uĪycie drewnianego detalu architektonicznego (balkony, zadaszenia)
charakterystyczne dla budownictwa ĩuáaw o Mierzei WiĞlanej).
2. Teren znajduje siĊ w strefie archeologicznej OW, wszelkie prace ziemne
muszą zostaü zgáoszone do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i
prowadzone w uzgodnieniu z archeologiem.

7. Wymagania wynikające z
potrzeb ksztaátowania
przestrzeni publicznej

1. PrzestrzeĔ publiczną stanowi granica dziaáki od strony zachodniej (styk z
ulicą Morską). W wypadku wygrodzenia dziaáki naleĪy dąĪyü do
standaryzacji ogrodzenia.

8. Zasady zagospodarowania
terenu i ksztaátowania
zabudowy

I. Dla zabudowy pensjonatowej:
1. ZabudowĊ pensjonatową i usáugową sytuowaü przy najmniejszej wycince
drzew.
2. Obiekty kubaturowe sytuowaü wzdáuĪ warstwic, dáuĪszą osią póánocpoáudnie.
3. WysokoĞü zabudowy maksymalnie do 4 kondygnacji nadziemnych (w
tym poddasze uĪytkowe.
4. Dopuszcza siĊ kondygnacjĊ podziemną pod czĊĞcią lub caáym budynkiem
5. Dach o nachyleniu 35º – 45º dwuspadowy lub wielospadowy, z
moĪliwoĞcią realizacji lukarn lub okien poáaciowych, w przypadku dachu
wielospadowego kalenicĊ gáówną zlokalizowaü na osi póánoc – poáudnie.
6. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną w kolorze naturalnym lub
brązowym wyklucz siĊ kolor niebieski i zielony.
7. Nowoprojektowane budynki winny reprezentowaü wysokie walory
architektoniczne, uwzglĊdniające cechy architektury regionalnej zaleca
siĊ uĪycie drewnianego detalu architektonicznego (balkony, zadaszenia)
charakterystycznego dla budownictwa ĩuáaw i Mierzei WiĞlanej
8. Zakaz zabudowy terenu obiektami gospodarczymi. Pomieszczenia
gospodarcze realizowaü w obiekcie gáównym
II. Dla zabudowy letniskowej:
1. Obiekty drewniane maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne z poddaszem
uĪytkowym, bez podpiwniczenia.
2. Dach dwuspadowy o nachyleniu 35º – 45º, kryty materiaáami dachówko
podobnymi w kolorze brązowym.
3. WyposaĪenie obiektu w wyĪszym standardzie z pomieszczeniami
sanitarnymi.
III. àączna powierzchnia zabudowy kubaturowej w obrĊbie dziaáki do 20 %
caákowitej powierzchni dziaáki.

9. DostĊpnoĞü, komunikacja
parking

1. DostĊp do terenu dziaáki bezpoĞrednio z ulicy Morskiej.
2. Parkingi w iloĞci zabezpieczające potrzeby wáasne oraz wynikające
z funkcji na terenie wáasnej dziaáki .

10. Szczegóáowe zasady i
warunki podziaáu
nieruchomoĞci objĊtych
miejscowym planem

1. Nie okreĞla siĊ zasady i warunków podziaáu.

11. Zasady obsáugi

1. Zaopatrzenie w energiĊ elektryczną – z sieci elektroenergetycznej na
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uzupeániającej
uzupeániającej / inĪynieryjnej

zasadach ustalonych przez zarządcĊ sieci.
2. Zaopatrzenie w wodĊ z komunalnej sieci wodociągowej na zasadach
okreĞlonych przez zarządcĊ sieci.
3. Odprowadzenie Ğcieków – do kanalizacji sieci sanitarnej na zasadach
okreĞlonych przez zarządcĊ sieci.
4. Odprowadzenie wód opadowych na terenie wáasnym dziaáki z placów i
jezdni po uprzednim podczyszczeniu.
5. Gospodarka odpadami – zgodnie z obowiązującymi przepisami na
zasadach przyjĊtych na terenie gminy.
6. Ogrzewanie z ekologicznych Ĩródeá ciepáa ( z wyáączeniem elektrowni
wiatrowych usytuowanych na dziaáce).

12. Szczegóáowe warunki
zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich
uĪytkowaniu

1. Teren znajduje siĊ w strefie pasa ochronnego brzegu morskiego –
wszelkie inwestycje naleĪy uzgadniaü z wáaĞciwym terytorialnie organem
administracji morskiej.
2. Teren znajduje siĊ w strefie bezpoĞredniego zagroĪenia powodzią
(obowiązują przepisy Prawa Wodnego art. 82), na roboty oraz czynnoĞci
które mogą utrudniü ochronĊ przeciwpowodziową naleĪy uzyskaü
decyzjĊ zwalniająca od Dyrektora wáaĞciwego terytorialnie UrzĊdu
Morskiego.
3. Ze wzglĊdu na obecnoĞü infrastruktury teleinformatycznej Marynarki
Wojennej RP dokumentacjĊ techniczną wszystkich planowanych
inwestycji naleĪy uzgodniü z Komendantem Centrum Wsparcia
Teleinformatycznego MW w Wejherowie.
4. Projektowane zagospodarowanie i uĪytkowanie terenu nie moĪe
pogorszyü stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roĞlin i
zwierząt obszaru Natura 2000 „Zalew WiĞlany i Mierzeja WiĞlana”
zgodnie z wymogami art. 33 ust. 1-3 ustawy z dnia 16.04.2004 o
ochronie przyrody.

13. Stawka procentowa

1. Ustala siĊ stawkĊ procentową sáuĪącą naliczaniu opáat, o których mowa w
art.36 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w
wysokoĞci 30% dla caáego terenu E-12UT.

Uwaga: Tracą moc ustalenia karty E - 12 UT uchwalone Uchwaáą nr V/26/07
Rady Gminy Sztutowo z dnia 12.04.2007 r.
USTALENIA KOŃCOWE

§ 17

§ 16

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty
ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Sztutowo
Bogdan Pniewski

Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo uchwalony Uchwałą Rady Gminy
Sztutowo nr V/26/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r. w części
objętej niniejszymi ustaleniami.
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/276/09
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 30 listopada 2009 r.
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/276/09
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 30 listopada 2009 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/276/09
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 30 listopada 2009 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Sztutowo określonego w kartach
terenu E-1U/ZP, E-4UT, E-2UT i E-12UT.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Sztutowo określonego w kartach
terenu E-1U/ZP, E-4UT, E-2UT i E-12UT.

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Sztutowo gmina
Sztutowo na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ((Dz. U. z 2003 r. nr 80 poz. 717 z późniejszymi
zmianami)
W trakcie wyłożenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości
Sztutowo określonych w kartach terenu E-1U/ZP, E-4UT,
E-2UT i E-12UT w terminie od 21.09-12.10.2009 r. oraz w
terminie wnoszenia uwag wyznaczonym w ogłoszeniu
na dzień 26.10.2009 r. nie wniesiono uwag do projektu
zmiany planu.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania dla
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Sztutowo określonego w kartach terenu E-1U/ZP, E-4UT, E-2UT, E-12UT
na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ((Dz. U.
z 2003 r. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami).
Na podstawie art. 17 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ramach procedury sporządzania projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Sztutowo określonego w kartach terenu
E-1U/ZP, E-4UT, E-2UT i E-12UT sporządzono prognozę
skutków finansowych uchwalenia planu. W/w opracowanie dostępne jest w Referacie Budownictwa Urzędu
Gminy Sztutowo.

439
UCHWAŁA Nr XXXV/323/2009
Rady Gminy Zblewo
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania nauczycieli i regulaminu wynagradzania określającego wysokość
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego,
za warunki pracy, mieszkaniowego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zblewo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art.
41 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami), art. 30 ust. 6 i ust. 6a Ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
z późniejszymi zmianami), w związku z Rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia
2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
(Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 z późniejszymi zmianami) i art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów (Dz. U.
z 2007 r. Nr 68 poz. 449 z późniejszymi zmianami) Rada
Gmina Zblewo uchwala, co następuje:

§2
Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom:
a) dodatku wiejskiego,
b) nagród jubileuszowych,
c) dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
d) zasiłku na zagospodarowanie,
e) odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy,
f) odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę,
określają przepisy Ustawy - Karta Nauczyciela oraz
przepisy rozporządzenia.
§3
Wykaz placówek objętych regulaminem wynagradzania,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Zblewo,
stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§1

§4

Ustala się Regulamin w uzgodnieniu ze związkami
zawodowymi reprezentującymi nauczycieli, w granicach
delegacji ustawy – Karta Nauczyciela, określający zasady
wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i
godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Zblewo w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Traci moc uchwała Nr XXIII/209/2008 Rady Gminy Zblewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad
wynagradzania nauczycieli i regulaminu wynagradzania
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Zblewo.
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§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zblewo.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia
\2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Janusz Trocha
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXV/323/2009
Rady Gminy Zblewo
z dnia 30 grudnia 2009 r.

dyrektora szkoły albo inną osobę wyznaczoną do
dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa
pracy oraz Wójt Gminy w stosunku do dyrektorów
szkół,
4) nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę
Zblewo,
5) średnim wynagrodzeniu nauczyciela stażysty
– należy przez to rozumieć średnie wynagrodzenie
nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30
ust. 3 Karty Nauczyciela.
§3
Regulamin obejmuje wszystkich nauczycieli szkół i
przedszkoli.
ROZDZIAŁ II
I WYNAGRODZENIE ZASADNICZE
§4

REGULAMIN
wynagradzania określający wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy,
mieszkaniowego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zblewo
ROZDZIAŁ I
Postanowienia wstępne
§1
Regulamin wynagradzania i przyznawania dodatku
mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zblewo zwany
dalej Regulaminem, określa:
1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,
2) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych
zastępstw,
3) wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania.
§2
Ilekroć w Regulaminie mowa o:
1) organie prowadzącym – rozumie się przez to Gminę
Zblewo,
2) szkole – rozumie się zespoły, przedszkola, szkoły
podstawowe i gimnazja prowadzone przez Gminę
Zblewo,
3) pracodawcy – rozumie się przez to szkołę, bądź

Stanowisko
dyrektor szkoáy
do 16 oddziaáów
od 17 do 25 oddziaáów
powyĪej 25 oddziaáów
wicedyrektor szkoáy
do 16 oddziaáów
od 17 do 25 oddziaáów
powyĪej 25 oddziaáów

1. Stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ustala
się, w zależności od stopnia awansu zawodowego,
posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, na poziomie minimalnych stawek zapisanych
w § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania
za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r.
Nr 22, poz. 181 ze zm.),
2. Stawki wynagrodzenia zasadniczego ulegają zmianie
w przypadku zmiany przepisów ustawy, aktów wykonawczych i nie wymagają zmiany niniejszego regulaminu.
II DODATKI DO WYNAGRODZENIA
§5
Dodatek za wysługę lat
1. Dodatek za wysługę lat uzależniony jest od okresu
zatrudnienia.
2. Szczegółowe przypadki zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za
wysługę lat ustala się zgodnie z § 7 rozporządzenia
cytowanego w § 4 ust. 1 regulaminu.
§6
Dodatek funkcyjny
1. Nauczycielom, którym powierzono w szkołach i przedszkolach stanowiska kierownicze przysługuje dodatek
funkcyjny w wysokości określonej w tabeli:

WysokoĞü dodatku funkcyjnego
(% stawki przyznawanego wynagrodzenia zasadniczego)
od 15 do 40
od 20 do 50
od 25 do 60
od 10 do 25
od 15 do 30
od 20 do 40
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kierownik Ğwietlicy
od 80 – 120 wychowanków
powyĪej 120 wychowanków
dyrektor przedszkola
1 oddziaáowego
2 oddziaáowego
3 i wiĊcej oddziaáów
dyrektor szkoáy i przedszkola
do 16 oddziaáów
od 17 do 25 oddziaáów
powyĪej 25 oddziaáów

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala
Wójt Gminy uwzględniając m. in. wielkość placówki,
jej warunki organizacyjne (zmianowość, dowożenie
uczniów, ilość obiektów i ich stan techniczny) oraz
liczbę stanowisk kierowniczych w placówce.
3. Wysokość dodatków funkcyjnych dla wicedyrektorów
oraz osób zajmujących inne stanowiska kierownicze
określa dyrektor placówki, w uzgodnieniu z organem
prowadzącym.
4. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi
z tytułu wykonywania zadań:
1) opiekuna stażu - w wysokości 40 zł miesięcznie za
każdego nauczyciela odbywającego staż,
2) powierzenia wychowawstwa klasy, w wysokości
- 70 zł miesięcznie w przedszkolach i szkołach podstawowych i 80 zł miesięcznie w gimnazjach.
5. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje w okresie
zajmowania odpowiedniego stanowiska kierowniczego lub wykonywania zadań, za które przysługuje
dodatek. Jeżeli odpowiednie stanowisko lub funkcję
powierzono nauczycielowi na okres nie obejmujący
pełnych miesięcy, dodatek funkcyjny wypłaca się w
wysokości proporcjonalnej do czasu pełnienia związanych z nim obowiązków.
6. Nauczyciel, któremu powierzono funkcję kierowniczą
na czas określony, traci prawo do dodatku po upływie
tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania – z
końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a
jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca
– od tego dnia.
7. Dodatek funkcyjny związany ze stanowiskiem przysługuje również osobie, której powierzono odpowiednie
obowiązki w zastępstwie innej osoby, jeżeli jej nieobecność przekracza 1 miesiąc.
8. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu
dla poratowania zdrowia, w okresie stanu nieczynnego
i w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie
zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nauczyciel zaprzestał
pełnienia z innych powodów obowiązków, do których
jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie
pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia
miesiąca- od tego dnia.
9. Dodatek funkcyjny przyznaje się na czas określony, w
czasie obowiązywania regulaminu.
10. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie
wypłaty wynagrodzenia.
§7
Dodatek motywacyjny
1. Nauczycielowi wyróżniającemu się osiągnięciami w
pracy, jakością świadczonej pracy lub szczególnym

Poz. 439

od 5 do 10
od 5 do 15
od 10 do 20
od 15 do 30
od 20 do 40
od 15 do 45
od 20 do 55
od 25 do 65

zaangażowaniem w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela może być
przyznany dodatek motywacyjny.
2. Dodatek motywacyjny dyrektorom, wicedyrektorom,
kierownikom świetlic i nauczycielom przyznaje się na
czas określony, w czasie obowiązywania regulaminu,
ale nie krótszym niż 4 miesiące.
3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na
dodatki motywacyjne stanowią dla:
1) wicedyrektorów i kierowników świetlic - 10% miesięcznie,
2) nauczycieli przedszkoli i szkół 5% miesięcznie
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
4. Organ prowadzący zabezpiecza środki finansowe
przeznaczone na dodatek motywacyjny dla dyrektorów
szkół.
5. Globalna miesięczna kwota dodatku motywacyjnego
dla szkoły z wyłączeniem dyrektora wynika z sumy
dodatków motywacyjnych nauczycieli zajmujących
stanowiska kierownicze w szkole oraz iloczynu kwoty, o
której mowa w ust. 3 i liczby nauczycieli zatrudnionych
w przeliczeniu na pełne etaty.
6. Dodatek motywacyjny przyznaje się kwotowo w wysokości:
1) nauczycielowi, w tym pełniącemu stanowisko kierownicze od 3% do 30% miesięcznie
2) dyrektorowi od 10% do 60% miesięcznie
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.
7. Przy ustalaniu nauczycielowi dodatku motywacyjnego
nauczycielom, wicedyrektorom szkół i kierownikom
świetlic należy brać pod uwagę następujące kryteria:
1. Wyniki nauczania i efekty wychowawcze,
2. Osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, imprezach
sportowych, przeglądach (miejsca 1-3): szkolnych,
gminnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich,
3. Indywidualizację procesu nauczania z uczniem
słabym i zdolnym,
4. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, organizacji
szkolnych i sportowych, spółdzielni uczniowskich
i innych zajęć,
5. Organizacja konkursów, zawodów, olimpiad; przygotowanie do nich uczniów, praca w komisjach
konkursowych – na różnych szczeblach,
6. Organizowanie pomocy socjalnej dla uczniów,
7. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe,
8. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, instytucjami, organizacjami wspomagającymi szkołę oraz
pozyskiwanie dodatkowych środków,
9. Tworzenie i prowadzenie innowacji, eksperymentów oraz projektów
10. Prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej z pracy szkoły,
11. Przestrzeganie dyscypliny pracy i zasad bhp,
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12. Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji szkolnej,
13. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii wśród
młodzieży,
14. Udzielanie aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli,
15. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
16. Przygotowanie uroczystości i imprez szkolnych,
międzyszkolnych i środowiskowych,
17. Poprawa estetyki klas, gabinetów, pracowni, korytarzy, obejścia szkoły.
Przy ustalaniu dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół decydują następujące kryteria:
1. Sprawność organizacyjna, właściwy obieg i przepływ informacji,
2. Stwarzanie właściwej atmosfery prac.,
3. Motywowanie i nagradzanie pracowników,
4. Współpraca z Radą Rodziców/Szkoły/, środowiskiem lokalnym oraz instytucjami wspomagającymi oświatę.
5. Poszerzenie działalności szkoły poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych w ramach posiadanych
środków budżetowych i pozabudżetowych,
6. Umiejętność doboru kadr, relacje interpersonalne,
7. Reprezentowanie i promocja szkoły na zewnątrz,
8. Osiągnięcia szkoły, z uwzględnieniem wyników
dydaktycznych,
9. Organizacja Wewnątrzszkolnego Doskonalenia
Nauczycieli, doskonalenie i dokształcanie zawodowe oraz dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem,
10. Opracowanie wniosków, projektów na rzecz placówki.
11. Dbałość o stan techniczny, sanitarno-hig., p. poż.
placówki, BHP
12. Przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
13. Współpraca z organem prowadzącym i nadzorem
pedagogicznym,
Podstawą przyznania dodatku motywacyjnego dla
nauczycieli, wicedyrektorów i kierowników świetlic
jest dokonanie przez dyrektora oceny osiągnięć na
podstawie co najmniej 10 wybranych kryteriów.
Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela,
wicedyrektora, kierownika świetlicy oraz okres jego
przyznania, uwzględniający poziom spełniania warunków ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora
– Wójt Gminy.
Nauczyciel zachowuje prawo do przyznanego dodatku motywacyjnego, w przypadku zmiany miejsca
zatrudnienia obejmującego szkoły prowadzone przez
Gminę Zblewo, po uzyskaniu opinii dyrektora o pracy
nauczyciela w poprzednim miejscu zatrudnienia w
okresie poprzedzającym zmianę zatrudnienia.
Nauczyciele oraz nauczyciele, którym powierzono
stanowiska kierownicze w szkole przechodzący na
urlop dla poratowania zdrowia, macierzyński lub wychowawczy, zachowują prawo do dodatku do końca
danego miesiąca, w którym świadczą pracę.
Nauczyciele rozpoczynający pracę w danej szkole uzyskują prawo do dodatku motywacyjnego po przepracowaniu roku na danym stanowisku w danej szkole.
Nauczycielom, którym powierzono określone stanowisko kierownicze w szkole uzyskują prawo do dodatku
motywacyjnego po przepracowaniu roku na danym
stanowisku w danej szkole.

15. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie
wypłaty wynagrodzenia.
§8
Dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy
1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za każdą godzinę
przepracowaną w trudnych lub uciążliwych warunkach
pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z
2005 r. Nr 22, poz. 181 ze zm.),
1) za prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych w klasach łączonych w szkołach podstawowych - w wysokości 25% stawki godzinowej
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, za każdą
przepracowaną w tych klasach godzinę,
2) za prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych w klasach specjalnych, w których znajduje się
co najmniej jedno dziecko z niepełnosprawnością
określoną w § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia i
Polityki Społecznej z dnia 01 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób
w wieku do 16 r. życia (Dz. U. z 2002 r. Nr 17 poz.
162) lub dziecko upośledzone umysłowo w stopniu
umiarkowanym, z którym zajęcia dydaktyczne i
wychowawcze są prowadzone według odrębnych
programów – w wysokości 25% stawki godzinowej
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela za każdą
przepracowaną godzinę,
3) za prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka
zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego w
wysokości 15% stawki godzinowej wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela za każdą przepracowaną
godzinę,
4) za prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka
zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego, którego stopień niepełnosprawności określono w § 2
rozporządzenia Ministra Zdrowia i Polityki Społecznej
z dnia 01 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny
niepełnosprawności u osób w wieku do 16 r. życia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 17 poz. 162) w wysokości 20%
stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela za każdą przepracowaną godzinę,
5) za prowadzenie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim w wysokości 20% stawki
godzinowej wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela za każdą przepracowaną godzinę.
2. W razie zbiegu tytułów dodatków określonych w ust. 1
przysługuje nauczycielowi prawo do jednego, wyższego
dodatku.
3. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.
ROZDZIAŁ III
§9
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE
ORAZ GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW
1. Nauczycielom przysługuje wynagrodzenie za godziny
ponadwymiarowe oraz godziny zrealizowanych doraźnych zastępstw zgodnie z postanowieniami art. 30,
ust. 6, pkt 2. Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674 ze zm.).
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2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i
godzinę doraźnego zastępstwa nauczyciela ustala się
dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia
zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy,
jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną
liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w
ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego
zastępstwa nauczyciela.
3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w
ust. 2 uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin
przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten
sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co
najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni,
o których mowa w ust. 3, za podstawę ustalenia liczby
godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy
wymiar zajęć nauczyciela,/art. 42 ust. 3 lub ustalony na
podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4 gdy dla nauczyciela
ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień
usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień
ustawowo wolny od pracy oraz nieobecność wynikającą
z art. 68 Karty Nauczyciela. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim
tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin
przydzielonych w planie organizacyjnym.
5. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują
zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a
nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy
obliczane jak za godzinę ponadwymiarową.
6. Rozliczenie zrealizowanych godzin ponadwymiarowych
i zastępstw następuje w terminie do 20-go każdego
miesiąca, a jeżeli ten dzień przypada w środku tygodnia,
nie później niż do końca tego tygodnia.
7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.
ROZDZIAŁ IV
NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD
§ 10
1. W ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli
utworzonego w budżecie Gminy Zblewo, przyznawane
będą w każdym roku, z okazji Dnia Edukacji Narodowej:
— nagrody Wójta
— nagrody Dyrektora.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda
może być przyznana w innym terminie.
2. Nagrody, o których mowa w ust. 1 przyznaje się kwotowo, w wysokości nie niższej:
— nagroda Wójta – 75%
— nagroda Dyrektora – 25%
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty.
3. Kryteria i tryb przyznawania nagród, o których mowa
w ust. 1 reguluje odrębna uchwała.

ROZDZIAŁ V
DODATEK MIESZKANIOWY
§ 11
1. Nauczycielom przysługuje dodatek mieszkaniowy
zgodnie z postanowieniem art. 54 ust. 1 i 3 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).
2. Prawo do dodatku mieszkaniowego ma nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje oraz jest zatrudniony
w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin w szkołach.
3. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego
nauczyciela wynosi miesięcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie - 2%
2) przy dwóch osobach w rodzinie- 3%
3) przy trzech osobach w rodzinie - 4%
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 5%
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o
którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.
4. Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę do 0,49 zł pomija
się, a kwotę od co najmniej 0,50 zł zaokrągla się do
pełnego złotego.
5. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 3, zalicza
się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących:
współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających
na jego wyłącznym utrzymaniu.
6. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu
także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu,
przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w
wysokości określonej w ust. 3.
7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się
na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli,
o których mowa w ust. 6, na ich wspólny wniosek.
Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a
dyrektorowi Wójt Gminy.
8. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od
tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu
mieszkalnego.
9. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek
o jego przyznanie.
10. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w
okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
a) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
b) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego
c) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w
przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym
do służby zawarta była umowa o pracę na czas
określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do
końca okresu, na który umowa ta była zawarta.
d) korzystania z urlopu wychowawczego, macierzyńskiego i zdrowotnego.
11. Dodatek wypłaca się z góry, w dniu wypłaty wynagrodzenia.
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12
1. Projekt Regulaminu został uzgodniony z właściwymi
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strukturami związków zawodowych działających w
szkołach prowadzonych przez Gminę Zblewo.
2. Zmiany Regulaminu dokonywane są w trybie jak dla
jego uchwalenia.
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXV/323/2009
Rady Gminy Zblewo
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Wykaz placówek oświatowych
1. Zespół Szkół Publicznych w Bytoni:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bytoni,
2) Publiczne Gimnazjum w Bytoni.
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2. Zespół Szkół Publicznych w Borzechowie:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Borzechowie,
2) Publiczne Gimnazjum w Borzechowie.
3. Zespół Szkół Publicznych w Kleszczewie:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Kleszczewie,
2) Publiczne Gimnazjum w Kleszczewie.
4. Zespół Kształcenia i Wychowania w Pinczynie
1) Publiczne Przedszkole w Pinczynie,
1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Pinczynie,
2) Publiczne Gimnazjum w Pinczynie.
5. Zespół Szkół Publicznych w Zblewie:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Zblewie,
2) Publiczne Gimnazjum w Zblewie.
6. Gminne Przedszkole w Zblewie.

440
UCHWAŁA Nr XLIV/1253/09
Rady Miasta Gdańska
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska przed hałasem.

Na podstawie art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 ustawy z
dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001; Nr 142, poz. 1592 zm. z 2002 r. Nr
23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 200, poz.
1271; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568, zm. w 2004 r. Nr 102, poz. 1055; zm. w 2007 r.
Nr 173 poz. 1218; zm. w 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223,
poz. 1458 zm. w 2009 r. Nr 92, poz. .753) i art. 84 ust. 1 oraz
art. 119 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony
środowiska (tekst jednolity z 2008 r.: Dz. U Nr 25, poz. 150;
Nr 111, poz. 708; Nr 138, poz. 865; Nr 154, poz. 958; 171,
poz. 1056; Nr 199, poz. 1227; Nr 223, poz. 1464; Nr 227,
poz. 1505 zm. z 2009 r. Nr 19, poz. 100; Nr 20, poz. 106; Nr
79, poz. 666; Nr 130, poz. 1070) uchwala, co następuje:
§1
Uchwala się program ochrony środowiska przed hałasem, stanowiący załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Gdańska.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek
Załącznik
do Uchwały Nr XLIV/1253/09
Rady Miasta Gdańska
z dnia 30 grudnia 2009 r.
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
PRZED HAŁASEM DLA MIASTA GDAŃSKA
SPIS TREŚCI
1. Wprowadzenie

2. Prawne i proceduralne podstawy opracowania Programu ochrony środowiska przed hałasem
2.1. Wymagania unijne
2.2. Przepisy krajowe
2.3. Obowiązki użytkującego instalacje
2.4. Obowiązki zarządzającego drogami, liniami kolejowymi, tramwajowymi i lotniskiem
3. Ograniczenia i obowiązki wynikające z realizacji przepisów Prawa ochrony środowiska dla Programu ochrony
środowiska przed hałasem
4. Charakterystyka obszaru objętego Programem
4.1. Charakterystyka zagospodarowania obszaru miasta
4.2. Podział Administracyjny
4.3. Dane demograficzne
4.4. Charakterystyka zabudowy
5. Identyfikacja źródeł hałasu
6. Wskaźniki i metody oceny hałasu stosowane przy
opracowaniu Programu ochrony środowiska przed
hałasem
6.1. Wskaźniki długookresowe
6.2. Wskaźniki klasyfikacji obszarów zagrożonych hałasem
6.3. Wskaźniki odzwierciedlające efektywność techniczną i ekonomiczną rozwiązań antyhałasowych
7. Cele programu ochrony środowiska przed hałasem
7.1. Cele podstawowe
7.2. Cele operacyjne
8. Aktualny stan akustyczny środowiska, określony w
wyniku realizacji map akustycznych Gdańska
9. Kierunki programowe dla poszczególnych źródeł hałasu
9.1. Hałas drogowy
9.2. Hałas kolejowy
9.3. Hałas tramwajowy
9.4. Hałas lotniczy
9.5. Hałas przemysłowy
10. Monitorowanie realizacji programu ochrony środowiska przed hałasem
11. Źródła finansowania programu
11.1. Kredyty bankowe
11.2. Pożyczki preferencyjne
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12. Podsumowanie zadań do realizacji w programie, oraz
ich kosztów
12.1. Zadania realizowane w ramach celów krótkookresowych
13. Konsultacje społeczne i opinie podmiotów zarządzających źródłami emisji hałasu do środowiska
1. Wprowadzenie
Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia
2001 r. (tekst jednolity – D z. U. Nr 25/2008, poz. 150), w art.
119 wprowadza obowiązek opracowywania programów
ochrony środowiska przed hałasem. Przepis ten wynika z
implementacji Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. Podstawowym
celem tworzenia programów ochrony środowiska przed
hałasem jest ograniczenie emisji hałasu do środowiska,
a co za tym idzie polepszenie komfortu życia mieszkańców.
Program został sporządzony w oparciu o strategiczną mapę
akustyczną Gdańska z 2007 r. Opracowane w Programie
mapy imisyjne, różnicowe oraz mapy rozkładu wskaźnika
M, będącego miarą zagrożenia hałasem, stanowią materiał
wyjściowy dla niniejszego opracowania.
2. Prawne i proceduralne podstawy opracowania Programu ochrony środowiska przed hałasem
2.1. Wymagania unijne
Podstawowym przepisem europejskim odnoszącym się
do problematyki ochrony przed hałasem jest Dyrektywa
2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europy
z dnia 25 czerwca 2002 w sprawie oceny i zarządzania
poziomem hałasu w środowisku.
Dyrektywa wprowadziła trzy podstawowe rodzaje działań:
— ustalenie i przyjęcie przez państwa członkowskie
wspólnych wskaźników oceny hałasu i wspólnych
europejskich metod ich wyznaczania (art. 5 i 6 Dyrektywy),
— sporządzenie strategicznych map akustycznych dla
wyznaczonych wg. jednolitego kryterium obszarów
(art. 7 Dyrektywy),
— opracowanie w oparciu o sporządzone mapy i realizacja wieloletnich programów ochrony środowiska
przed hałasem (art. 8 Dyrektywy) tzw. „planów działań”.
W oparciu o strategiczną mapę akustyczną państwa członkowskie zobowiązane są przyjąć plany działań zmierzające
do: „zapobiegania powstawaniu hałasu w środowisku
i obniżania jego poziomu tam, gdzie jest to konieczne,
zwłaszcza tam, gdzie oddziaływanie hałasu może powodować szkodliwe skutki dla ludzkiego zdrowia”.
Poza wyżej wymienionymi rodzajami działań w zakresie
ochrony środowiska przed hałasem, Dyrektywa wprowadza także dalsze regulacje takie jak:
— zasady informowania społeczeństwa o stanie klimatu
akustycznego środowiska oraz zrealizowanych planach działań (art. 9 Dyrektywy),
— obowiązek przekazywania Komisji informacji na
temat realizowanych planów działań (art. 10 Dyrektywy).
2.2. Przepisy krajowe
2.2.1.Prawo ochrony środowiska
Zasadnicza część regulacji w zakresie ochrony środowiska
przed hałasem zawarta jest w Dziale V ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 25/2008, poz. 150). Artykuł 117 ustawy stanowi,
że oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji
zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu
środowiska na podstawie wyników pomiarów poziomów
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hałasu określonych wskaźnikami hałasu LDWN i LN oraz
z uwzględnieniem pozostałych danych, w szczególności
demograficznych oraz dotyczących sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu. Art. 119 ustawy Prawo ochrony środowiska wskazuje natomiast, że programy ochrony
środowiska przed hałasem tworzy się dla terenów, na
których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny,
celem dostosowania poziomu hałasu do dopuszczalnego,
a organem właściwym dla przyjęcia programu w miastach
na prawach powiatu jest rada miasta. Status prawny
uchwały rady miasta w zakresie Programu ochrony środowiska przed hałasem jednoznacznie określa ustawa
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).
Podstawę prawną tworzenia programów w formie prawa
miejscowego stanowi art. 84 ust. 1 cytowanej ustawy - w
celu doprowadzenia do przestrzegania standardów jakości środowiska w przypadkach wskazanych ustawą lub
przepisami szczególnymi, w drodze aktu prawa miejscowego, tworzone są programy. Programy są publikowane
w wojewódzkich dziennikach urzędowych. W odniesieniu
do ustawy Prawo ochrony środowiska,
w przypadku programów ochrony środowiska przed hałasem obowiązek taki wynika z art. 119 ust. 1 i 2. Przepisy
ustawy wskazują, co należy zawrzeć w programie (art.
84 ust. 2 i 3 ustawy Prawo ochrony środowiska) oraz na
jakich źródłach informacji należy się oprzeć w trakcie jego
opracowywania - art. 84 ust. 2. W programie ustala się:
— obszar objęty zakresem jego obowiązywania,
— naruszone standardy jakości środowiska wraz z podaniem zakresu naruszenia,
— podstawowe kierunki i zakres działań niezbędnych
do przywracania standardów jakości środowiska,
— harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych
działań,
— podmioty, do których skierowane są obowiązki
ustalone w programie, w razie potrzeby dodatkowe
obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska:
— obowiązki organów administracji, polegające na
przekazywaniu organowi przyjmującemu program
informacji o wydawanych decyzjach mających
wpływ na realizację programu,
— sposób kontroli oraz dokumentowania realizacji
programu i jego efektów.
Inne wymagania względem tworzenia programu ochrony
środowiska przed hałasem to:
— zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w
postępowaniu,
— uchwalenie w ciągu jednego roku od dnia przedstawienia mapy akustycznej,
— obowiązek aktualizacji co najmniej raz na pięć
lat, a także w przypadku wystąpienia okoliczności
uzasadniających zmianę planu lub harmonogramu
realizacji.
W procesie tworzenia programu udział wziąć powinni
również zarządzający obiektami (drogi, koleje, zakłady
przemysłowe itp.), których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie na środowisko. Prezydent
miasta, po uchwaleniu programu przez radę miasta,
przekazuje go niezwłocznie wojewódzkiemu inspektorowi
ochrony środowiska.
2.2.2. Rozporządzenia Ministra Środowiska
Artykuł 119 ust. 1 Prawa ochrony środowiska, określa dla
jakich obszarów należy tworzyć program ochrony środowiska przed hałasem. Natomiast szczegółowe kryteria
dotyczące planów działań, opis procedur i toku postępo-
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wania znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych
wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony
środowiska przed hałasem (Dz. U.02.179.1498). Dodatkowo programy muszą być zgodne z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.
U.07.120.826) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego
zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich
układu i sposobu prezentacji (Dz. U.07.187.1340).
Poniżej zestawiono wymienione przepisy wykonawcze
wraz z opisem najważniejszych założeń.
Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim
powinien odpowiadać program ochrony środowiska
przed hałasem (Dz. U.02.179.1498).
Podstawowym przepisem określającym zasady wykonania
programu ochrony środowiska przed hałasem jest art.
119 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska. Przepis
ten został uszczegółowiony Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać
program ochrony środowiska przed hałasem. Zgodnie z
powyższym rozporządzeniem Pogram ochrony środowiska
przed hałasem musi składać się z:
— części opisowej, zawierającej m.in.
— naruszenia dopuszczalnych poziomów hałasu w
środowisku oraz zakresu działań niezbędnych do
przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku,
— termin i koszty realizacji programu wraz ze wskazaniem źródeł jego finansowania,
— części prezentującej ograniczenia prawne i obowiązki
wynikające z realizacji programu,
— części uzasadniającej zakres zagadnień objętych
programem, a w tym w szczególności:
— dane i wnioski wynikające ze sporządzonych map
akustycznych,
— zestawienie zrealizowanych zadań w zakresie

Lp.

1

2

Przeznaczenie terenu

a) obszary A ochrony
uzdrowiskowej
b) Tereny szpitali poza
miastem
a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy
związanej ze stałym lub
wielogodzinnym pobytem
2
dzieci i młodzieży
c) Tereny domów opieki
d) Tereny szpitali w
miastach
a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej i
zamieszkania zbiorowego
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ochrony środowiska przed hałasem wraz z oceną
ich skuteczności i analizą poniesionych kosztów,
— analizę materiałów, dokumentów i publikacji wykorzystanych do opracowania programu.
Omawiane rozporządzenie odnosi się także do harmonogramu realizacji poszczególnych zadań. Pomocą
w ustalaniu kolejności działań ochronnych jest wprowadzony do niniejszego rozporządzenia tzw. wskaźnik M,
szerzej omówiony w dalszej części opracowania.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w
środowisku (Dz. U.07.120.826)
Wskaźniki służące do realizacji długofalowej polityki hałasowej wprowadzono do polskiego ustawodawstwa w
wyniku implementacji Dyrektywy 2002/49/WE. Są to:
— wskaźnik LDWN – długookresowy średni poziom
dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony
w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem
pory dnia (przedział czasu od godz. 600 do godz.
1800), pory wieczoru (od godz. 1800 do godz. 2200)
oraz pory nocy (od godz. 2200 do godz. 600),
— wskaźnik LN – długookresowy średni poziom dźwięku
A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku (przedział czasu od
godz. 2200 do godz. 600). Wskaźniki te posłużyły do
opracowania szczegółowych rozwiązań niniejszego
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla
miasta Gdańska.
W tabelach 1 i 2 zestawiono dopuszczalne poziomy dźwięku dla wyżej wymienionych. określone w Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
Tabela 1. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku
powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu,
z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych, wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, mającymi zastosowanie do prowadzenia
długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska
przed hałasem

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]
Instalacje i pozostałe obiekty
1
Drogi lub linie kolejowe
i grupy źródeł hałasu
LDWN
LN
LDWN
LN
przedział czasu przedział czasu przedział czasu przedział czasu
odniesienia
odniesienia
odniesienia
odniesienia
równy
równy
równy
równy
wszystkim
wszystkim
wszystkim
wszystkim
dobom
porom
dobom
porom
w roku
nocy
w roku
nocy
50

45

45

40

55

50

50

40
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3

4

b) Tereny zabudowy
zagrodowej
c) Tereny rekreacyjno –
wypoczynkowe
d) Tereny mieszkaniowo –
usługowe
Tereny w strefie
śródmiejskiej miast
powyżej 100 tys.
3
mieszkańców

60

50

55

45

65

55

55

45

1

Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei
linowych.
2
W przypadku niewykorzystania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy nie obowiązuje na nich dopuszczalny
poziom hałasu w porze nocy
3
Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów
administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast , w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow.
100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową
z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.

Tabela 2. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowane przez starty, lądowania
i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne wyrażone wskaźnikami LDWN
i LN, mającymi zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony
środowiska przed hałasem.
Dopuszczalny długookresowy, średni poziom dźwięku A w dB
Starty, lądowania i przeloty statków
powietrznych
LDWN
LN
Lp.

