
Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 23 — 2877 —

Tytuł I
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwała reguluje zasady i warunki wyłapywania 
zwierząt domowych i gospodarskich, które uciekły, 
zabłąkały się lub zostały porzucone przez  człowieka, 
a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej 
osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały, 
zwanych dalej „zwierzętami  bezdomnymi” oraz o 
dalszym postępowaniu z nimi.

2. Obszarem, na którym przeprowadza się wyłapywanie 
bezdomnych zwierząt jest teren gminy Chojnice.

3. Za zwierzęta bezdomne uważa się takie, o których 
mowa w art. 4 pkt 16 ustawy o ochronie zwierząt.

§ 2

Wyłapywaniu zwierząt bezdomnych nadaje się cha-
rakter stały.

§ 3

1. Czynności związane z wyłapywaniem bezdomnych 
zwierząt będą prowadzone z urzędu lub na podstawie 
zgłoszeń mieszkańców.

2. Wyłapywane zwierzęta domowe będą przewożone 
bezpośrednio do schroniska dla zwierząt a zwierzęta 
gospodarskie do innego obiektu  spełniającego 
wymagania w zakresie utrzymywania danej grupy 
zwierząt.

§ 4

1. Wyłapywaniem, transportem i bezpośrednim 
umieszczaniem zwierząt domowych w schronisku 
oraz opieką nad zwierzętami wymienionymi w § 3 
pkt  1 będzie zajmował się podmiot, który posiada 
wymagane zezwolenie oraz podpisaną umowę z 
Gminą Chojnice na wykonywanie w/w czynności.

2. W przypadku zwierząt gospodarskich każdorazowo 
będzie podpisywana umowa z  podmiotem 
posiadającym urządzenia i środki do ich  wyłapywania, 
transportu i przetrzymywania.

§ 5

W razie podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej u 
wyłapywanych zwierząt zostanie niezwłocznie powiado-
miony Powiatowy Lekarz Weterynarii, który  podejmie 
dalsze działania celem wykluczenia lub potwierdzenia 
wystąpienia w/w choroby.

§ 6

1. Urządzenia i środki używane przy wyłapywaniu 
zwierząt bezdomnych nie mogą stwarzać zagrożenia 

dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia.
2. Transport zwierząt do schroniska lub innego obiektu 

odbywać się będzie tylko środkiem transportu 
przystosowanym do bezpiecznego i  humanitarnego 
przewozu zwierząt, tj. zapewniającym zwierzętom 
odpowiednie warunki, a w szczególności:
a) przestrzeń ładunkową umożliwiającą zachowanie 

naturalnej pozycji przewożonych zwierząt,
b) właściwą wentylację i temperaturę podczas trans-

portu, łatwo zmywalne ściany oraz podłogę o odpo-
wiedniej szorstkości, zapewniającą  przyczepność 
kończyn,

c) część ładunkową dla przewożonych zwierząt oddzie-
loną od części osobowej.

§ 7

Koszty wyłapywania i utrzymania bezdomnych zwie-
rząt z terenu gminy Chojnice pokrywane będą z budżetu 
Gminy.

§ 8

W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które 
zostało schwytane, właściciel ponosi koszty związane z 
jego wyłapaniem i utrzymywaniem (w tym  koszty opieki 
weterynaryjnej) w wysokości wynikającej z obowiązu-
jącej umowy z podmiotem wyłapującym bezdomne 
zwierzęta, cennika lecznicy  zwierząt i cennika obowią-
zującego w schronisku. Koszty te właściciel zwierzęcia 
ponosi niezależnie od konsekwencji przewidzianych 
prawem z tytułu  pozostawienia zwierzęcia bez właści-
wego dozoru i ewentualnej odpowiedzialności za szkody 
spowodowane przez zwierzę.

§ 9

Po upływie 14 dni przetrzymywania zwierzęcia w 
schronisku i nie zgłoszenia się właściciela, zwierzę staje 
się własnością schroniska, które decyduje o  jego dal-
szym losie, np. przeznaczeniu do adopcji lub poddaniu 
sterylizacji czy kastracji.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Chojnice.