1

2

Przeznaczenie terenu

a) obszary A ochrony
uzdrowiskowej
b) Tereny szpitali, domów
opieki
c) Tereny zabudowy
związanej ze stałym lub
wielogodzinnym pobytem
dzieci i młodzieży
a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej jedno- i
wielorodzinnej oraz
zabudowy zagrodowej i
zamieszkania zbiorowego
b) Tereny rekreacyjno –
wypoczynkowe
c) Tereny mieszkaniowo –
usługowe,
d) Tereny w strefie
śródmiejskiej miast powyżej
100 tys. mieszkańców

Linie elektroenergetyczne
LDWN

LN

przedział czasu
odniesienia
równy
wszystkim
dobom
w roku

przedział czasu
odniesienia
równy
wszystkim
porom
nocy

przedział czasu
odniesienia
równy
wszystkim
dobom
w roku

przedział czasu
odniesienia
równy
wszystkim
porom
nocy

55

45

45

40

60

50

50

45
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych
ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji
Rozporządzenie to zawiera m.in. niezbędny zakres informacyjny, który powinna zawierać mapa akustyczna
wykorzystywana do realizacji programu naprawczego.
Wprowadza ono między innymi przepis, że zakres danych
części graficznej mapy akustycznej powinien także obejmować mapy zawierające proponowane kierunki zmian
zagospodarowania przestrzennego, wynikające z potrzeb
ochrony przed hałasem. W szczególności na mapach tych
mogą być oznaczane proponowane obszary ciche.
Zapis ten, po raz pierwszy w naszym prawodawstwie,
wprowadza obowiązek nie tylko poprawy stanu klimatu
akustyczne, lecz także prewencji.
2.3. Obowiązki użytkującego instalacje
Ustawa Prawo ochrony środowiska w zakresie ochrony
środowiska przed hałasem nakłada na użytkowników
instalacji następujące obowiązki:
— art. 141 - obowiązek dotrzymywania standardów
emisji hałasu,
— art. 144 - obowiązek zapewnienia prawidłowej eksploatacji urządzenia, tzn. nie powodującej przekroczenia standardów jakości środowiska,
— art. 147 ust. 1 - obowiązek prowadzenia okresowych
pomiarów wartości emisji hałasu,
— art. 147 ust. 2 obowiązek prowadzenia ciągłych pomiarów wielkości emisji w razie wprowadzenia do
środowiska znacznych ilości hałasu,
— art. 147a - pomiary powinny zostać przeprowadzane
przez odpowiednie laboratoria,
— art. 147 ust. 6 - obowiązek ewidencji oraz przechowywania wyników pomiarów przez 5 lat,
— art. 149 ust. 1 - obowiązek przedstawiania właściwemu organowi ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska wyników
wykonanych pomiarów,
— art. 152 - obowiązek zgłoszenia do eksploatacji instalacji nie wymagającej pozwolenia, mogącej jednak
negatywnie oddziaływać na środowisko,
— art. 156 ust. 1 i 2 - zakaz używania instalacji lub
urządzeń nagłaśniających na publicznie dostępnych
terenach miast, terenach zabudowanych oraz rekreacyjno-wypoczynkowych), za wyjątkiem okazjonalnych uroczystości, imprez sportowych i innych
określonych w art. 156 ust. 2.
2.4. Obowiązki zarządzającego drogami, liniami kolejowymi, tramwajowymi i lotniskiem
Artykuł 139 ustawy Prawo ochrony środowiska stanowi,
że w przypadku dróg, linii kolejowych i tramwajowych,
lotnisk oraz portów przestrzeganie wymogów ochrony
środowiska muszą zapewnić zarządzający tymi obiektami.
Do ich obowiązków należy:
— art. 173 - stosowanie zabezpieczeń akustycznych i
właściwej organizacji ruchu w celu ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem hałasem,
— art. 174 - obowiązek dotrzymania standardów jakości
środowiska (rozumiany jako obowiązek zachowania
dopuszczalnych poziomów hałasu,
— art. 175 - obowiązek prowadzenia okresowych lub
ciągłych pomiarów wartości poziomu hałasu w środowisku,
— art. 177 ust. 1 - obowiązek przedstawiania właściwemu organowi ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska wyników
wykonanych pomiarów,
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— art. 179 ust. 1 i 3 - obowiązek sporządzania co 5 lat
map akustycznych (fragmentów) dla terenów w otoczeniu obiektów mogących negatywnie wpływać na
środowisko,
— art. 179 ust. 4 pkt 1 - obowiązek niezwłocznego
przedłożenia fragmentów map akustycznych obejmujących określony powiat właściwemu wojewodzie
i staroście,
— art. 179 ust. 4 pkt 2 - obowiązek niezwłocznego
przedłożenia fragmentów map akustycznych obejmujących określone województwo właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska,
— art. 179 ust. 5 - obowiązek sporządzenia po raz pierwszy mapy akustycznej w terminie 1 rorku od dnia
w którym obiekt został zaliczony do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne
oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach.
3. Ograniczenia i obowiązki wynikające z realizacji przepisów Prawa ochrony środowiska dla Programu ochrony
środowiska przed hałasem
Z przytoczonych w poprzednim rozdziale przepisów prawnych wynika, że realizacją przedsięwzięć antyhałasowych
zaproponowanych w Programie będą musiały zająć się
różne podmioty (np. Prezydent Miasta, Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad, PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A., PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, itp.). Oznacza to, że wyżej wymienione podmioty powinny uzgodnić
ze sobą zakres rzeczowy i harmonogram zaproponowany
w Programie oraz ściśle ze sobą współpracować przy jego
realizacji. Tylko wówczas możliwe będzie osiągnięcie
zamierzonego w Programie celu, tj. poprawy komfortu
akustycznego w mieście. Do rozstrzygnięcia pozostaje
kwestia, kto powinien być odpowiedzialny za realizację
konkretnych zadań. Z przepisów wynika m.in. że:
— za dotrzymanie określonych standardów środowiska odpowiada zarządzający drogą, linią kolejową,
instalacją,
— zarządzający drogą, linią kolejową, instalacją oraz
inne podmioty nie mogą dokonać inwestycji antyhałasowej na gruncie, do którego nie posiadają tytułu
prawnego.
Art. 173 pkt 1 lit. a Prawo ochrony środowiska stanowi, że
ochronę przed zanieczyszczeniami powstającymi w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych i lotnisk zapewnia
się przez stosowanie rozwiązań technicznych ograniczających rozprzestrzenianie zanieczyszczeń. Zgodnie z Art.
174 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska zarządzający
drogą, linią kolejową lub lotniskiem zobowiązany jest do
wykonania na własny koszt rozwiązań antyhałasowych
(np. budowa ekranów akustycznych), które przywrócą
parametry akustyczne środowiska do określonych wymogami poziomów na granicy nieruchomości, do której
posiadają tytuł prawny, zaś władający budynkiem musi na
własny koszt wykonać np. wymianę stolarki okiennej. Na
tej podstawie w Programie wskazano konkretne rozwiązania antyhałasowe, jakie zostały uzgodnione z zarządem
dróg krajowych (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Gdańsku) i linii kolejowych (PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP Szybka Kolej Miejska w
Trójmieście).
4. Charakterystyka obszaru objętego Programem
4.1. Charakterystyka zagospodarowania obszaru miasta
Na całkowitą powierzchnię Gdańska składają się:
— tereny zabudowane 45,41 km2 - 17,33% ogólnej powierzchni miasta, w tym
tereny mieszkaniowe
- 20,60 km2,
tereny przemysłowe
- 13,06 km2,
inne tereny
- 11,75 km2,
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— lasy 46,96 km2 - 17,92% ogólnej powierzchni miasta,
w tym:
lasy państwowe
- 35,31 km2,
lasy prywatne
- 10,49 km2,
lasy komunalne
- 1,16 km2,
— użytki rolne 98,82 km2 - 37,71% ogólnej powierzchni
miasta,
— nieużytki 9,78 km2 - 3,73% ogólnej powierzchni miasta,
— wody 12,49 km2 - 4,77% ogólnej powierzchni miasta,
— inne tereny 48,57 km2 - 18,54% ogólnej powierzchni
miasta
Do najważniejszych zasobów przyrodniczych miasta
należy duża powierzchnia zieleni (130,5 m2/mieszkańca),
z czego 75% stanowią lasy (98,5m2/mieszkańca), a około
25%: parki spacerowo-wypoczynkowe, ogródki działkowe,
zieleń uliczna, zieleń wewnątrzosiedlowa i obiekty sportowe (32 m2/mieszkańca).

4.2. Podział Administracyjny
Obszar opracowania podzielony został na 30 jednostek pomocniczych: Aniołki, Brętowo, Brzeźno, Chełm z dzielnicą
Gdańsk Południe, Kokoszki, Krakowiec – Górki Zachodnie,
Letnica, Matarnia, Młyniska, Nowy Port, Oliwa, Olszynka,
Orunia – Św. Wojciech – Lipce, Osowa, Piecki – Migowo,
Przymorze Małe, Przymorze Wielkie, Rudniki, Siedlce,
Stogi z Przeróbką, Strzyża, Suchanino, Śródmieście, VII
Dwór, Wrzeszcz, Wyspa Sobieszewska, Wzgórze Mickiewicza, Zaspa Młyniec, Zaspa Rozstaje, Żabianka – Wejhera,
Jelitkowo – Tysiąclecia
4.3. Dane demograficzne
W okresie sporządzania mapy akustycznej, w 2004 r.
Gdańsk liczył 459072 mieszkańców. Według danych GUSu z 2008 r. liczba ludności Gdańska zmniejszyła się do
455600 mieszkańców.
Ilość mieszkańców oraz gęstości zaludnienia w poszczególnych jednostkach pomocniczych przedstawiona została
w tabeli 3.

Tabela 3. Liczba ludności i gęstość zaludnienia dla poszczególnych jednostek pomocniczych
(Biuro Rozwoju Gdańska – stan na 2008 rok)
Lp.

Nazwa jednostki pomocniczej

Liczba ludności

1

Aniołki

2

Powierzchnia
2

Gęstość zaludnienia
2

[km ]

[os/km ]

5251

2,29

2296

Brętowo

7601

7,25

1045

3

Brzeźno

13758

2,83

4852

4

Chełm z dzielnicą Gdańsk Południe

66206

30,81

2172

5

Kokoszki

6865

19,96

344

6

Krakowiec – Górki Zachodnie

2039

8,95

227

7

Letnica

1604

4,37

367

8

Matarnia

5759

14,91

386

9

Młyniska

3600

3,95

912

10

Nowy Port

10939

2,23

4904

11

Oliwa

18196

18,23

998

12

Olszynka

3270

7,94

412

13

Orunia – Św. Wojciech – Lipce

16379

19,51

826

14

Osowa

12606

13,4

941

15

Piecki – Migowo

22256

3,72

5736
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16

Przymorze Małe

1572

2,26

7150

17

Przymorze Wielkie

31018

3,32

5559

18

Rudniki

1624

14,21

114

19

Siedlce

14792

2,65

5783

20

Stogi z Przeróbką

17342

17,03

1019

21

Strzyża

5851

1,07

5656

22

Suchanino

11458

1,38

8252

23

Śródmieście

31845

5,56

5731

24

VII Dwór

3932

3,35

1173

25

Wrzeszcz

52182

10,00

5308

26

Wyspa Sobieszewska

3468

35,42

98

27

Wzgórze Mickiewicza

2563

0,60

4281

28

Zaspa Młyniec

14464

1,27

11036

29

Zaspa Rozstaje

12983

1,94

6492

30

Żabianka – Wejhera,
Jelitkowo - Tysiąclecia

19063

2,17

8789

4.4. Charakterystyka zabudowy
Na obszarze wydzielonych 30 jednostek pomocniczych
zlokalizowanych jest 19 727 budynków mieszkalnych
(jedno- i wielorodzinnych) oraz 52 946 budynków innych

(budynki gospodarcze, budynki przeznaczone na usługi i
przemysł). Dominujący rodzaj zabudowy mieszkaniowej w
poszczególnych jednostkach zestawiono w tabeli 4.

Tabela. 4. Dominujący rodzaj zabudowy mieszkaniowej dla poszczególnych jednostek
pomocniczych Gdańska (dane Biura Rozwoju Gdańska).
Lp.

Nazwa jednostki

Dominujący rodzaj zabudowy mieszkaniowej

pomocniczej
1

Aniołki

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

2

Brętowo

Zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna

3

Brzeźno

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i zamieszkania zbiorowego

Chełm z dzielnicą Gdańsk

Zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna oraz zamieszkania

Południe

zbiorowego

4
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5

6

Kokoszki
Krakowiec – Górki
Zachodnie
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Zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa

7

Letnica

8

Matarnia

9

Młyniska

10

Nowy Port

11

Oliwa

Zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna

12

Olszynka

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa

13

Orunia – Św. Wojciech –
Lipce

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
Zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna oraz zamieszkania
zbiorowego
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
Zwarta zabudowa mieszkaniowa z koncentracją obiektów
administracyjnych, handlowych i usługowych

Zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna oraz zagrodowa

14

Osowa

Zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna

15

Piecki – Migowo

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

16

Przymorze Małe

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

17

Przymorze Małe

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i zamieszkania zbiorowego

18

Rudniki

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa

19

Siedlce

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i zamieszkania zbiorowego

20

Stogi z Przeróbką

21

Strzyża

22

Suchanino

23

Śródmieście

24

VII Dwór

Zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna oraz zamieszkania
zbiorowego
Zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna
Zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna oraz zamieszkania
zbiorowego
Zwarta zabudowa mieszkaniowa z koncentracją obiektów
administracyjnych, handlowych i usługowych
Zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna oraz zamieszkania
zbiorowego
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Zwarta zabudowa mieszkaniowa z koncentracją obiektów

25

Wrzeszcz

26

Wyspa Sobieszewska

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa

27

Wzgórze Mickiewicza

Zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna

28

Zaspa Młyniec

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz zamieszkania zbiorowego

29

Zaspa Rozstaje

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz zamieszkania zbiorowego

Żabianka – Wejhera,

Zabudowa mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna oraz zamieszkania

Jelitkowo - Tysiąclecia

zbiorowego

30

administracyjnych, handlowych i usługowych

5. Identyfikacja źródeł hałasu
Na terenie Gdańska podstawowymi źródłami emisji hałasu
do środowiska są:
— transport drogowy,
— transport kolejowy,
— transport tramwajowy,
— transport lotniczy,
— przemysł.
Zbiorcze zestawienie wymienionych źródeł pokazano w
tabeli 5.
Ogólna identyfikacja i charakterystyka wymienionych
źródeł przedstawiona została w kolejnych rozdziałach
Programu.
W ramach opracowywania map akustycznych Gdańska
przeanalizowano emisję hałasu od 65 źródeł przemysłowych i dużych (wielkopowierzchniowych) obiektów
handlowych. Poniżej przedstawiono wykaz obiektów
poddanych analizie:
Zakłady produkcyjne
1. Amitech
ul. Nowy Świat 20a
2. Baltic Malt
ul. Promowa 1
3. B-Complex
ul. Nowy Świat 16c
4. Federal – Mogul Bimet S.A.
al. Grunwaldzka 481
5. Centrostal
ul. Budowlanych 42
6. Centrozłom
ul. Litewska 16
7. Chemiki
ul. Chemików 4
8. Crist
ul. Swojska 12,
9. Crist
ul. Ku ujściu 10,
10. Crist
teren Synergii 99,
11. Crist
ul. Budowniczych Portu Północnego 25.
12. Damen Marine Components
ul. Sztutowska 21
13. Elektrociepłownia Wybrzeże
ul. Wiślna 6/16
14. Basen Górniczy - Port Gdański Eksploatacja
Sp. z o.o.
15. Nabrzeże Wiślane - Port Gdański Eksploatacja
Sp. z o.o.
16. Nabrzeże Dworzec Drzewny - Port Gdański Eksploatacja Sp. z o.o.
17. WOC, Nabrzeże Oliwskie, Basen Władysława IV - Port
Gdański Eksploatacja Sp. z o.o.
18. Fosfory
ul. Kujawska 2
19. Kokoszki S.A.
ul. Budowlanych 31
20. Lotos S.A.
ul. Elbląska 135

21. Spółdzielnia Mleczarska Maćkowy
ul. Bartnicza 1
22. Marine Projects ltd.
ul. Sienna 45
23. Maritim ltd. Sp. Z o.o.
ul. Siennicka 25
24. Oczyszczalnia ścieków „Wschód”
ul. Benzynowa 26
25. Olvit
ul. Wiślana 19
26. Pollytag
ul. Wielopole 6
27. Port Sevice
ul. Mjr H. Sucharskiego 75
28. Siarkopol
ul. Mjr. H. Sucharskiego 12
29. Siarkport
ul. Pokładowa 7
30. Stocznia Północna
ul. Marynarki Polskiej 177
31. Stocznia Remontowa
ul. Na Ostrowiu 1
32. Stocznia Gdańska
ul. Na Ostrowiu 15/20
33. Stocznia Wisła
ul. Przełom 1
34. Zakład Utylizacyjny Szadółki
ul. Jabłoniowa 55
Zakłady usługowo - handlowe
35. Albert
ul. Cygańska Góra 3f
36. Alfa
ul. Kołobrzeska 41c
37. Auchan
ul. Szczęśliwa 3
38. Biedronka
ul. Żwirki i Wigury
39. Biedronka
ul. Obr. Wybrzeża 21
40. Biedronka
ul. Hallera
41. Biedronka
ul. Chłopska 15
42. Biedronka
ul. Noskowskiego 1
43. Castorama
ul. Odyseusza 2
44. Castorama
al, Grunwaldzka 262
45. Carrefour
ul. Schuberta 102
46. Kupcy Dominikańscy
ul. Plac Dominikański 1
47. ETC
ul. Rzeczypospolitej 33
48. Galeria Centrum
al. Grunwaldzka
49. C.H. Osowa
ul. Spacerowa 48
50. Gildia
Targ Sienny 7
51. Inter Marche
al. Grunwaldzka
52. Leader Price
ul. Obrońców Wybrzeża 21
53. Lidl
ul. Gdańska
54. Lidl
al. Grunwaldzka
55. Fashion House
ul. Przywidzka 8
56. Manhattan
al. Grunwaldzka 82
57. Media Markt
al. Grunwaldzka 270
58. Madison
ul. Rajska 10
59. Matarnia
ul. Złota Karczma
60. Nomi
ul. Hallera 132
61. Praktiker
ul. Kołobrzeska 26

Na terenie miasta funkcjonują dwie
zajezdnie tramwajowe: zajezdnia
Wrzeszcz oraz zajezdnia Nowy Port.
Tabor składa się z pojazdów typu:
105N, 105NCh, 114Na, NGD99 oraz
nieeksploatowanych w trakcie realizacji
projektu tramwajów typu N8C.
Torowiska w obszarze objętym
opracowaniem można podzielić na
dwa typy:
- torowiska wydzielone z jezdni,
- torowiska wbudowane w jezdnię.

zawieszony),

- linia 227 biegnąca do stacji Gdańsk

Zaspa Towarowa i jej odnoga – linia

722,

- lina 721 łącząca linie 226 i 9 (Obecnie

ruch na tej linii zawieszony),

- linia 234 Stara Piła – Gdańsk Kokoszki

(Obecnie ruch na tej linii zawieszony),

- linia 201 Gdynia Główna – Kościerzyna

(nie zelektryfikowana – przewidywany

remont linii),

- linia 250 obsługująca Szybką Kolej

Miejską (SKM) na trasie Gdańsk

Główny – Rumia.

Al. Hallera,

Al. Armii Krajowej,

ul. Kościuszki,

ul. Jaśkowa Dolina,

ul. 3 Maja,

ul. Kołobrzeska,

ul. Jabłoniowa,

Oś dolnego tarasu: Chłopska

-Rzeczypospolitej-Legionów-Wyspiańskiego-

Miszewskiego,

Oś górnego tarasu:

Potokowa-Rakoczego-Nowolipie,

Uliczna trasa średnicowa, biegnąca ulicami:

al. Grunwaldzka, al. Zwycięstwa, Podwale

Trakt Św. Wojciecha.

się
10 km

od

w
centrum

dzielnicy

Polsce.
lotnisko

Stanowi
dla

2006
Gdańsku

roku
obsłużyło

ponad

lotnisko

portu

również

krajowych

Cargo

ilość
przewozach
4036950.

w

Łączna

wyniosła

ładunków

- 976 niekomercyjnych.

- 14 250 zagranicznych.

- 8 934 krajowych,

wyniosła 24 160 w tym:

operacji lotniczych w 2006 roku

i międzynarodowych. Łączna ilość

liniach

1,2 mln pasażerów na ponad 20

w

W

lotniczego w Warszawie.

zapasowe

w

Krakowa lotnisk międzynarodowych

najważniejszych, obok Warszawy i

Lecha Wałęsy jest jednym z trzech

Gdańska, Port Lotniczy Gdańsk im.

Matarnia,

Znajdujący

Hałas lotniczy

okrętowego.

przemysłu

podzespołów dla

- wytwórczość

- remonty statków,

- stocznie,

- porty,

Hałas przemysłowy

62. Real
ul. Kołobrzeska 32
63. Renk
ul. Wodnika 50
64. Selgros
ul. Wodnika 79
65. Top Shopping
al. Grunwaldzka
Na podstawie opracowanej mapy akustycznej dotyczącej
emisji hałasu przemysłowego stwierdzono, że na terenie
Gdańska nie ma obszarów, na których występują przekro-

Grodzkie, Wały Jagiellońskie, Okopowa,

tramwajowych wynosi 116 km.

wchodzą linie 202 oraz 009,

droga wojewódzka nr 219,

846 i 965 (obecnie ruch na linii 226

eksploatację 10 linii stałych dziennych.