§ 11

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

 Przewodniczący 
Rady Gminy

Tadeusz Leszczyński
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 UCHWAŁA Nr VI/38/11
Rady Miasta Gdańska

 z dnia 13 stycznia 2011 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krakowiec – wał wzdłuż Martwej 
Wisły - pomiędzy ul. Steczka i ul.  Zawiślańską w mieście Gdańsku.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zm.: z 2004 r.  Nr 6, poz. 41, 
Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 
1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 z 2007 
r. Nr 127, poz.  880, z 2008 Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 

poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 Nr 24, poz. 124, Nr 
75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr  130, 
poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043), art. 18 
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr  142, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
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poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 
Nr  162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,  poz. 128, Nr 181, poz. 
1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, 
z 2009r.  Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 
28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) uchwala 
się, co następuje:

§ 1

Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Gdańska” uchwala się  miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego Krakowiec – 
wał wzdłuż Martwej Wisły - pomiędzy ul. Steczka i ul. 
Zawiślańską w mieście Gdańsku  (o numerze ewidencyj-
nym 1418) zwany dalej „planem”, obejmujący obszar o 
powierzchni 2,1 ha położony między ulicami Zawiślańską 
i Steczka w  dzielnicy Krakowiec i stanowiący pas terenu 
długości około 1300m i szerokości od 11 do 23 m, bez-
pośrednio przy brzegu Martwej Wisły - jak na  rysunku 
planu.

§ 2

Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie:
1) teren - obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi 

o jednakowych zasadach zagospodarowania, którego 
przeznaczenie zostało określone  w § 3 i odpowiedniej 
karcie terenu, przeznaczony także pod drogi, sieci i 
urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w tym 
stacje bazowe telefonii  komórkowej) oraz zieleń;

2) wysokość zabudowy - wysokość mierzona od 
najniższej rzędnej rzutu pionowego obrysu ścian 
lub podpór najniższej kondygnacji  nadziemnej na 
powierzchnię terenu (odwzorowaną na podkładzie 
mapowym rysunku planu) do najwyższej kalenicy 
dachu lub najwyższego punktu na  pokryciu kubatury 
budynku albo attyki. Do wysokości zabudowy 
nie wlicza się urządzeń, instalacji i elementów 
technicznych, rekreacyjno-sportowych,  reklamowych 
(o ile nie mają formy attyki), takich jak: anteny, maszty 
odgromnikowe, kominy, klimatyzatory, nadbudówki 
nad dachami (np. maszynownie  dźwigów, centrale 
wentylacyjne, klimatyzacyjne, kotłownie), które 
postrzegane z poziomu podłogi parteru (z odległości 
od zabudowy nie mniejszych niż  dwie i nie większych 
niż trzy jej wysokości) nie podwyższają optycznie 
zabudowy swoją masą.Dopuszcza się mierzenie 
wysokości oddzielnie dla  poszczególnych części 
budynków;

3) zagospodarowanie tymczasowe – zagospodarowanie 
nowe, niezgodne z ustaleniami planu w zakresie 
przeznaczenia terenu lub  określonych w nim 
warunków, standardów i parametrów, które po 
terminie na jaki zostało dopuszczone powinno ulec 
likwidacji. Obiekty tymczasowe  zgodne z ustaleniami 
planu nie są zagospodarowaniem tymczasowym;

4) powierzchnia biologicznie czynna - teren biologicznie 
czynny, w rozumieniu rozporządzenia w sprawie 
warunków technicznych, jakim  powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie.

§ 3

Oznaczenia literowe lub literowo – cyfrowe dotyczące 
przeznaczenia terenów użyte w niniejszym planie:
1. Tereny infrastruktury technicznej:
 D odprowadzenie wód opadowych, melioracje i 

urządzenia ochrony przeciwpowodziowej - np.: 

zbiorniki retencyjne przeciwpowodziowe, wały i inne  
urządzenia przeciwpowodziowe, przepompownie 
melioracyjne, przepompownie deszczowe.

§ 4

Wody opadowe i roztopowe pochodzące z zanieczysz-
czonych powierzchni szczelnych wymagają oczyszczenia, 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 5

1. W obszarze objętym planem ustala się jeden teren 
oznaczony numerem 001.

2. Dla w/w terenu określa się ustalenia szczegółowe ujęte 
w karcie terenu.

§ 6

KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 001-D 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZE-
STRZENNEGO KRAKOWIEC -  WAŁ WZDŁUŻ MARTWEJ 
WISŁY - POMIĘDZY UL. STECZKA I UL. ZAWIŚLAŃSKĄ 
W MIEŚCIE GDAŃSKU, O NUMERZE EWIDENCYJNYM:  
1418
1. Numer terenu: 001.
2. Powierzchnia terenu: 2,07 ha.
3. Przeznaczenie terenu: D - teren urządzeń ochrony 

przeciwpowodziowej - wał przeciwpowodziowy z 
drogą technologiczną oraz umocnienia  nabrzeża.