Bydgoszcz-Śląsk, w skład których

droga wojewódzka nr 221,

Drogi powiatowe:

31.12.2006r.) realizowana jest poprzez

CE 65 Gdańsk/Gdynia-Tczew-

droga wojewódzka nr 222,

Łączna długość torów wynosi 49.3 km,

sieci tramwajowej (stan na

centralna magistrala kolejowa) oraz linia

Obwodnica Trójmiasta S6,

natomiast łączna długość linii

dolnego tarasu. Obsługa istniejącej

Tczew-Malbork-Warszawa (dalej

droga krajowa nr 7,

- linia 226 obsługująca połączenia z

rozmieszczona jest na terenie tzw.

kolejowego: linia E 65 Gdańsk/Gdynia-

droga krajowa nr 1,

Portem Północnym oraz jej odnogi – linie

Miejskiej sp. z o.o. Sieć tramwajowa

- dwie magistralne połączenia

hałasu drogowego:

droga wojewódzka nr 501,

Miejskiego przez Zakład Komunikacji

kolejowego na terenie Gdańska:

droga wojewódzka nr 218,

na zlecenie Zarządu Transportu

Główne elementy układu transportu

Przewozy tramwajowe obsługiwane są

Hałas tramwajowy

Główne ciągi komunikacji drogowej, które

Hałas kolejowy

stanowią jednocześnie dominujące źródła

Hałas drogowy

Źródła hałasu w środowisku

Tabela 5. Zestawienie źródeł hałasu w środowisku na terenie Gdańska
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czenia poziomów dopuszczalnych od tych źródeł. Ograniczanie hałasu przemysłowego w polskim prawodawstwie
oparte zostało na decyzjach o dopuszczalnym poziomie
hałasu, skutkującymi wyciszeniem podmiotu do poziomu
dopuszczalnego lub naliczeniem kar za przekroczenie (kary
dobowe i kary łączne).

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 25

6. Wskaźniki i metody oceny hałasu stosowane przy
opracowaniu Programu ochrony środowiska przed
hałasem
6.1. Wskaźniki długookresowe
Wskaźniki długookresowe, określone w ustawie Prawo
ochrony środowiska (art. 112a), na podstawie których
wykonano mapę akustyczną, mają zastosowanie również
do określenia planów działań w przypadku realizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem.
Wskaźnik hałasu – poziom dzienno – wieczorno – nocny
LDWN w decybelach (dB) jest definiowany następującym
wzorem:

ª 1
º
L DWN = 10 log«
12 × 10 0,1LD + 4 × 10 0,1( LW +5 ) + 8 × 10 0,1( LN +10 ) »
¬ 24
¼

(
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)

gdzie:
LDWN to długookresowy średni poziom dźwięku A, wyznaczany, zgodnie z normą PN-ISO 1996-2:1999, w ciągu
wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem:
— pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz.
6.00 do godz. 18.00),
— pory wieczoru (rozumianej jako przedział czasu od
godz. 18.00 do godz. 22.00),
— pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz.
22.00 do godz. 6.00).
LD - długookresowy średni poziom dźwięku A, wyznaczany
zgodnie z normą ISO 1996-2:1987, w ciągu wszystkich okresów dziennych w ciągu roku rozumianych jako przedział
czasu od godz. 6.00 do godz. 18.00.
Lw - długookresowy średni poziom dźwięku A, wyznaczany zgodnie z normą ISO 1996-2:1987, w ciągu wszystkich
okresów wieczornych w ciągu roku rozumianych jako
przedział czasu od godz. 18.00 do godz. 22.00.
LN - długookresowy średni poziom dźwięku A, wyznaczany, zgodnie z normą ISO 1996-2:1987, w ciągu wszystkich
okresów nocnych w ciągu roku rozumianych jako przedział
czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00.
Należy zauważyć, iż wymieniony wyżej wskaźnik hałasu
(poziom) LN w decybelach (dB), stanowiąc jeden z parametrów obliczenia poziomu LDWN , jest równocześnie drugim
ze wskaźników, w oparciu o który opracowywane są mapy
akustyczne oraz programy ochrony przed hałasem. Wskaźniki długookresowe zgodnie z definicją opracowywane są
dla okresu rocznego. Zgodnie z regulacjami Dyrektywy
odnośny rok to:
— rok kalendarzowy uwzględniający zmienność emisji
dźwięku,
— przeciętny w odniesieniu do warunków meteorologicznych.
Wartości długookresowych poziomów dźwięku dziennowieczorno-nocnych LDWN oraz nocnych LN mogą być
wyznaczane metodami:
— pomiarowo-obliczeniowymi,
— wyłącznie obliczeniowymi,
— na podstawie różnych dostępnych danych wejściowych.
6.2. Wskaźniki klasyfikacji obszarów zagrożonych hałasem
W ramach niniejszego Programu opracowano metodykę
klasyfikacji obszarów zagrożonych hałasem w oparciu o
dwa wskaźniki:
— wskaźnik M
— wskaźnik Malt
6.2.1.Wskaźnik M
Wskaźnik M, zdefiniowany został w Rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w

sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem,
ma postać:

M = 0.1·m·(100.1·ǻL - 1)
M - wartość wskaźnika,
ǻL - wielkość przekroczenia dopuszczalnego poziomu
hałasu w dB,
m - liczba mieszkańców na terenie o przekroczonym poziomie dopuszczalnym.
Wskaźnik M jest wielkością bezwymiarową, wiążącą
wielkość przekroczeń z liczbą ludności przebywającej w
obszarach, na których te przekroczenia występują.
W wymienionym rozporządzeniu § 7
1. punkt 2 stanowi, że kolejność realizacji zadań programu
na terenach mieszkaniowych następuje z uwzględnieniem tego wskaźnika.
Natomiast § 7.1. punkt 3.rozporządzenia stanowi, że
kolejność realizacji zadań programu na terenach mieszkaniowych ustala się zaczynając od terenów o najwyższej
wartości wskaźnika M do terenów o wartości wskaźnika M
najniższej. Z definicji wynika, że wskaźnik M należy obliczyć
w odniesieniu do (bliżej nieokreślonego) terenu mieszkaniowego, uwzględniając ilość mieszkańców i wielkość
przekroczeń. Przepisy nie podają jednak jak zdefiniować
jednostkę terenu, na której należy obliczyć wskaźnik M.
Mimo braku zapisów nie może być to np. obszar całego
miasta, ponieważ prowadziłoby to do jednej wartości dla
całego obszaru. Obliczenie wskaźnika M dla całych dzielnic
nie pomoże w określeniu dokładnych granic obszarów, dla
których należy przedsięwziąć środki ochronne. Nie trudno,
zatem zauważyć, że przy tak nieprecyzyjnej definicji wskaźnika M oraz braku dodatkowych przepisów wykonawczych
czy zaleceń, istnieje wielka dowolność w jego interpretacji
i sposobie obliczeń.
Wskaźnik M przyjmuje wartość „0” na obszarach, na których nie ma mieszkańców lub nie ma przekroczeń wartości
dopuszczalnych. Na pozostałych obszarach przyjmuje
skończone wartości liczbowe.
6.2.2. Wskaźnik MAlt
Wskaźnik Malt ma postać

Malt = 0,1·m· (2 0,1·Li –2 0,1·Ldop )
gdzie:
Li - istniejący poziom (np. na fasadzie budynku) wyznaczony z mapy akustycznej
Ldop - poziom dopuszczalny wyznaczony z mapy wrażliwości hałasowej
Z powyższego wzoru wynikają następujące zależności:
Malt = 0 jeśli m = 0
oraz
Malt = 0 jeśli Li = Ldop
Malt > 0 jeśli Li > Ldop
Opracowanie alternatywnego wskaźnika (Malt) oceny
obszarów zagrożonych hałasem miało na celu znalezienie
możliwie najkorzystnej metody klasyfikacji tych obszarów
pod względem pilności realizacji poszczególnych działań.
Ponieważ zestawienia oparte na wskaźniku alternatywnym
nie mogą być wiążące dla ustalania celów Programu, zdecydowano podać jedynie wartości wskaźnika M Generalnie
rzecz biorąc wskaźniki M i analogicznie MAlt są słabo (a
nawet dowolnie) interpretowalne w związku z możliwością dowolnego przyjęcia rozmiaru obszaru itp., a więc
– mimo zapisów prawnych – mają bardzo ograniczoną
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przydatność do klasyfikacji obszaru (niejednokrotnie mogą
one prowadzić do błędnych wniosków) o ustanawianiu
harmonogramu działań. Natomiast wskaźniki te dobrze
się sprawdzają w ocenach względnych – porównawczych
(np. w ocenach efektywności). W odniesieniu do tego typu
ocen były one używane w niniejszym opracowaniu.
6.3. Wskaźniki odzwierciedlające efektywność techniczną
i ekonomiczną rozwiązań antyhałasowych
6.3.1. Społeczno – techniczna efektywność rozwiązania
antyhałasowego
Społeczno - techniczną efektywność zastosowanego środka redukcji hałasu wyznacza się z zależności:

M S − M S'
E=
100 %
MS
gdzie:
MS - wartość wskaźnika M przed realizacją Programu,
MS’ - wartość wskaźnika M po zastosowaniu odpowiedniego środka redukcji hałasu.
Obliczenie efektywności E pozwala określić, które z rozwiązań antyhałasowych jest najlepsze. Jeśli w wyniku działań
naprawczych nastąpi wyeliminowanie przekroczeń poziomów dopuszczalnych na danym obszarze, to skuteczność
zastosowanego rozwiązania wyniesie 100%.
6.3.2. Skuteczność rozwiązania antyhałasowego
Skuteczność rozwiązania antyhałasowego, rozumiana jako
miara społecznych korzyści, wyraża się wzorem:

Si = mi·ǻLi,
gdzie:
Si - skutecznoĞü rozwiązania antyhaáasowego
mi - liczba osób zamieszkujących dany obszar1
ǻLi - wielkoĞü redukcji haáasu na tym obszarze

6.3.3. Współczynnik „kosztochłonności inwestycji”
Stosunek kosztu realizacji przedsięwzięcia do jego skuteczności nazywa się kosztochłonnością inwestycji (antyhałasowej). Kosztochłonność inwestycji można określić jako
stosunek kosztów do zysku. W tym przypadku miarą zysku
jest skuteczność rozwiązania antyhałasowego Współczynnik ten wyznaczany jest wzorem:

KCH =

k
,
S
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gdzie:
KCH - kosztochłonność inwestycji (antyhałasowej)
k - koszt inwestycji
S - skuteczność inwestycji określona wzorem
Porównując koszt danego rozwiązania do jego skuteczności otrzymujemy informację o tym, ile kosztować
będzie redukcja hałasu o 1 dB w przeliczeniu na jednego
mieszkańca.
6.3.4. Metodyka określania współczynnika KCH
W niniejszym opracowaniu przyjęto następującą metodę
określania wielkości współczynnika KCH. Tereny mieszkaniowe objęte Programem zawarto w granicach wyznaczonych z mapy wrażliwości hałasowej miasta, opracowanej
podczas prac nad mapą akustyczną miasta. Następnie
obliczono wartość tzw. całkowitej skuteczności rozwią-

zania antyhałasowego, dla każdego budynku w obszarze
objętym Programem, dla obu wskaźników hałasu:
Scałk. = SLdwn + SLn,
i zsumowano wartości dla wszystkich budynków w rozpatrywanym obszarze:

Scaák. = Sobszaru
Tak obliczona skuteczność inwestycji antyhałasowej
wynosi;

KCH =

k
S obszaru

Ponieważ wartość bezwzględna współczynnika KCH ma
konkretny fizyczny sens, opieranie go na wskaźniku M jest
nieuzasadnione. Wynika to wprost z tego, iż wskaźnik M
jest wielkością bezwymiarową.
7. Cele programu ochrony środowiska przed hałasem
7.1. Cele podstawowe
Główne cechy programu:
— program wieloletni,
— weryfikacja i ewentualna korekta programu w cyklu
5-cio letnim (po aktualizacji mapy akustycznej).
Dwie podstawowe kategorie zadań:
— działania długofalowe, których podstawowym
celem realizacji nie jest pierwotnie ochrona środowiska przed hałasem (np. plany rozwoju systemu
komunikacyjnego miasta), lecz których wykonanie
w zasadniczy sposób wpływa na zmiany klimatu
akustycznego obszaru,
— działania bieżące, techniczno – organizacyjne obejmujące wszelkie przedsięwzięcia antyhałasowe,
realizowane w ramach bieżących potrzeb oraz inne
działania, w następstwie których nastąpi poprawa
warunków klimatu akustycznego weryfikowane i modyfikowane w miarę potrzeb w cyklu 5 – 7 letnim.
7.2. Cele operacyjne
Biorąc pod uwagę wyżej wymienione cechy programu,
niezbędne jest przyjęcie kryteriów, w oparciu o które zostaną rozłożone w czasie cele do zrealizowania w ramach
Programu. Podstawowym kryterium muszą być określone wartości przekroczeń dopuszczalnych poziomów
dźwięku.
Podstawowe założenia
— poziomy dźwięku przekraczające wartości dopuszczalne o ponad 10 dB wymagają podejmowania
przedsięwzięć w zakresie redukcji hałasu w pierwszej kolejności, nawet przy niewielkich wartościach
wskaźnika klasyfikacyjnego M,
— przekroczenie poziomów dopuszczalnych o 5 – 10
dB może być ocenione jako znaczne (szczególnie w
pobliżu wartości 10 dB), niemniej nie jest to sytuacja alarmowa i wymaga podjęcia i skoordynowania
działań naprawczych,
— przekroczenia poziomu dopuszczalnego do 5 dB,
mogą być tolerowane do czasu zakończenia realizacji
Programu.
Na podstawie wyżej określonych założeń przyjęto następujące kategorie celów operacyjnych (tabela 6).
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Tabela 6. Zestawienie celów operacyjnych
Cel operacyjny

Krótkoterminowy

Średnioterminowy

Długoterminowy

Działanie
Likwidacja przekroczeń dopuszczalnych
poziomów hałasu wyższych niż 10 dB
w przypadku możliwości zastosowania
rozwiązań uzasadnionych technicznie i/lub
ekonomicznie
Likwidacja przekroczeń dopuszczalnych
poziomów hałasu wyższych niż 5 dB
i pozostałych wyższych niż 10 dB (o ile
pozostały z etapu poprzedniego, lub pojawiły
się nowe)
Osiągnięcie wartości poziomów
dopuszczalnych po realizacji wszystkich
zamierzeń modernizacyjnych w sieci
transportowej miasta (drogi, koleje, tramwaje)

Działania naprawcze, do wykonania w okresie średnio i
długoterminowym (tj. w latach 2015 - 2020), powinny być
przedmiotem szczegółowej analizy w czasie aktualizacji
map akustycznych miasta Gdańska. Ze względu na planowane zmiany w układu transportowego miasta, budowę
nowych osiedli mieszkaniowych itp. stworzenie dokładnej
koncepcji działań antyhałasowych w perspektywie 8 - 10
lat jest obarczone dużym błędem zarówno jeśli chodzi o
rozwiązania techniczne jak i analizę finansową. Stąd w
niniejszym opracowaniu określono programy naprawcze
tylko dla celów krótko i średnioterminowych oraz dokonano wskazania obszarów kwalifikujących się do podjęcia
działań w okresie długoterminowym.
8. Aktualny stan akustyczny środowiska, określony
w wyniku realizacji map akustycznych Gdańska
Aktualny stan akustyczny miasta w aspekcie oddziaływania różnych źródeł emisji hałasu zidentyfikowany został

Horyzont czasowy

2009 - 2015

2015 - 2020

po roku 2020

na podstawie wykonanych map akustycznych (mapy te
są ogólnie dostępne). Mapy akustyczne obrazujące stan
zagrożenia hałasem są wykonane w dwóch wersjach
dla każdego rodzaju źródła, tj przy użyciu wskaźnika
średniorocznego poziomu hałasu dobowego LDWN, oraz
wskaźnika średniorocznego poziomu hałasu nocnego
LN. Z uwagi na fakt, iż obszary występowania przekroczeń poziomu hałasu dobowego (LDWN) pokrywają się z
obszarami przekroczeń poziomów hałasu nocnego (LN),
mapy rozkładu hałasu prezentowane są tutaj wyłącznie
dla poziomu LDWN.
Na rysunkach 1 – 5 zaprezentowano poglądowo mapy
akustyczne wykonane dla hałasu:
— drogowego,
— kolejowego,
— tramwajowego,
— lotniczego,
— przemysłowego.

Rys. 1. Mapa akustyczna Gdańska dla hałasu drogowego – wskaźnik LDWN – podział na
arkusze
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Poz. 440

Rys. 1.1. Mapa akustyczna dla zachodniej części Gdańska dla hałasu drogowego
– wskaźnik LDWN
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Rys. 1.2. Mapa akustyczna wschodniej części Gdańska (bez Wyspy Sobieszewskiej) dla
hałasu drogowego– wskaźnik LDWN
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Rys. 2. Mapa akustyczna Gdańska dla hałasu kolejowego – wskaźnik LDWN
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Rys. 3. Mapa akustyczna Gdańska dla hałasu tramwajowego – wskaźnik LDWN
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Rys. 4. Mapa akustyczna Gdańska dla hałasu lotniczego – wskaźnik LDWN

Rys..5. Mapa akustyczna Gdańska dla hałasu przemysłowego – wskaźnik LDWN – podział na
arkusze
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Rys. 5.1. Mapa akustyczna zachodniej części Gdańska dla hałasu przemysłowego
– wskaźnik LDWN
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Rys. 5.2. Mapa akustyczna wschodniej części Gdańska dla hałasu przemysłowego
– wskaźnik LDW
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9. Kierunki programowe dla poszczególnych źródeł hałasu
9.1. Hałas drogowy
Główne kierunki programowe dotyczące hałasu drogowego zostały wyznaczone w oparciu
o szczegółową analizę wpływu planowanych inwestycji
drogowych na klimat akustyczny miasta. Analizowane
odcinki planowanych dróg zostały podzielone na dwie
grupy:
— wpływających korzystnie na warunki klimatu akustycznego miasta,
— wpływających niekorzystnie na warunki klimatu
akustycznego miasta.
Do wyznaczenia rejonów objętych Programem oraz
określenia zakresu działań antyhałasowych wykorzystano
mapę akustyczną miasta z 2007 r. wraz z mapą różnicową
obrazującą rejony i wielkości przekroczeń dopuszczalnych
poziomów dźwięku przez hałas drogowy – rys. 1.

Poz. 440

Kierunki realizacji programu ochrony przed hałasem zawarto w dwóch grupach zagadnień – priorytetach:
Priorytet 1 – Rama komunikacyjna miasta i inne inwestycje
w podstawowym układzie drogowo – ulicznym,
Priorytet 2 – Działanie krótkoterminowe – bieżące.
9.1.1. Priorytet 1 – Rama komunikacyjna miasta i inne inwestycje w podstawowym układzie drogowo-ulicznym
Priorytet ten oparto o planowane działania związane
ze wspomnianą wyżej modernizacją systemu uliczno
drogowego miasta. W tym celu wykorzystano materiały
wyjściowe:
— Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska,
— Plan Inwestycyjny Miasta Gdańska.
Horyzont krótkoterminowy: okres do Euro 2012 wraz z
dokończeniem rozpoczętych inwestycji.
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Rys. 6. Docelowy układ uliczno drogowy Gdańska (źródło – Studium uwarunkowań...)
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Rys. 7. Mapa akustyczna miasta Gdańska, hałas drogowy – mapa różnicowa.
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Rys. 8. Prognostyczna mapa akustyczna po realizacji „Ramy Komunikacyjnej Miasta”
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— Droga Zielona od ulicy Gospody do alei Grunwaldzkiej (zabudowa wielorodzinna po stronie południowej ulicy),
— ulica Partyzantów od ulicy Srebrniki do ulicy Zabytkowej, po której jest wytrasowany nowy odcinek ulicy
Słowackiego (zabudowa wielorodzinna po stronie
północnej ulicy),
— ulica Hynka od torów kolejowych do alei Rzeczpospolitej, po której jest wytrasowany odcinek ulicy
nowej Kościuszki (zabudowa wielorodzinna po obu
stronach ulicy),
— ulica nowa Łódzka (zabudowa wielorodzinna po
wschodniej stronie ulicy).
Na tych odcinkach może miejscowo nastąpić pogorszenie
się stan klimatu akustycznego, mimo zastosowania przewidzianych w projektach zabezpieczeń technicznych.
W celu oceny zmian warunków akustycznych środowiska
w wyniku inwestycji objętych Priorytetem 1. określono
liczby mieszkańców w terenach o różnej ekspozycji na
hałas:
— w stanie istniejącym (stan wg mapy akustycznej
2007),
— po realizacji inwestycji objętych Priorytetem 1.
W tabeli 7 przedstawiono efektywność realizacji ramy
komunikacyjna miasta i innych inwestycje w podstawowym układzie drogowo-ulicznym miasta w odniesieniu
do całkowitej liczby osób narażonych na hałas drogowy
w poszczególnych zakresach poziomu hałasu w stosunku
do stanu aktualnego:
— w wariancie W1 tj. realizacja „Ramy komunikacyjnej
…’ bez zabezpieczeń akustycznych będzie skutkowała zmniejszeniem liczby osób narażonych na hałas
drogowy o 35 394 osób, w stosunku do liczby osób
narażonych na hałas w roku 2007 Wskaźnik efektywności w tym wariancie wynosi 32%.
— w wariancie W2 tj. realizacja „Ramy komunikacyjnej …” z zabezpieczeniami akustycznymi skutkuje
zmniejszeniem liczby osób narażonych na hałas
drogowy o 58051 osoby w stosunku do stanu z roku
2007. Wskaźnik efektywności podejmowanych działań w tym przypadku wynosić będzie 52%

Odcinki drogowe objęte priorytetem:
Rama Komunikacyjna:
— Droga Zielona, odcinek od al. Hallera do ulicy Marynarki Polskiej.
— Trasa Sucharskiego od ulicy Marynarki Polskiej do
mostu wantowego.
— Trasa Sucharskiego od mostu wantowego do Obwodnicy Południowej.
— Obwodnica Południowa.
— Droga Zielona od ulicy Gospody do alei Grunwaldzkiej.
Inne inwestycje:
— Ulica Słowackiego, odcinek od portu lotniczego do
węzła Matarnia.
— Ulica Słowackiego, odcinek dolny od Ronda do la Salle do alei Grunwaldzkiej i odcinek Nowej Kościuszki
od alei Grunwaldzkiej do al. Rzeczpospolitej.
— Trasa WZ od ulicy Kartuskiej do ulicy Otomańskiej
wraz z przebudową węzła „Karczemki” na Obwodnicy Trójmiasta.
— Ulica nowa Łódzka.
— Ulica nowa Wałowa – I etap: jedna jezdnia na odcinku
od Bramy Oliwskiej do ulicy Rybaki Górne.
Podsumowanie Priorytetu 1
W wyniku realizacji inwestycji objętych Priorytetem 1. znacząco obniży się potok ruchu samochodowego na niektórych odcinkach układu istniejącego i tym samym zmniejszy
się uciążliwość akustyczna następujących odcinków:
— Podwale Przedmiejskie, ulica Elbląska,
— ulica Słowackiego od ulicy Trawki do ulicy Chrzanowskiego,
— ulica Kościuszki od ulicy Nad Stawem do al. Rzeczpospolitej,
— ulica Łódzka (istniejąca),
— ulica Pomorska od alei Grunwaldzkiej do ulicy Gospody.
Są to często odcinki przebiegające przez tereny mieszkaniowe, na których poprawi się standard akustyczny.
Przez tereny mieszkaniowe przebiegać będą następujące
odcinki projektowanych dróg:

Tabela 7. Efektywność realizacji inwestycji objętych Priorytetem 1
Liczba osób narażonych na hałas drogowy
Zakres,
dB
od

do
<50

50

55

2007 r.

W1

W2

Różnica

Różnica

ekspozycji (W1)

ekspozycji. (W2)

LDWN

LN

LDWN

LN

LDWN

LN

52293

403582

87355

456589

90591

461082

35062

53007

38298

57500

132529

129265

163060

97732

165450

94605

30531

-31533

32921

-34660

55

60

186123

41511

180181

25948

177262

24967

-5942

-15563

-8861

-16544

60

65

145585

7456

114338

1636

112532

1254

-31247

-5820

-33053

-6202

65

70

53717

107

34300

16

33882

13

-19417

-91

-19835

-94

75

10806

0

2379

0

2109

0

-8427

0

-8697

0

868

0

308

0

95

0

-560

0

-773

0

70
>75

Wskaźnik
M

111973

76579

Efektywność

53922

35394

58051

E = 32%

E = 52 %

W1 – wariant realizacji „Ramy Komunikacyjnej…” bez zabezpieczeń akustycznych
W2 – wariant realizacji „Ramy Komunikacyjnej…” z zabezpieczeniami akustycznymi
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Koszty realizacji zabezpieczeń akustycznych wchodzą
w skład kosztów ogólnych realizacji poszczególnych
przedsięwzięć.

Zgodnie z Planem Inwestycyjnym Miasta Gdańska, w
pierwszym okresie realizowane będą następujące inwestycje - tabela 8.

Tabela 8. Najważniejsze miejskie inwestycje drogowe, planowane do realizacji w latach 2009
– 2013 oraz w latach następnych
Planowany koszt
(mln zł)

Lp

Nazwa inwestycji

1
2

Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Trasa Słowackiego
i Trasą Sucharskiego (A)
Połączenie dróg krajowych Trasa Słowackiego i Trasa Sucharskiego (B)

3

Budowa ulicy tzw. Nowej Łódzkiej

4

Budowa Trasy W-Z odcinek między ul. Kartuską a ul. Otomińską

193,1

5

Budowa ulicy tzw. Nowej Wałowej
Budowa układu drogowego w rejonie Hali Sportowej na granicy
Gdańska i Sopotu

124,3

6

627
103

207,6
Łącznie

Analizując inwestycje drogowe wykonane na terenie
miasta można przyjąć, że w ramach realizacji planowanych przedsięwzięć na środki zabezpieczające środowisko
przed hałasem przeznaczonych zostanie nie mniej niż 1,5%
ogólnych kosztów, tj. około 40 mln zł.
9.1.2. Priorytet 2 – działania krótkoterminowe – bieżące
Działania techniczno-inżynieryjne:
— przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic w
szczególności tych przebiegających przez tereny
mieszkaniowe,
— budowa ekranów akustycznych, wałów ziemnych,
pasów zieleni wzdłuż ulic,
— realizacja stref uspokojenia ruchu,
— poprawa płynności ruchu pojazdów poprzez zastosowanie inteligentnej sygnalizacji świetlnej,
— rozbudowa sieci linii autobusowych,
— budowa systemu parkingów strategicznych powiązanych z możliwością dalszej jazdy z wykorzystaniem
komunikacji zbiorowej,
— rozbudowa układu ścieżek rowerowych oraz dla osób
poruszających się na wrotkach,
— stosowanie stolarki okiennej o podwyższonej izolacyjności.
Działania organizacyjno-porządkowe:
— zmiany w organizacji ruchu na ulicach przebiegających przez tereny zabudowy mieszkaniowej, w tym
przede wszystkim eliminowanie ruchu tranzytowego
i ruchu pojazdów uciążliwych,
— zmniejszenie prędkości ruchu na wybranych odcinkach ulic,
— współpraca z policją w zakresie kontroli stanu technicznego środków transportu oraz przestrzegania
ograniczeń prędkości w terenach akustycznie chronionych,
— rozwój systemu ścieżek rowerowych, wrotkarskich i
ciągów pieszych,
— zsynchronizowanie rozkładów jazdy autobusów i
tramwajów z SKM.
Działania w zakresie planowania i zagospodarowania
przestrzennego

1 291

2546

— pełne wykorzystanie informacji zawartych na mapach
akustycznych w procesie planistycznym,
— wprowadzanie do planów miejscowych zapisów
dotyczących klasyfikacji przeznaczenia terenów pod
względem akustycznym,
— stosowanie w planach miejscowych dla terenów
niezabudowanych zasady strefowania zabudowy,
— wprowadzanie w planach miejscowych zapisu konieczności stosowania podwyższonych izolacyjności
elewacji i stolarki na terenach o wysokich poziomach
hałasu w środowisku,
— wskazywanie zmiany funkcji terenu i budynków na
funkcje niechronione akustycznie na terenach zabudowanych, na których ograniczone są możliwości
zastosowania technicznych i organizacyjnych środków ochrony przed hałasem,
Ustanowienie obszaru cichego na terenie Wyspy Sobieszewskiej.
Działania w zakresie edukacji ekologicznej polegać będą
na przeprowadzeniu akcji edukacyjnych w zakresie szkodliwego oddziaływania hałasu na zdrowie oraz stosowania
środków ochronnych. Edukacja kierowców o możliwościach ograniczenia emisji hałasu
w czasie użytkowania pojazdów samochodowych oraz na
promowanie środków komunikacji zbiorowej. Przytoczone
powyżej przykłady możliwych działań charakteryzują się
bardzo dużym wskaźnikiem efektywności realizacji redukujących poziom emisji hałasu w środowisku.
9.1.3. Zestawienie rejonów objętych działaniami naprawczymi
Gdańsk leży na skrzyżowaniu ważnych drogowych szlaków
komunikacyjnych. W mieście spotykają się trasy europejskie E28, E75 oraz E77. Na terenie Gdańska rozpoczyna się
droga krajowa nr 1, krzyżują się ponadto drogi krajowe nr 6
i 7. Sieć drogową uzupełnia 5 dróg wojewódzkich. Gdańsk
posiada obwodnicę tranzytową północ-południe w klasie
drogi ekspresowej (Obwodnica Trójmiasta, droga krajowa
nr 6), omijającą miasto od zachodu. Działania naprawcze
realizowane będą na dwóch odcinkach (DH-1 i DH-2) drogi
krajowej nr 6 (Obwodnicy Trójmiasta) w rejonie Osowej
oraz w Kokoszkach - rys. 9.
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Objaśnienia:
obszar
objęty
naprawczymi

działaniami

Rys. 9. Obszary działań naprawczych zidentyfikowanych do realizacji w okresie 2009
– 2015
372, wielkość przekroczeń poziomu dopuszczalnego: 5 - 10
dB. Liczba mieszkańców narażonych na hałas na obszarze
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wynosi 413.

Hałas drogowy. Mapa rozkładu wskaźnika LDWN dla obszaru DH-1

372
Wskaźnik M
413
Liczba ludności na danym
obszarze

Wielkość przekroczeń w
dB
Obwodnica S-6
Główne źródła hałasu

OBSZAR PRZEKROCZEŃ: DH-1
Dzielnica: Kokoszki

5-10

Obszar przekroczeń DH-1
Przykład nr 1 Obwodnica Trójmiasta (droga krajowa nr
S6) – Dzielnica Kokoszki – stan aktualny. Wskaźnik M =
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W ramach niniejszego „Programu.” proponuje się podjęcie zadań organizacyjno – technicznych poprzez budowę
ekranu akustycznego po zachodnie stronie drogi. Wskaźnik

M po realizacji proponowanych działań wyniesie 24, co
daje wskaźnik efektywności 93%. Wskaźnik KCH – wyniesie
4131. Jednostka wdrażająca – Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku.

OBSZAR PRZEKROCZEŃ: DH-1
Dzielnica: Kokoszki
REALIZACJA PROGRAMU
Nazwa zadania: budowa ekranów akustycznych
Jednostka
inwestor:

odpowiedzialna

/

Sposoby kontroli efektów:

Szacunkowy
przedsięwzięcia:

GDDKiA
Analiza porealizacyjna, pomiary

koszt

Postulowany termin realizacji:

13,6 mln zł
2013

Hałas drogowy. Mapa rozkładu wskaźnika LDWN dla obszaru DH-1
WSKAŹNIKI OBLICZONE NA POTRZEBY PROGRAMU
Wskaźnik MS’

24

E [%]

93

Obszar przekroczeń DH-2
Przykład nr 2 Obwodnica Trójmiasta (droga krajowa nr S6)
– Dzielnica Osowa – stan aktualny. Wskaźnik M = 4229,

KCH

4131

wielkość przekroczeń poziomu dopuszczalnego: 5 -10 dB.
Liczba mieszkańców narażonych na hałas na obszarze
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wynosi 1381.
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OBSZAR PRZEKROCZEŃ: DH-2
Dzielnica: Osowa
Główne źródła hałasu
Liczba ludności
obszarze

na

Obwodnica S-6
danym

1381

Wielkość przekroczeń w dB
Wskaźnik M

5-10
4229

Hałas drogowy. Mapa rozkładu wskaźnika LDWN dla obszaru DH-2
W ramach niniejszego „Programu.” proponuje się podjęcie zadań organizacyjno – technicznych poprzez budowę
ekranu akustycznego po zachodnie stronie drogi. Wskaźnik
M po realizacji proponowanych działań wyniesie 298, co

daje wskaźnik efektywności 93%. Wskaźnik KCH – wyniesie
1824. Jednostka wdrażająca – Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku.
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OBSZAR PRZEKROCZEŃ: DH-2
Dzielnica: Osowa
REALIZACJA PROGRAMU
Nazwa zadania: Budowa ekranów akustycznych
Jednostka
inwestor:

odpowiedzialna

/

Sposoby kontroli efektów:

Szacunkowy
przedsięwzięcia:

GDDKiA
Analiza porealizacyjna, pomiary

koszt

Postulowany termin realizacji:

25,2 mln zł
2013

Hałas drogowy. Mapa rozkładu wskaźnika LDWN dla obszaru DH-2
WSKAŹNIKI OBLICZONE NA POTRZEBY PROGRAMU
Wskaźnik MS’

298

E [%]

93

9.2. Hałas kolejowy
Do wyznaczenia rejonów objętych Programem oraz
określenia skonkretyzowanych działań wykorzystano
strategiczną mapę akustyczną miasta, a przede wszystkim
mapę różnicową obrazującą rejony i wielkości przekroczeń
dopuszczalnych poziomów dźwięku przez hałas kolejowy
– rys. 10.

KCH

1824

Kierunki realizacji programu ochrony przed hałasem zawarto w trzech następujących grupach:
Priorytet 1 - modernizacja linii E65 Warszawa – Gdynia,
Priorytet 2 - poprawa jakości torowisk Szybkiej Kolei
Miejskiej,
Priorytet 3 - przedsięwzięcia krótkookresowe.
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Poz. 440

Rys. 10 Mapa akustyczna Gdańska – hałas kolejowy, mapa różnicowa
9.2.1.Priorytet 1 – modernizacja linii E65
W ramach kolejowych zadań inwestycyjnych modernizowana jest linia kolejowa E65 w relacji Warszawa – Gdynia.
Przyjęte harmonogramy przewidują rozpoczęcie prac na
obszarze Gdańska od początku roku 2010, a zakończenie
nie później niż w roku 2013.
Modernizacja linii kolejowych powoduje obniżenie poziomów dźwięku o (badania doświadczalne w otoczeniu linii
już zmodernizowanych):
— około 3 dB w rejonach stacji,
— około 5 dB przy umiarkowanych prędkościach,
— do 10 dB przy prędkościach 100 km/h i większych.
W Programie ochrony przed hałasem miasta Gdańska
przyjęto następujące działania:
— uzyskanie efektów akustycznych w postaci zmniejszenia hałasu kolejowego w wyniku modernizacji
linii E65 średnio o 5 dB,
— przeprowadzenie analizy porealizacyjnej po zakończeniu prac modernizacyjnych,

— określenie łącznych efektów zrealizowanych działań
w ramach następnej edycji mapy akustycznej.
9.2.2. Priorytet 2 – poprawa jakości torowisk Szybkiej
Kolei Miejskiej
Siecią torowisk użytkowanych przez PKP Szybką Kolej
Miejską, zlokalizowaną w wielu przypadkach we wspólnych korytarzach transportowych z liniami eksploatowanymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zarządza Spółka
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście.
Z akustycznego punktu widzenia, co wykazała Mapa akustyczna miasta Gdańska, torowiska te charakteryzują się
niską jakością. Poprawa stanu akustycznego środowiska
w aspekcie hałasu kolejowego zależna jest zarówno od
modernizacji linii E65 (Priorytet 1), jak też równolegle – od
modernizacji linii eksploatowanych przez PKP Szybką Kolej
Miejską w Trójmieście. Realizacja Priorytetu 2
— poprawa jakości torowisk SKM - realizowana będzie
jako cel o perspektywie średnioterminowej. Niezbędne
przedsięwzięcia remontowe i modernizacyjne wprowa-

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 25

Poz. 440

— 2145 —

dzone powinny być do studium wykonalności programu
„Rozwój SKM w Trójmieście”.
Prace, mające na względzie także obniżenie hałasu pochodzącego od linii średnio o 5 dB zostaną zrealizowane w
ramach Programu „Rozwój SKM w Trójmieście” (o budżecie 262 mln zł, z czego połowa ma pochodzić z unijnego
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko).
Odpowiedzialnym za zapewnie realizacji powyższych
zadań będzie PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście
Sp. z o.o.
9.2.3. Priorytet 3 – Przedsięwzięcia bieżące możliwe do
realizacji w perspektywie krótkoterminowej
W ramach niniejszego priorytetu określono doraźne działania techniczno-organizacyjne w wytypowanych rejonach.
Rejony te pokazano na mapie 11. Dla każdego rejonu
opracowano karty przedsięwzięcia, na których zawarto
podstawowe informacje oraz mapki sytuacji akustycznej
przed podjęciem działania i po jego realizacji (analogicznie,
jak pokazano wyżej dla hałasu drogowego).
9.2.4. Zestawienie rejonów objętych programem dla
hałasu kolejowego
Mniej uciążliwym źródłem hałasu - w stosunku do ruchu
drogowego - w skali całego miasta, jest hałas kolejowy.
Jest to wynik jego lokalnego charakteru (kolejowa trasa
średnicowa). Uciążliwość hałasowa spowodowana ru-

chem na trasach kolejowych ogranicza się do obszarów
położonych w sąsiedztwie linii kolejowych. Przez Gdańsk
przebiegają dwa magistralne połączenia kolejowe: linia E
65 Gdańsk/Gdynia-Tczew – Malbork - Warszawa (i dalej
centralna magistrala kolejowa) oraz linia CE 65 Gdańsk/
Gdynia – Tczew – Bydgoszcz
— Śląsk. Połączenie towarowe z Portem Północnym
zapewnia linia 226, natomiast połączenie z terenami
przemysłowymi położonymi po zachodniej stronie Martwej Wisły zapewnia towarowa linia 227. System bocznic
zdawczo-zbiorczych zapewnia płynny ruch pociągów towarowych. Hałas kolejowy najbardziej oddziałuje w dzielnicy Wrzeszcz. Spowodowane jest to umiejscowieniem
zabudowy mieszkalnej w bezpośrednim sąsiedztwie linii
kolejowej, która na tym odcinku biegnie po nasypie. Tam
też obserwuje się największe przekroczenia wartości dopuszczalnych (powyżej 10 dB). Na pozostałych odcinkach
uciążliwość hałasu kolejowego występuje maksymalnie
do drugiej linii zabudowy, przy czym przekroczenia poziomów dopuszczalnych mogą sięgać 10 dB na pierwszej
linii zabudowy. Przytoczone powyżej przykłady możliwych
działań charakteryzują się bardzo dużym wskaźnikiem
efektywności realizacji działań redukujących poziom emisji
hałasu w środowisku. Poniżej w tabeli 9 zestawiono proponowane do realizacji działania w zakresie ograniczenia
hałasu kolejowego oraz koszty ich realizacji.

Tabela 9. Wstępnie oszacowane nakłady na realizację zadań w ramach Priorytetu 3
Lp

Przedsięwzięcie

Przybliżony koszt

Zidentyfikowane
finansowania

1

Bieżące działania organizacyjno
– techniczne

około 21 mln zł

Środki PKP PLK

2

Modernizacja linii towarowej nr 227

bd

źródło

Środki PKP PLK

Objaśnienia:
obszar
objęty
naprawczymi

Rys. 11. Obszary działań naprawczych do realizacji w okresie 2009 – 2015

działaniami
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Obszar przekroczeń KH-1
Przykład nr 1 Linia kolejowa 510 – Dzielnica Olszynka.
– po realizacji możliwych działań. W ramach niniejszego
„Programu.” proponuje się podjęcie zadań organizacyjno

– technicznych poprzez budowę ekranu akustycznego.
Wskaźnik M po realizacji proponowanych działań wyniesie
71, co daje wskaźnik efektywności 95%. Jednostka wdrażająca – PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK).

OBSZAR PRZEKROCZEŃ: KH-1
Dzielnica: Olszynka
Główne źródła hałasu
Liczba
ludności
obszarze

Kolejowa linia towarowa 510
na

danym

470

Wielkość przekroczeń w dB
Wskaźnik M

5-10
1439

Hałas kolejowy. Mapa rozkładu wskaźnika LDWN dla obszaru KH-1

Przykład nr 1 Linia kolejowa 510 – Dzielnica Olszynka
– stan aktualny. Wskaźnik M = 1 439, wielkość przekroczeń

poziomu dopuszczalnego: 5 -10 dB. Liczba mieszkańców
narażonych na hałas na obszarze zabudowy jednorodzinnej wynosi 430.
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OBSZAR PRZEKROCZEŃ: KH-1
Dzielnica: Olszynka
REALIZACJA PROGRAMU
Nazwa zadania: Remont torowisk
Jednostka
inwestor:

odpowiedzialna

/

Sposoby kontroli efektów:

Szacunkowy
przedsięwzięcia:

PKP PLK
Analiza porealizacyjna, pomiary

koszt

Postulowany termin realizacji:

b.d.
2013?

Hałas kolejowy. Mapa rozkładu wskaźnika LDWN dla obszaru KH-1
WSKAŹNIKI OBLICZONE NA POTRZEBY PROGRAMU
Wskaźnik MS’

71

E [%]

95

Obszar przekroczeń KH-2
Przykład nr 2 Linia 250 – PKP SKM, oraz linia E65 – PKP
PLK – Dzielnica Wrzeszcz – stan aktualny. Wskaźnik M =

KCH

b.d.

176, wielkość przekroczeń poziomu dopuszczalnego >10
dB. Liczba mieszkańców narażonych na hałas na obszarze
zabudowy jednorodzinnej wynosi 90.
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OBSZAR PRZEKROCZEŃ: KH-2
Dzielnica: Wrzeszcz
Linia 250 – PKP SKM, oraz linia E65 – PKP
PLK

Główne źródła hałasu
Liczba
ludności
obszarze

na

danym

90

Wielkość przekroczeń w dB
Wskaźnik M

>10
276

Hałas kolejowy. Mapa rozkładu wskaźnika LDWN dla obszaru KH-2

Przykład nr 2 Linia 250 – PKP SKM, oraz linia E65 – PKP PLK
– stan po realizacji. W ramach niniejszego „Programu.”
proponuje się podjęcie zadań organizacyjno – technicznych poprzez budowę ekranu akustycznego. Wskaźnik M
po realizacji proponowanych działań wyniesie 19, co daje
wskaźnik efektywności 93%. Jednostka wdrażająca – PKP
SKM. Wskaźnik KCH – wyniesie w powyższym przykładzie
3 500.

— ekrany akustyczne muszą mieć tak dobrane własności pochłaniające, aby nie pogorszyć stanu klimatu
akustycznego w żadnym rejonie (np. na skutek dodatkowych od-bić itp.),
— dopuszcza się inne, alternatywne (w sensie skuteczności) rozwiązania.
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OBSZAR PRZEKROCZEŃ: KH-2
Dzielnica: Wrzeszcz
REALIZACJA PROGRAMU
Nazwa zadania: Budowa ekranów akustycznych
Jednostka
/ inwestor:

odpowiedzialna

Sposoby kontroli efektów:

Szacunkowy
przedsięwzięcia:

PKP SKM
Analiza porealizacyjna, pomiary

koszt

Postulowany termin realizacji:

3.15 mln
2013

Hałas kolejowy. Mapa rozkładu wskaźnika LDWN dla obszaru KH-2
WSKAŹNIKI OBLICZONE NA POTRZEBY PROGRAMU
Wskaźnik MS’

19

E [%]

93

Obszar przekroczeń KH-3
Przykład nr 3 Linia 250 – PKP SKM, oraz linia E65 – PKP
PLK – Dzielnica Wrzeszcz – stan aktualny. Wskaźnik M = 1

KCH

3500

173, wielkość przekroczeń poziomu dopuszczalnego >10
dB. Liczba mieszkańców narażonych na hałas na obszarze
zabudowy jednorodzinnej wynosi 1 304.
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OBSZAR PRZEKROCZEŃ: KH-3
Dzielnica: Wrzeszcz
Linia 250 – PKP SKM, oraz linia E65 – PKP
PLK

Główne źródła hałasu
Liczba
ludności
obszarze

na

danym

1304

Wielkość przekroczeń w dB
Wskaźnik M

>10
1173

Hałas kolejowy. Mapa rozkładu wskaźnika LDWN dla obszaru KH-3

Przykład nr 3 Linia 250 – PKP SKM, oraz linia E65 – PKP
PLK – Dzielnica Olszynka – stan po realizacji. W ramach
niniejszego Programu proponuje się podjęcie zadań
organizacyjno – technicznych poprzez budowę ekranu

akustycznego. Wskaźnik M po realizacji proponowanych
działań wyniesie 19, co daje wskaźnik efektywności 93%.
Jednostka wdrażająca – PKP SKM. Wskaźnik KCH – wyniesie w powyższym przykładzie 1 207.
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OBSZAR PRZEKROCZEŃ: KH-3
Dzielnica: Wrzeszcz
REALIZACJA PROGRAMU
Nazwa zadania: Budowa ekranów akustycznych
Jednostka
inwestor:

odpowiedzialna

/

Sposoby kontroli efektów:

Szacunkowy
przedsięwzięcia:

PKP SKM, PKP PLK
Analiza porealizacyjna, pomiary

koszt

Postulowany termin realizacji:

12,6 mln zł
2013

Hałas kolejowy. Mapa rozkładu wskaźnika LDWN dla obszaru KH-3
WSKAŹNIKI OBLICZONE NA POTRZEBY PROGRAMU
Wskaźnik MS’

76

E [%]

93,5

Obszar przekroczeń KH-4
Przykład nr 4 Linia 250 – PKP SKM, oraz linia E65 – PKP
PLK – Dzielnica Wrzeszcz – stan aktualny. Wskaźnik M = 1

KCH

1207

173, wielkość przekroczeń poziomu dopuszczalnego >10
dB. Liczba mieszkańców narażonych na hałas na obszarze
zabudowy jednorodzinnej wynosi 1 304.
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OBSZAR PRZEKROCZEŃ: KH-4
Dzielnica: Wrzeszcz
Linia 250 – PKP SKM, oraz linia E65 – PKP
PLK

Główne źródła hałasu
Liczba
ludności
obszarze

na

danym

912

Wielkość przekroczeń w dB
Wskaźnik M

>10
821

Hałas kolejowy. Mapa rozkładu wskaźnika LDWN dla obszaru KH-4

Przykład nr 4 Linia 250 – PKP SKM, oraz linia E65 – PKP
PLK – Dzielnica Olszynka – stan po realizacji. W ramach
niniejszego „Programu.” proponuje się podjęcie zadań
organizacyjno – technicznych poprzez budowę ekranu

akustycznego. Wskaźnik M po realizacji propo-nowanych
działań wyniesie 63, co daje wskaźnik efektywności 92%.
Jednostka wdra-żająca – PKP PLK. Wskaźnik KCH – wyniesie w powyższym przykładzie 748.
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OBSZAR PRZEKROCZEŃ: KH-4
Dzielnica: Wrzeszcz
REALIZACJA PROGRAMU
Nazwa zadania: Budowa ekranów akustycznych
Jednostka
inwestor:

odpowiedzialna

/

Szacunkowy
przedsięwzięcia:

PKP PLK

Sposoby kontroli efektów:

Analiza porealizacyjna, pomiary

koszt

Postulowany termin realizacji:

5.25 mln zł
2013

Hałas kolejowy. Mapa rozkładu wskaźnika LDWN dla obszaru KH-4
WSKAŹNIKI OBLICZONE NA POTRZEBY PROGRAMU
Wskaźnik MS’

63

E [%]

92

KCH

9.2.5. Wskaźniki efektów realizacji programu obniżenia
hałasu kolejowego
W tabeli 10 przedstawiono efektywność realizacji programu obniżenia hałasu kolejowego w odniesieniu do liczby
osób narażonych na hałas kolejowy w poszczególnych
zakresach poziomu hałasu w stosunku do stanu aktualnego.

748

W ramach realizacji proponowanych działań redukujących
hałas kolejowy prognozuje się zmniejszeniem liczby osób
narażonych na hałas kolejowy o 18094 w stosunku do liczby osób narażonych na hałas w roku 2007 (dane z „Mapy
akustycznej Miasta Gdańska”). Wskaźnik efektywności w
tym wariancie wynosi 77%.

Tabela 10. Efekty realizacji programu obniżenia hałasu kolejowego
Liczba ludzi narażonych na hałas kolejowy
Zakres poziomów dB
Od

Do
<50

50

55

Stan wyjściowy (rok

Stan docelowy (rok

Różnica między stanem

2007)

2015)

docelowym a stanem
wyjściowym

LDWN

LN

LDWN

LN

510500

550078

543245

572455

32745

22377

29883

21685

18028

5836

-11855

-15849

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 25

Poz. 440

— 2154 —

55

60

18762

6020

14221

2979

-4541

-3041

60

65

15813

3487

3638

651

-12175

-2836

65

70

3936

651

2774

0

-1162

-651

70

75

3012

0

15

0

-2997

0

15

0

0

0

-15

0

>75
Wskaźnik M

23519
Efektywność

9.3. Hałas tramwajowy
Do wyznaczenia rejonów objętych Programem wykorzystano opracowaną w 2007 r. strategiczną mapę akustyczną
miasta, a przede wszystkim mapę różnicową obrazującą
rejony i wielkości przekroczeń dopuszczalnych poziomów
dźwięku przez hałas tramwajowy – rys. 12. Następnie
przeanalizowano zapisy programów i strategii rozwoju
komunikacji tramwajowej. Główną uwagę poświęcono
analizie Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej. Celem ogólnym Projektu, jest. budowa systemu transportu
publicznego, sprzyjającego zmniejszeniu zatłoczenia
i zanieczyszczenia na terenie Gdańska. Zakres Gdańskiego
Projektu Komunikacji Miejskiej (GPKM) zrealizowanego
w latach 2004-2008 objął:
— modernizację sieci torowisk tramwajowych wraz
z siecią trakcyjną o łącznej długości około 19,9 km,
— budowę nowej linii tramwajowej do dzielnicy Chełm,
o długości 2,9 km wraz z siecią trakcyjną, zasilaniem
oraz urządzeniami towarzyszącymi, zakończonej
węzłem autobusowo-tramwajowym,
— zakup taboru transportu publicznego do obsługi
nowego węzła autobusowo-tramwajowego.
Trzecia część Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej
zawiera działania inwestycyjne przewidziane do realizacji
w latach 2008 – 2013. Zostały w nim wyszczególnione
następujące przedsięwzięcia:
— budowa linii tramwajowej w dzielnicy Gdańsk Południe od pętli „Chełm” przez ul. Witosa, ul. Nową
Łódzką do pętli „Nowa Łódzka”,
— zakup 35 składów tramwajowych,
— przebudowa torów tramwajowych i sieci trakcyjnej
(12 odcinków),
— budowa linii tramwajowej w dzielnicy Piecki-Migo-

5425

18094
E = 77%

wo od pętli „Siedlce” wzdłuż ul. Kartuskiej, przez
ul. Nowolipie, ul. Rakoczego, ul. Bulońską do pętli
„Myśliwska” w rejonie skrzyżowania ul. Bulońskiej
i ul. Myśliwskiej.
W ramach realizacji całego Gdańskiego Programu Komunikacji Miejskiej zakupione zostaną łącznie 44 używanych
składów tramwajowych (po modernizacji) i 35 sztuk nowych składów tramwajowych.
Na podstawie przeprowadzonych analiz wyznaczono kierunki realizacji programu ochrony przed hałasem, które
zawarto w trzech grupach:
— priorytet 1 - Budowa i modernizacja torowisk tramwajowych oraz wymiana taboru (efekt akustyczny
- średnio – 5 dB),
— priorytet 2 - Eksploatacja torowisk i taboru, a w tym:
szlifowanie zapobiegawcze (konserwacyjne) torów,
toczenie powierzchni jezdnych kół,
— priorytet 3 - Przedsięwzięcia krótkookresowe.
9.3.1. Priorytet 1 – Budowa i modernizacja torowisk
tramwajowych oraz wymiana taboru
W ramach prac nad Priorytetem 1 opracowano mapę akustyczną ukazującą wpływ modernizacji linii i odnowienia
taboru na zmianę klimatu akustycznego. Uzyskaną mapę
zestawiono z aktualną mapą akustyczną hałasu tramwajowego dla Gdańska (mapa różnicowa – rys 12).
W odniesieniu do modernizacji linii tramwajowych i wymiany taboru w Programie ochrony przed hałasem miasta
Gdańska przyjęto następujące działania:
— zmniejszenie emisji hałasu w wyniku modernizacji
linii tramwajowych średnio o 5 dB,
— po zakończeniu prac modernizacyjnych przeprowadzenie analizy porealizacyjnej, w celu określenia
efektów przyjętych działań.
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Rys. 12. Mapa akustyczna Gdańska – hałas tramwajowy, mapa różnicowa

Poz. 440
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Rys. 12.1 Mapa hałasu tramwajowego przed modernizacją

Rys. 12.2 Mapa hałasu tramwajowego po modernizacji

Poz. 440
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Rys. 12.3. Fragmenty map akustycznych dla hałasu tramwajowego:
Przed modernizacją

Na realizację zadań zawartych w Planie Inwestycyjnym
Miasta Gdańska (Załącznik Nr 4 do Uchwały XXX/833/08
z dnia 27 listopada 2008 r. Program Operacyjny nr 14
– Gdańsk – Szerokiej Drogi) przewidziano następujące
środki finansowe:
— około. 536 mln zł na lata 2009 -2013 - Gdański Program Komunikacji Miejskiej III A,
— około 172 mln zł na lata 2009 -2013 - Gdański Program
Komunikacji Miejskiej III B.
Ze środków tych finansowana będzie modernizacja taboru
i infrastruktury tramwajowej.
9.3.2. Priorytet 2 – Eksploatacja torowisk i taboru
Priorytet ten zawiera działania uzupełniające, które mają na
celu podtrzymanie pozytywnych dla klimatu akustycznego
efektów modernizacji torowisk i taboru. W jego ramach
przewiduje się następujące działania:

Po modernizacji

— szlifowanie konserwacyjne torów,
— toczenie powierzchni jezdnych kół.
9.3.3. Priorytet 3 – przedsięwzięcia bieżące, możliwe do
realizacji w perspektywie krótkookresowej
W ramach niniejszego priorytetu określono doraźne działania techniczno – organizacyjne w wytypowanych rejonach.
Rejony te pokazano na mapie 13. Dla każdego rejonu
opracowano karty przedsięwzięcia, na których zawarto
podstawowe informacje oraz mapki sytuacji akustycznej
przed podjęciem działania i po jego realizacji (analogicznie,
jak pokazano wyżej dla hałasu drogowego).
9.3.4. Zestawienie rejonów objętych programem dla
hałasu tramwajowego
W ramach Programu wyznaczono rejony, na których dla
poprawy komfortu akustycznego konieczne będzie zastosowanie technicznych środków ochrony akustycznej.

Objaśnienia:
obszar objęty działaniami
naprawczymi

Rys. nr 13. Obszary działań naprawczych zidentyfikowanych do realizacji w okresie 2009
- 2015

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 25

Obszar przekroczeń TH-1
Przykład nr 1 - ul. Pomorska, Dzielnica Żabianka - Jelitkowo
– stan aktualny. Wskaźnik M = 367, wielkość przekroczeń

poziomu dopuszczalnego: 5 – 10 dB. Liczba mieszkańców
narażonych na hałas na obszarze zabudowy jednorodzinnej wynosi 120.

OBSZAR PRZEKROCZEŃ: TH-1
Dzielnica: Żabianka - Jelitkowo
Wielkość przekroczeń w
Linia tramwajowa
dB

Główne źródła hałasu
Liczba
ludności
danym obszarze

Poz. 440

— 2158 —

na

120

Wskaźnik M

5-10
367

Hałas tramwajowy. Mapa rozkładu wskaźnika LDWN dla obszaru TH-1

W ramach Programu proponuje się podjęcie działań organizacyjno-technicznych poprzez zastosowanie tzw. Zielonego torowiska. Wskaźnik M po realizacji proponowanych

działań wyniesie 25, co daje wskaźnik efektywności 93%.
Jednostka wdrażająca – Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku. Wskaźnik KCH – wyniesie w powyższym przykładzie
12 500.
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OBSZAR PRZEKROCZEŃ: TH-1
Dzielnica: Żabianka - Jelitkowo
REALIZACJA PROGRAMU
Nazwa zadania: Budowa tzw. „zielonego torowiska”
Jednostka
inwestor:

odpowiedzialna

/

Sposoby kontroli efektów:

Szacunkowy
przedsięwzięcia:

ZDiZ
Analiza porealizacyjna, pomiary

koszt

Postulowany termin realizacji:

15 mln zł
2013

Hałas tramwajowy. Mapa rozkładu wskaźnika LDWN dla obszaru TH-1
WSKAŹNIKI OBLICZONE NA POTRZEBY PROGRAMU
Wskaźnik MS’

25

E [%]

93

Obszar przekroczeń TH-2
Przykład nr 2 - ul. Chłopska, Przymorze małe/Przymorze
Wielkie – stan aktualny. Wskaźnik M = 439, wielkość

KCH

12500

przekroczeń poziomu dopuszczalnego: 0 - 5 dB. Liczba
mieszkańców narażonych na hałas na obszarze zabudowy
jednorodzinnej wynosi 1473.
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OBSZAR PRZEKROCZEŃ: TH-2
Dzielnica: Przymorze Małe/Przymorze Wielkie
Główne źródła hałasu
Liczba
ludności
obszarze

Linia tramwajowa
na

danym

1473

Wielkość przekroczeń w dB
Wskaźnik M

0-5
439

Hałas tramwajowy. Mapa rozkładu wskaźnika LDWN dla obszaru TH-2
W ramach Programu proponuje się podjęcie działań organizacyjno-technicznych poprzez budowę niskich ekranów
akustycznych (około 1,5 m wysokości) przy torowisku.
Wskaźnik M po realizacji proponowanych działań wyniesie

17, co daje wskaźnik efektywności 96%. Jednostka wdrażająca – Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku. Wskaźnik KCH
– wyniesie w powyższym przykładzie 289.
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OBSZAR PRZEKROCZEŃ: TH-2
Dzielnica: Przymorze Małe/Przymorze Wielkie
REALIZACJA PROGRAMU
Nazwa zadania: Budowa niskich ekranów akustycznych
Jednostka
inwestor:

odpowiedzialna

/

Sposoby kontroli efektów:

Szacunkowy
przedsięwzięcia:

ZDiZ
Analiza porealizacyjna, pomiary

koszt

Postulowany termin realizacji:

2,3 mln zł
2013

Hałas tramwajowy. Mapa rozkładu wskaźnika LDWN dla obszaru TH-2
WSKAŹNIKI OBLICZONE NA POTRZEBY PROGRAMU
Wskaźnik MS’

17

E [%]

96

Obszar przekroczeń TH-3
Przykład nr 3 ul. Okrąg – Dzielnica Młyniska – stan aktualny. Wskaźnik M = 210, wielkość przekroczeń poziomu

KCH

289

dopuszczalnego: 5 – 10 dB. Liczba mieszkańców narażonych na hałas na obszarze zabudowy jednorodzinnej
wynosi 234.
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OBSZAR PRZEKROCZEŃ: TH-3
Dzielnica: Młyniska
Główne źródła hałasu
Liczba ludności na danym obszarze

Linia tramwajowa
234

Wielkość przekroczeń w dB
Wskaźnik M

5-10
210

Hałas tramwajowy. Mapa rozkładu wskaźnika LDWN dla obszaru TH-3
W ramach niniejszego „Programu.” proponuje się podjęcie działań organizacyjno – technicznych poprzez budowę
niskich ekranów akustycznych (około 1,5 m wysokości)
przy torowisku oraz montaż smarownic. Wskaźnik M po

realizacji proponowanych działań wyniesie 7, co daje
wskaźnik efektywności 96%. Jednostka wdrażająca –
ZD i Z. Wskaźnik KCH – wyniesie w powyższym przykładzie 1 418.
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OBSZAR PRZEKROCZEŃ: TH-3
Dzielnica: Młyniska
REALIZACJA PROGRAMU
Nazwa zadania: montaż smarownic, budowa ekranu akustycznego
Jednostka
inwestor:

odpowiedzialna

/

Sposoby kontroli efektów:

Szacunkowy
przedsięwzięcia:

ZDiZ
Analiza porealizacyjna, pomiary

koszt

Postulowany termin realizacji:

b.d
2013

Hałas tramwajowy. Mapa rozkładu wskaźnika LDWN dla obszaru TH-3
WSKAŹNIKI OBLICZONE NA POTRZEBY PROGRAMU
Wskaźnik MS’

7

E [%]

96

Realizacja programu ochrony środowiska przed hałasem
tramwajowym może doprowadzić w sposób efektywny
do prawie całkowitego wyeliminowania ekspozycji na ten
rodzaj hałasu powyżej 60 dB w porze nocnej.
W tabeli 11 przedstawiono efektywność realizacji programu obniżenia hałasu tramwajowego w odniesieniu do
liczby osób narażonych na hałas tramwajowy w poszcze-

KCH

1418

gólnych zakresach poziomu hałasu w stosunku do stanu
aktualnego. W ramach realizacji proponowanych działań
redukujących hałas tramwajowy prognozuje się zmniejszenie liczby osób narażonych na ten rodzaj hałasu o 18094
osoby w stosunku do liczby osób narażonych na hałas
w roku 2007 (dane z „Mapy akustycznej Miasta Gdańska”).
Wskaźnik efektywności w tym wariancie wynosi 77%.
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Tabela 11. Efekty realizacji Programu w zakresie obniżenia hałasu tramwajowego
Liczba ludzi narażonych na hałas tramwajowy
Zakres
poziomów

Stan wyjściowy (rok

Stan docelowy (rok

2007)

2015)

dB
Od

Do
<50

Różnica między stanem
docelowym a stanem wyjściowym

LDWN

LN

LDWN

LN

468188

533026

505831

564927

37643

31901

50

55

35931

30411

41388

15813

5457

-14598

55

60

40496

17237

24410

1181

-16086

-16056

60

65

26465

1247

9964

0

-16501

-1247

65

70

10508

0

328

0

-10180

0

70

75

333

0

0

0

-333

0

0

0

0

0

0

0

>75
Wskaźnik M

25878
Efektywność

9.4. Hałas lotniczy
Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy jest jednym z
trzech najważniejszych, obok Warszawy i Krakowa lotnisk
międzynarodowych w Polsce. Na jego pozycję wpływa
dobrze rozwinięta siatka połączeń: krajowych i międzynarodowych, które są odpowiedzią na rosnące z roku na rok
zapotrzebowanie na przewozy biznesowe i turystyczne.
Gdańskie lotnisko spełnia wymagania i zalecenia Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) oraz
realizuje praktyki opisane w zbiorze informacji lotniczych
AIP. Lotnisko charakteryzuje się korzystnymi warunkami
topograficznymi i mikroklimatycznymi oraz możliwością
dalszego rozwoju przestrzennego. Wysoki standard lotniska sprawia, że od wielu lat pełni ono funkcje lotniska
zapasowego dla lotniska Okęcie w Warszawie. Kluczowe
znaczenie dla funkcjonowania Portu Lotniczego Gdańsk
ma jego położenie. Lotnisko w Rębiechowie od centrum
Gdańska dzieli dystans tylko 10 km. Podobny dystans
dzieli je od centrum Sopotu, a od centrum Gdyni – 23 km.
Stale rozbudowywany układ drogowy łączący lotnisko z
centrami tych miast pozwala na pokonanie tego dystansu
samochodem w czasie 15-20 minut. Bliskie położenie lotniska względem Obwodnicy Trójmiasta oraz skrzyżowania
dróg krajowych nr 1, 6 i 7 umożliwia dojazd także z terenów
położonych poza Trójmiastem. Położenie lotniska ułatwia
pasażerom i gestorom ładunków zamianę transportu lotniczego na drogowy, ale także na kolejowy i morski. Port
Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy posiada własną bocznicę kolejową, która może być wykorzystywana do obsługi
większych partii ładunków ekspediowanych drogą lotniczą. Port Lotniczy Gdańsk położony jest w centrum regionu
pomorskiego i obejmuje przede wszystkim województwo
pomorskie (około 2,2 mln mieszkańców, 18 293 km2 - 5,9
proc. powierzchni Polski). W bezpośrednim otoczeniu Portu Lotniczego Gdańsk (aglomeracja trójmiejska) mieszka
połowa mieszkańców województwa. Ze względu na liczbę
oferowanych połączeń lotniczych oraz dogodne warunki

1755

24123
E = 93 %

komunikacyjne, zasięg oddziaływania Portu Lotniczego
Gdańsk wykracza poza granice województwa i obejmuje
inne ośrodki miejskie: Elbląg, Toruń, Słupsk, Koszalin.
Problem hałasu lotniczego jest jednym z podstawowych
zagrożeń środowiska, które limitują ich lokalizację lub rozbudowę oraz organizację użytkowania. W celu właściwej
eksploatacji lotniska lub lądowiska śmigłowcowego oraz
możliwości jego użytkowania konieczne jest określenie
zasięgu oddziaływania na środowisko ze szczególnym
uwzględnieniem zasięgu stref hałasu. Problem hałasu
lotniczego związanego z eksploatacją Portu Lotniczego
Gdańsk do roku 2008 był rozwiązany poprzez ustanowienie
obszaru ograniczonego użytkowania. W najbliższych latach
zaplanowano rozbudowę lotniska. Planowana rozbudowa
lotniska będzie miała istotny wpływ, przede wszystkim, na
zmianę organizacji ruchu lotniczego na płycie lotniska oraz
działania związane z obsługą samolotów i pasażerów. Poza
zmianą i zwiększeniem ruchu lotniczego modyfikacje praktycznie nie będą dotyczyły tras dolotowych i odlotowych
w rejonie Gdańska w wyznaczonych dla poszczególnych
etapów wzrostu liczby przewożonych pasażerów i zmianą
użytkowanych statków powietrznych. Pozostałe elementy
funkcjonowania lotniska, powodujące emisję hałasu do
środowiska, nie ulegną istotnej zmianie.
Opracowując niniejszy Program sporządzono analizę możliwego wpływu rozwoju lotniska w Rębiechowie ma stan
klimatu akustycznego. Przeprowadzona analiza zasięgu
stref oddziaływania hałasu wokół lotniska aglomeracji
trójmiasta wykazuje, że wystąpią przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku w środowisku. Najbardziej
istotnym problemem związanym z ponadnormatywnymi
poziomami dźwięku jest pora nocy.
W przypadku pory dziennej zagrożonym obszarem, w
którym nie będą zachowane dopuszczalne poziomy dźwięku w pierwszym etapie rozbudowy są tereny położone
w odległości około 2 km od pasa startowego, natomiast w
kolejnym etapie wzrostu ruchu lotniczego przekroczenia
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tego typu będą wstępowały w odległości około 3 km od
pasa startowego. Jedynym możliwym rozwiązaniem będzie ograniczenie liczby startów i lądowań w porze nocy.
W przypadku zmniejszenia liczby operacji w nocy zasięg
uciążliwości hałasu lotniczego w nocy i w dzień może być
zbieżny. W przypadku pory dnia przy dalszym wzrośnie
ruchu lotniczego, oprócz rejonów obecnie narażonych na
intensywny hałas lotniczy nowymi obszarami objętymi
nadmiernym hałasem, poza obszarem ograniczonego
użytkowania będą rejony Banina i Piecek. Poza ograniczeniem liczby lotów w porze nocy zarządzający Portem
Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy zobowiązani są do
zainstalowania systemu ciągłego monitoringu hałasu
lotniczego oraz informowania mieszkańców trójmiasta
o sytuacji akustycznej w rejonie lotniska Rębiechowo.
Techniczne możliwości Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha
Wałęsy po zainstalowaniu systemu monitorowania hałasu
lotniczego pozwolą na bieżącą kontrolę parametrów klimatu akustycznego wokół lotniska w następujący sposób:
— uwzględnianie zasięgu hałasu lotniczego przy opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego w rejonie lotniska,
— opracowanie propozycji nowych profili startów i
lądowań z wykorzystaniem większych pułapów lotu
nad zabudową mieszkaniową (korekty przebiegu
najbardziej uciążliwych tras szczególnie w porze
nocy, optymalizacja profilu startów i lądowań),
— precyzyjne ustalenie procedury lokalizacji samolotów
i śmigłowców w celu wyegzekwowania przestrzegania profilu startu i lądownia.
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W odniesieniu do Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha
Wałęsy proponuje się podjęcie następujących działań
ograniczających jego uciążliwości akustyczne:
— wyeliminowanie z lotniska najbardziej hałaśliwych
typów samolotów,
— niedopuszczenie do zwiększenia natężenia ruchu
lotniczego w porze nocy ponad 9 – 10 lotów,
— wytypowanie wraz Polską Agencją Żeglugi powietrznej tras o najmniejszej uciążliwości hałasowej.
9.5. Hałas przemysłowy
Hałas przemysłowy nie jest objęty zakresem Programu
ochrony środowiska dla Miasta Gdańska 2011, ponieważ
zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 2008
r.) odpowiedzialność za szkody wyrządzone w środowisku
spoczywa na podmiocie korzystającym ze środowiska.
Ograniczanie hałasu przemysłowego w polskim prawodawstwie oparte zostało na decyzjach o dopuszczalnym
poziomie hałasu, skutkującymi wyciszeniem podmiotu do
poziomu dopuszczalnego lub naliczeniem kar za przekroczenie (kary dobowe i kary łączne).
Na podstawie opracowanej mapy akustycznej dotyczącej
emisji hałasu przemysłowego stwierdzono, że na terenie
Gdańska nie ma obszarów, na których występują przekroczenia poziomów dopuszczalnych od tych źródeł.
Hałas powodowany pracą zakładów przemysłowych,
urządzeń oraz zakładów handlowych ma zasięg najbardziej
lokalny ze wszystkich omówionych do tej pory hałasów i
często sięga pojedynczych domostw (patrz – rys. 14).

Rys. 14. Mapa akustyczna Gdańska – hałas przemysłowy, mapa różnicowa
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10. Monitorowanie realizacji programu ochrony środowiska przed hałasem
Ocena efektów realizacji poszczególnych działań Programu
powinna odbywać się w ramach wdrażanego na terenie
Gdańska systemu monitoringu opartego na ciągłych
pomiarach hałasu w środowisku, opracowanym przez
europejskie Konsorcjum Badawcze Imagine. W ramach
pilotażowego systemu uruchomiono już 40 stałych monitorów hałasu ulicznego (samochodowego). W celu realizacji zadań związanych, między innymi, z monitorowaniem
realizacji niniejszego Programu system ten w latach 2009
– 2010 należy rozbudować:
— o ponad 70 monitorów hałasu,
— o minimum 5 radarowych, automatycznych monitorów parametrów ruchu, pracujących w korelacji z
monitorami hałasu,
— o co najmniej 5 inteligentnych stacji pomiarowych
poziomów dźwięku.
Koszt powyższych przedsięwzięć wynosić będzie około
1 mln zł., natomiast jego roczna eksploatacja około 200
tys. zł.
11. Źródła finansowania programu
Ochrona środowiska przed hałasem polega na realizacji
wyspecjalizowanych programów ochrony środowiska.
W oparciu o dokonane analizy i oceny są opracowane i
wdrażane odpowiednie programy działań naprawczych
dla tych terenów, na których stwierdzono występowanie
przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Opracowanie programu ochrony środowiska przed
hałasem i zapewnienie finansowania jego realizacji, w tym
również przy pomocy funduszy ekologicznych, pozwoli
władzom miasta na podejmowanie działań eliminujących lub ograniczających uciążliwości hałasu w sposób
optymalny i planowy. Fundusze ekologiczne pełnią rolę
regulatora oddziałującego na alokacje zasobów kapitałowych oraz wspomagają przedsięwzięcia szczególnie ważne
dla kraju poprzez system finansowy i za pomocą różnych
instrumentów ekonomicznych. Stanowią podstawowe
źródło dotacji i preferencyjnych pożyczek dla podmiotów
podejmujących działania proekologiczne. Dysponują one
znaczną ilością środków finansowych przyznawanych na
preferencyjnych warunkach przy uproszczonych procedurach ich przyznawania. Do funduszy ekologicznych należą
środki min.:
— Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
— Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
— Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
— Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
— EkoFunduszu
Ponadto możliwe jest uzyskanie kredytów bankowych na
preferencyjnych warunkach oraz korzystanie ze środków
Funduszy Europejskich.
Szczegółowe zadania Programu ochrony środowiska
przed hałasem dla miasta Gdańska finansowane będą z
budżetów zarządzających drogami (Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad, Zarząd Dróg i Zieleni), liniami kolejowymi (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP
Szybka Kolej Miejska w Trójmieście), liniami tramwajowymi (Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku) oraz ze środków
finansowych miasta.
Poniżej zestawiono możliwe kierunki uzyskania funduszy
na realizację zadań Programu.
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11.1. Kredyty bankowe
Kredyty bankowe udzielane są na okres od kilku do kilkunastu lat. Na inwestycje związane z ochroną środowiska
naturalnego – ochroną przed hałasem będą to kredyty
udzielone na okres kilkuletni z karencją spłat kapitału na
okres realizacji inwestycji. Oprocentowanie ustalane jest
najczęściej na podstawie stopy procentowej WIBOR powiększonej o marżę banku w wysokości 1,5 ÷ 3,0%. Spłata
rat kapitałowych może mieć miejsce w cyklu miesięcznym
kwartalnym lub rocznym. Podobnie będzie się przedstawiała sprawa spłaty odsetek. W okresie realizacji inwestycji
odsetki mogą być kapitalizowane. Wysokość kredytu może
wynosić do 70 ÷ 80% kosztów inwestycji.
11.2. Pożyczki preferencyjne
Na ochronę przed hałasem, jako na element ochrony
środowiska mogą być udzielane pożyczki preferencyjne.
Pożyczek takich udzielają następujące instytucje:
— Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
— Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
— EkoFundusz.
Przegląd oferowanych rodzajów i form dofinansowania
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz EkoFundusz wskazuje na brak możliwości bezpośredniego dofinansowania inwestycji mających
na celu ochronę przed hałasem w postaci budowy ekranów
i przegród akustycznych. Muszą one stanowić element
kompleksowego projektu drogowego lub kolejowego.
Natomiast Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Gdańsku, wśród zadań priorytetowych zawiera program „Ochrona czystości powietrza
i ochrona przed hałasem”, w ramach którego mogą być
realizowane zadania dotyczące ograniczenia poziomu hałasu i opracowania map akustycznych. Wynika z tego, że
istnieje możliwość uzyskania środków dla przedmiotowej
inwestycji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Warunki udzielania
pożyczek przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, są następujące:
— udział pożyczki w kosztach realizacji inwestycji,
— dofinansowanie ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku, przyznawane jest na cele określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz.
902 ze zmianami) zgodnie z listą zadań priorytetowych określoną w oparciu o Politykę Ekologiczną
Państwa i Program Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego oraz zgodnie z kryteriami wyboru
przedsięwzięć i planem działania Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku na kolejne lata,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku udziela dofinansowania w formie pożyczek, dotacji oraz dopłat do oprocentowania kredytów
bankowych. Okres kredytowania przy udzielaniu pożyczek
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, wynosi maksymalnie 6 lat.
W przypadku pożyczek wyższych niż 5 mln złotych okres
ten może zostać przedłużony, nie dłużej niż o 4 lata.
Najdłuższy okres kredytowania nie może w związku z
tym przekroczyć 10 lat. Dofinansowanie udzielone przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku, nie może przekroczyć 80% kosztów
kwalifikowanych przedsięwzięcia.
W szczególnych przypadkach dofinansowanie (podmio-

Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 25

Poz. 440

— 2167 —

hałasem i zanieczyszczeniem powietrza wzdłuż ciągów
komunikacyjnych w obszarach zamieszkanych. W ramach tej osi preferowane są inwestycje zmniejszające
uciążliwość ruchu drogowego dla środowiska między
innymi poprzez budowę urządzeń technicznych jak
bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe, ekrany
akustyczne i zieleń izolacyjna. Beneficjentami przedsięwzięć mogą być jednostki samorządu terytorialnego,
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku oraz podmioty działające w oparciu o
umowę o partnerstwie publiczno-prawnym. Dla tego
działania nie został jeszcze ogłoszony konkurs przez
Instytucję zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego. Działanie 4.2.
„Rozwój Regionalnej Infrastruktury Kolejowej” dotyczy
przedsięwzięć dotyczących usprawnienia najważniejszych regionalnych połączeń kolejowych, położonych
poza podstawowa siecią połączeń krajowych i transeuropejskich istotnych z punktu widzenia przewozów
pasażerskich. W działaniu tym nie przewiduje się
inwestycji związanych bezpośrednio z ochroną przed
hałasem. Niemniej inwestycje realizowane w ramach
tego działania wpłyną pośrednio na zmniejszenie
hałasu emitowanego przez transport kolejowy. Nowe
inwestycje zmniejszą natężenie ruchu na przeciążonych
odcinkach sieci.
12. Podsumowanie zadań do realizacji w programie, oraz
ich kosztów
12.1. Zadania realizowane w ramach celów krótkookresowych
Wskaźniki, zamieszczone w tabeli 12 zostały opracowane
przez projektantów i skonsultowane z inwestorami bądź
zarządzającymi poszczególnymi obiektami komunikacyjnymi. Tabela 13 zawiera także szacunkowe koszty,
które mogą ulec w najbliższym czasie zmianom o około
± 15%.

tom sektora finansów publicznych i na zadania z zakresu
edukacji ekologicznej i ochrony przyrody) może sięgnąć
do 100% kosztów kwalifikowanych. Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
udzielając pożyczek stosuje preferencyjne oprocentowanie ustalane w odniesieniu do stopy redyskontowej
weksli ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski. Wysokość
oprocentowania pożyczki wynosi 0,5 ÷ 1,0 stopy redyskontowej weksli w stosunku rocznym, ale nie mniej niż
3,0% w stosunku rocznym. Wysokość udzielanych dopłat
do oprocentowania kredytów bankowych zawiera się w
granicach 0,5 ÷ 0,7 stopy redyskontowej weksli.
11.3. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007 - 2013
Możliwość sfinansowania inwestycji chroniących przed
hałasem istnieje w ramach „Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na
lata 2007 - 2013” z osi priorytetowej Nr 8 - „Lokalna
Infrastruktura Podstawowa” działanie 8.1.1. „Lokalna
Infrastruktura Drogowa”. W ramach tego działania realizowane będą projekty służące poprawie jakości lokalnej
sieci drogowej oraz usprawnieniu jej powiązań z regionalnym i krajowym układem drogowym. W ramach tych
projektów możliwa będzie również budowa, rozbudowa
i przebudowa wyposażenia technicznego dróg, w tym
obejmująca między innymi takie urządzenia techniczne
jak bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe, ekrany akustyczne. Beneficjentami mogą być jednostki samorządu terytorialnego, podmioty wykonujące zadania
tych jednostek, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki
organizacyjne oraz podmioty działające w oparciu o
umowę o partnerstwie publiczno-prawnym. Natomiast
w ramach Osi Priorytetowej Nr 4 – „Regionalny System
Transportowy” działanie 4.1. „Rozwój Regionalnej Infrastruktury Drogowej” wspierane będą przedsięwzięcia
zmierzające w kierunku ograniczenia generowanych
przez transport drogowy uciążliwości związanych z

Tabela 12. Zestawienie wskaźników kosztowych przyjętych w Programie
Pozycja

Szacunkowy koszt
2

Budowa ekranu akustycznego z fundamentem

300 zł/m

Remont nawierzchni drogowej (zastosowanie
asfaltu typu SMA)

70 zł/ m2

Remont torowiska tramwajowego

4 mln zł/1km toru dla torowisk wydzielonych
7 mln zł/1km toru pojedynczego dla torowisk wbudowanych w jezdnię

Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą

7 mln zł/1km tor pojedynczego dla torowiska wydzielonego

Zakup smarownicy torowej wraz z montażem

60 tyś zł./szt.

Szlifowanie szyn

40 tyś. zł/1km toru pojedynczego (koszt zakupu szlifierki konserwacyjnej
– około 12 mln zł)

Toczenie kół tramwajowych

35 tyś zł/wagon (koszt zakupu tokarki 3 mln zł/szt.)

Wymiana stolarki okiennej

400 zł/ m2 w budynku mieszkalnym
1200 zł/ m2 w budynku oświatowym
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Tabela 13 Zestawienie efektów, mierzonych wskaźnikiem M, w wyniku realizacji działań
w Programie
Obszar
przekroczeń
DH 1

Zadanie

Dzielnica

Rejon

Budowa

Kokoszki

Obwodnica

ekranów
DH- 2
KH-1
KH-2
KH-3
KH-4

torowiska

Podmiot

Ms

Ms

odpowiedzialny

372

24

4429

298

1439

71

276

19

1173

76

821

63

367

25

GDDK i A

S6
Linia

Olszynka

kolejowa 227

Budowa
ekranów

Wskaźnik

Trójmiasta
Osowa

akustycznych
Modernizacja

Wskaźnik

Linia
Wrzeszcz

kolejowa

akustycznych

E65

PKP PLK

Od. Ul.
TH-1

Modernizacja

Żabianka-

Chłopskiej

torowiska

Jelitkowo

do Pętli
Jelitkowo

ZD i Z

Ul. Chłopska
TH-2

Budowa

(rejon ul.

Przymorze

ekranów

439

17

210

7

Piastowskiej)

akustycznych
TH-3

Młyniska

Ul. Okrąg

GDDK i A

- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku

PKP PLK

- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ZD i Z

- Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

Tabela 14 Zestawienie zadań przeciwhałasowych do zrealizowania z ramach celów
krótkookresowych wraz z ich efektywnością

Obszar
przekroczeń

DH-1
DH-2

KH-1

Zadanie

Budowa ekranów
akustycznych

Rejon

Obwodnica \
Trójmiasta
(drogaS-6)

Modernizacja

Linia towarowa

torowiska

227

KH-2
KH-3
KH-4

Budowa ekranów
akustycznych

Linia E65

Koszt
w
mln
zł
- lata
20102015
13,6

Efektywność
E [%]

KCH

93

4134

25,2

93

1824

-

95

-

3,1

93

3500

12,6

93,5

1207

5,2

92

748

Jednostka
odpowiedzialna/
inwestor

GDDK i A

PKP PLK
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Od ul. Chłopskiej
do Pętli Jelitkowo

2,9

93

12500

Ul. Chłopska
TH-2

Budowa ekranów

(rejon

akustycznych

ul. Piastowska)
Ul. Okrąg

TH-3
Suma

ZD i Z
1,8

96

289

15

96

1418

62,6

GDDK i A

- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku

PKP PLK

- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

ZD i Z

- Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

13. Konsultacje społeczne i opinie podmiotów zarządzających źródłami emisji hałasu do środowiska
Dnia 08 lipca 2008 r. na stronie internetowej Urzędu Miasta
Gdańska ukazało się zawiadomienie o przystąpieniu do
sporządzania Programu ochrony środowiska przed hałasem oraz określono termin składania uwag i wniosków do
15 września 2008 r. We wskazanym okresie nie wpłynęły
żadne wnioski oraz uwagi.
Projekt Programu ochrony środowiska przed hałasem
został skierowany do konsultacji społecznych 20 marca
2009 r. poprzez umieszczenie jego treści na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdańska. We wskazanym okresie
nie wpłynęły żadne wnioski oraz uwagi. Jednocześnie odbyły się spotkania z podmiotami zarządzającymi źródłami
emisji hałasu do środowiska, tj. Generalną Dyrekcją Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, PKP Szybką
Kolej Miejską w Trójmieście, PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. oraz Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku.
W dniu 13 listopada 2009 r. sporządzający Program zwrócił
się na piśmie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad Oddział w Gdańsku, PKP-SKM, PKP-PLK oraz
ZDiZ o przeanalizowanie możliwości realizacji działań
określonych w Programie.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Gdańsku w piśmie z dnia 24 listopada 2009 r. zaakceptował zapisy dotyczące terminów wykonania zabezpieczeń
akustycznych zawartych w Programie. Jednocześnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w
Gdańsku przekazała następujące informacje;
— ekran akustyczny zlokalizowany na wysokości dzielnicy Karczemki wykonany zostanie w ramach inwestycji pn: Rozbudowa węzła Obwodnicy Trójmiasta
(droga krajowa S6) z ulicą Kartuską (droga krajowa
nr 7) – Węzła Karczemki w Gdańsku – planowany
termin rozpoczęcia prac to I półrocze 2010 r.;

— ekran akustyczny zlokalizowany na wysokości dzielnicy Osowa zostanie wykonany staraniem własnym
Oddziału.
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście w piśmie z dnia
22 listopada 2009 r. informuje, że do 2012 r. realizuje projekt „Rozwój szybkiej kolei miejskie w Trójmieście”, który
obejmuje między innymi modernizację 22 elektrycznych
zespołów trakcyjnych w celu obniżenia poziomu hałasu
emitowanego poprzez urządzenia, takie jak przetwornica
czy sprężarka. Projekt będzie realizowany do końca czerwca 2012 r., dlatego Spółka nie widzi realnej możliwości
włączenia się w realizację proponowanych przedsięwzięć
do 2012. Po 2012 r. Spółka nie wyklucza udziału w realizacji
wymienionych w Programie przedsięwzięć.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w piśmie 21 listopada
2009 r. przekazało dane dotyczące realizacji ekranów akustycznych związanych z modernizacją linii E65 na terenie
Gdańska. Ekrany te będą realizowane na terenie dzielnicy
Orunia oraz Oliwa.
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku w piśmie z dnia 24 listopada 2009 r. informuje, że przyjmuje do wiadomości zaproponowaną realizację przedsięwzięć, których wykonanie
będzie następowało zgodnie z zasadami określonymi w
Wieloletnim Programie Inwestycyjnym jako wielobranżowe zadania inwestycyjne. Równocześnie pismem z dnia
25 listopada 2009 r. informuje, że zaproponowane działania krótkoterminowe zawarte w Programie, a dotyczące
zmian organizacyjnych ruchu na ulicach: Wyczółkowskie
i Przemian ze względu na brak zapewnienia rozwiązań
alternatywnych, nie będą możliwe do realizacji. Pozostałe
przedsięwzięcia będą realizowane w miarę pozyskiwania
środków.
Wszystkie informacje i uwagi zostały uwzględnione w
Programie.
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UCHWAŁA Nr XLIV/1254/09
Rady Miasta Gdańska
z dnia 30 grudnia 2009 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami
gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych.

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: z
2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984;
Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.
717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z
2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48,
poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr
180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420),
art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo
przewozowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz.
601; zm.: Dz. U.z 2001 r. Nr 125, poz. 1371; z 2002 r. Nr 113,
poz. 984; Nr 130, poz. 1112; Nr 149, poz. 1452; Nr 211, poz.
2049; z 2004 r. Nr 97, poz. 962; Nr 281, poz. 2780; Nr 165,
poz. 1678; z 2006 r. Nr 133, poz. 935; z 2008 r. Nr 219, poz.
1408; z 2009 r. Nr 92, poz. 753), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.
U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43; Nr 106, poz. 679; Nr 121, poz.
770; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z
2003 r. Nr 96, poz. 874; Nr 199, poz. 1937; z 2008 r. Nr 223,
poz. 1458; z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i poz. 101) w związku z
art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U.
z 2001 r. Nr 97, poz. 1050; zm.: z 2002 r. Nr 144, poz. 1204;
z 2003 r. Nr 137, poz. 1302; z 2004 r. Nr 96, poz. 959; Nr
210, poz. 2135; z 2007 r. Nr 166, poz. 1172; z 2008 r. Nr 157,

poz. 976; z 2009 r. Nr 118, poz. 989) Rada Miasta Gdańska
uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Nr XXXV/988/09 Rady Miasta Gdańska
z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu
zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat
manipulacyjnych wprowadza się następujące zmiany:
W § 3 ust. 13 skreśla się zdanie: „Brak możliwości dokonania zakupu biletu w pojeździe nie zwalnia pasażera
od obowiązku posiadania biletu na przejazd”.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Gdańska.
§3
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego oraz w prasie lokalnej.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek

442
UCHWAŁA Nr XXXVIII/850/09
Rady Miasta Gdyni
z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/638/09 Rady Miasta Gdyni z 28 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia
„Regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych
w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni” zmienionej przez uchwałę nr XXXIII/743/09
Rady Miasta Gdyni z 24.06.2009 r.
Działając na podstawie art. 7, ust. 1 pkt 8 i art. 18
ust. 1 i ust. 2,pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.
1591. z późniejszymi zmianami) oraz art. 4,ust. 1, pkt 1 i
art. 12,pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia
5 czerwca 1998 r.(tekst. jedn.; Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.
1592 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 30, ust.
6 i ust. 6a ustawy Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r.
(tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późniejszymi
zmianami) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za
pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz.
181z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Gdyni uchwala,
co następuje:

§1
1. W Regulaminie wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych
w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę
Miasta Gdyni stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały
nr XXVII/638/09 Rady Miasta Gdyni z 28 01. 2009 r.,
zmienionej przez uchwałę nr XXXIII/743/09 Rady Miasta Gdyni z 24.06.2009 r., wprowadza się następujące
zmiany:
1. w § 2 skreśla się pkt 5;
2. w § 3 ust. 1otrzymuje brzmienie: „ Ustala się wysokość dodatku motywacyjnego:
1) dla nauczycieli od 60.-zł. do 400.- zł. miesięcznie;
2) dla wicedyrektorów:
a) szkół/placówek do 400.-zł. miesięcznie;
b) przedszkoli do 300.- zł. miesięcznie;
3. w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż
3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy”;
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4. w § 3 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „ W funduszu płac
szkół/placówek zabezpiecza się środki w wysokości
105.-zł. na jeden etat, z przeznaczeniem na dodatki
motywacyjne dla nauczycieli. Środki finansowe
przeznaczone na dodatki motywacyjne dla dyrektorów oraz wicedyrektorów szkół/placówek organ
prowadzący zabezpiecza odrębnie”;
5. w § 4 ust. 3, pkt 1 otrzymuje brzmienie:” Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektora
szkoły/placówki uwzględnia się typ szkoły”;
6. § 7 otrzymuje brzmienie:
1) W szczególnych wypadkach podyktowanych
koniecznością jak najlepszej realizacji programu
dydaktycznego lub wychowawczego nauczyciel
bądź inny pracownik pedagogiczny posiadający
właściwe kwalifikacje, może być zobowiązany do
odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych,
których liczba nie może przekroczyć 1/4 obowiązującego pensum godzin.
2) Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową (stałą lub wynikającą z realizacji doraźnych
zastępstw) ustala się dzieląc stawkę osobistego
wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkami
za trudne i uciążliwe warunki pracy, jeżeli praca
w godzinach ponadwymiarowych odbywa się w
takich warunkach) przez miesięczną liczbę godzin
obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla
rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin
ponadwymiarowych.
3) Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w pkt 1,
uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do
pełnych godzin. W ten sposób, że czas zajęć do
0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny
liczy się za pełną godzinę.
4) Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają
dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy
nauczyciela lub dniu ustawowo wolne od pracy,
oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają
się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę
ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych
przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar
zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na
podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4 gdy dla
nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy)
za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w
pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba
godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje
wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być
jednak większa niż liczba godzin przydzielonych
w planie organizacyjnym.
5) Nauczycielowi pełniącemu stanowisko kierownicze nie można przydzielać godzin ponadwymiarowych, chyba że wynikają one z siatki godzin
nauczanego przedmiotu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, podyktowanych koniecznością realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczo
– opiekuńczych, dyrektor szkoły/placówki może
przydzielić godziny doraźnych zastępstw innym
nauczycielom pełniącym stanowisko kierownicze.
6) Nauczycielowi (który nie pełni stanowiska kierow-
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niczego) mogą być przydzielone godziny doraźnych zastępstw zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego
nauczyciela.
7) Wynagrodzenie za doraźne godziny zastępstw,wypłaca się wyłącznie za godziny faktycznie przepracowane, według stawki osobistego
zaszeregowania, z uwzględnieniem dodatku za
warunki pracy.
8) Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz
godziny doraźnych zastępstw wypłacane jest z
dołu.
7. Załącznik nr 3 do Regulaminu otrzymuje brzmienie:
„Załącznik nr 3 Nauczycielowi, któremu powierzono
stanowisko dyrektora lub wicedyrektora placówki
albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w
statucie placówki i zatwierdzone przez organ prowadzący oraz nauczycielom, którym powierzono
funkcje: wychowawcy klasy, opiekuna stażu, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej
w poniższej tabeli:
I Dyrektor:
1) przedszkola 1.000.-zł.
2) szkoły podstawowej,gimnazjum, zespołu szkół
(w skład którego wchodzi szkoła podstawowa
oraz gimnazjum) 1.950.-zł.
3) szkoły ponadgimnazjalnej (każdego typu) oraz
Szkoły Muzycznej I II stopnia 2.250.- zł
4) gdyńskiego ośrodka doskonalenia nauczycieli
1.950.- zł.
5) poradni psychologiczno – pedagogicznej
1.200.- zł.
6) specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego
2.250.- zł.
7) młodzieżowego domu kultury 1.570.- zł.
8) s z k o l n e g o s c h r o n i s k a m ł o d z i e ż o w e g o
1.270.- zł.
II. Wicedyrektor:
1) przedszkola 200.- zł.
2) szkoły (zespołu) 520.- zł.
3) poradni psychologiczno – pedagogicznej 300.zł
4) specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego 520.- zł.
5) młodzieżowego domu kultury 230.- zł.
III Kierownik:
1) świetlicy szkolnej 250.- zł.
2) internatu 300.- zł.
3) zastępca kierownika internatu 150.- zł.
4) warsztatu szkolnego 350.- zł.
5) szkolenia praktycznego 300.- zł.
6) działu w młodzieżowym domu kultury 150.- zł
7) pracowni w młodzieżowym domu kultury 70.zł.
IV Nauczyciele sprawujący funkcje:
1) opiekuna stażu – za jednego stażystę 40.- zł.
2) wychowawcy grupy w przedszkolach (oddziału
przedszkolnego w szkole) 100.-zł.
3) wychowawcy klasy w szkołach: podstawowych
(w tym specjalnych) 130.-zł.
4) wychowawcy klasy w szkołach: gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych 190.- zł
5) wychowawcy w szkołach policealnych 95.- zł
6) nauczyciela konsultanta 700.- zł”
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§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
Gdyni

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdyni
Stanisław Szwabski

§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia

443
UCHWAŁA Nr XLI/332/2009
Rady Miasta Ustka
z dnia 17 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XI/83/2007 Rady Miasta Ustka z dnia 30 sierpnia 2007 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ustka.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 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, ze zmianami:
Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113,
poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z
2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759;
Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz. U.
z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U.
z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz.
1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458;
Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241) art. 4
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr
236, poz. 2008; ze zmianami: Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz.
1495; Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042; Dz. U.z 2008 r. Nr
223, poz. 1464; Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97; Nr 79, poz.
666; Nr 92, poz. 753) po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku Rada
Miasta Ustka uchwala, co następuje:
§1
W regulaminie czystości i porządku na terenie Gminy
Miasto Ustka stanowiącym załącznik do uchwały Rady
Miasta Ustka Nr XI/83/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 r.,
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 19 otrzymuje brzmienie:
„1. Na terenie Gminy Miasto Ustka dla obszaru
ochrony uzdrowiskowej „A” Uzdrowiska Ustka
wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt
gospodarskich w rozumieniu ustawy z dnia 29
czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie
zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 133,
poz. 921 z późn. zm.).

2. Na terenie Gminy Miasto Ustka dla obszaru
ochrony uzdrowiskowej „B” i „C” Uzdrowiska
Ustka zabrania się utrzymywania następujących
zwierząt gospodarskich w rozumieniu w/w ustawy: futerkowych i drobiu.”.
2) § 20 otrzymuje brzmienie:
„Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej położonych w Gminie Miasto Ustka w strefie „C” ochrony
uzdrowiskowej Uzdrowiska Ustka – dopuszcza się
utrzymywanie po jednej sztuce zwierząt gospodarskich w rozumieniu ustawy, o której mowa w § 19
ust. 1, za wyjątkiem zwierząt futerkowych i drobiu,
przy zachowaniu następujących warunków:
1) uzyskaniu wszelkich niezbędnych orzeczeń przewidzianych przepisami prawa w szczególności
opinii i uzgodnień,
2) wyrażenia zgody właściciela nieruchomości,
3) zachowaniu przepisów prawa budowlanego,
4) uzyskaniu zgody właściciela działki sąsiedniej,
5) nie powodowaniu przez utrzymywanie zwierząt
uciążliwości, w szczególności zapachowych dla
właściciela nieruchomości oraz właścicieli nieruchomości sąsiednich, przestrzeganie przepisów
sanitarno - epidemiologicznych.”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Ustka.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Adam Brzóska
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
Wojewody Pomorskiego NK.III.TM.0911/3/10
z dnia 4 lutego 2010 r.

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) w zw. z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr
97, poz. 674 z późn. zm.) stwierdza się nieważność § 6
ust. 3 załącznika nr 1 do uchwały Rady Gminy Zblewo
nr XXXV/323/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie
ustalenia zasad wynagradzania nauczycieli i regulaminu
wynagradzania określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy,
mieszkaniowego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zblewo, we
fragmencie: „w uzgodnieniu z organem prowadzącym”.
UZASADNIENIE
W dniu 6 stycznia 2010 r. do Wojewody Pomorskiego
wpłynęła uchwała nr XXXV/323/2009 Rady Gminy Zblewo z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad
wynagradzania nauczycieli i regulaminu wynagradzania
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Zblewo.
W § 6 ust. 3 załącznika nr 1 do badanej uchwały Rada
Gminy w Zblewie postanowiła, że wysokość dodatków
funkcyjnych dla wicedyrektorów oraz osób zajmujących
inne stanowiska kierownicze określa dyrektor placówki,
w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
Jako podstawę prawną podjęcia powyższej uchwały
Rada Gminy w Zblewie wskazała m. in. art. 30 ust. 6
ustawy Karta Nauczyciela, zgodnie z którym organ pro-

wadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając strukturę zatrudnienia, określa dla
nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego
w drodze regulaminu wysokość stawek dodatków: za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki
pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania.
Wobec powyższego stwierdzić należy, że uzależnienie
przez Radę Gminy wysokości dodatków funkcyjnych dla
wicedyrektorów oraz osób zajmujących inne stanowiska
kierownicze od uzgodnienia ich wysokości z organem
prowadzącym stanowi przekroczenie zakresu upoważnienia określonego w art. 30 ust. 6 pkt 1 Karty Nauczyciela,
który ogranicza się jedynie do ustalenia wysokości stawek
dodatku funkcyjnego. Natomiast wysokość dodatku funkcyjnego, który zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy Karta
Nauczyciela wchodzi w skład wynagrodzenia, określa
pracodawca czyli dyrektor placówki. Tym samym postanowienia zawarte w § 6 ust. 3 załącznika nr 1 przedmiotowej uchwały we fragmencie „w uzgodnieniu z organem
prowadzącym” stanowią istotne naruszenie art. 30 ust. 6
pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela.
W tej sytuacji należy stwierdzić nieważność przedmiotowej uchwały w wyżej opisanej części.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały
rady gminy wstrzymuje jej wykonanie w zakresie objętym
stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.
Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak na wstępie.
Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego służy skarga
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w
terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem
Wojewody Pomorskiego.
Wojewoda Pomorski
Roman Zaborowski
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