4. Funkcje wyłączone: nie ustala się.
5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania 

uznany za zgodny z planem: nie ustala się.
6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

d r o ga  t e ch n o l o g i c z n a  p e ł n i ą c a  f u n k c j ę 
ogólnodostępnego ciągu pieszo-rowerowego.

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
1) linie zabudowy: nie dotyczy;
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni terenu inwestycji: nie dotyczy;
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-

nej: 50%;
4) intensywność zabudowy: nie dotyczy;
5) wysokość zabudowy: nie dotyczy;
6) formy zabudowy: nie dotyczy;
7) kształt dachu: nie dotyczy;
8) gabaryty obiektów: nie dotyczy.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 
nie dotyczy.

9. Zasady dotyczące systemów komunikacj i  i 
infrastruktury technicznej:
1) dostępność drogowa:

a) od ul. Steczka - poza granicami planu,
b) od ul. Mewy - poza granicami planu,
c) od ul. Zawislańskiej - poza granicami planu;

2) parkingi: wyklucza się;
3) zaopatrzenie w wodę: nie dotyczy;
4) odprowadzenie ścieków: nie dotyczy;
5) odprowarzenie wód opadowych: odprowadzenie 

powierzchniowe;
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektro-

energetycznej;
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy;
8) zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy;
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne - po 

segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozo-
stałe - zgodnie z obowiązującymi  przepisami;

10) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopusz-
cza się.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współcze-

Poz. 512



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 23 — 2879 —

snej: nie dotyczy.
11. Zasady ochrony środowiska i przyrody: teren objęty 

Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Bio-
logicznie (OSTAB).

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
1) mała architektura - dopuszcza się, z zastrzeżeniem 

zachowania pełnej przejezdności drogi technolo-
gicznej;

2) nośniki reklamowe - zakaz lokalizacji;
3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe - zakaz 

lokalizacji;
4) urządzenia techniczne - dopuszcza się;
5) zieleń - kształtowana dowolnie, z zastrzeżeniem 

ust. 11.
13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowa-

nia terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowa-
nia.

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej 
zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów 
wymagających przekształceń lub  rekultywacji: nie 
ustala się.

15. Stawka procentowa: nie dotyczy.
16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów:
1) teren położony w granicach portu morskiego – 

wszelkie zmiany sposobu użytkowania i zago-
spodarowania należy uzgodnić z właściwym  
terytorialnie organem administracji morskiej;

2) obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią – 
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odręb-
nymi.

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie dotyczy.

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wyda-
wania decyzji administracyjnych:
1) zaleca się docelową rzędną korony wału +2,5 m 

n.p.m.;

2) w rozwiązaniach technicznych zaleca się uwzględ-
nienie podniesienia się poziomu wody gruntowej 
do rzędnej +1,25 m n.p.m.

§ 7

Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej 
integralne części są:
1. część graficzna - rysunek planu Krakowiec – wał wzdłuż 

Martwej Wisły - pomiędzy ul. Steczka i ul. Zawiślańską 
w mieście Gdańsku w skali 1:1000  (załącznik nr 1).

2. rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu (załącznik nr 2).

3. rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy  oraz zasadach 
ich finansowania (załącznik nr 3).

§ 8

Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Gdańska do:
1. przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej 

uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu 
oceny zgodności z prawem.

2. publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej 
Miasta Gdańska.

§ 9

Traci moc we fragmentach objętych granicami niniej-
szego planu: miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego Krakowiec w rejonie ulic  Jodłowej – Steczka 
w mieście Gdańsku, zatwierdzony uchwałą nr LVI/1899/06 
Rady Miasta Gdańska z dnia 26.10.2006 r. (Dz. Urz. Nr 35 
z dnia  09.02.2007 r., poz. 504).

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
skiego z wyjątkiem § 8, który wchodzi w  życie z dniem 
podjęcia uchwały.

 Przewodniczący 
Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek
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ZAŁĄCZNIK Nr 1
DO UCHWAŁY Nr VI/38/11
RADY MIASTA GDAŃSKA

  z dnia 13.01.2011 r.
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   ZAŁĄCZNIK Nr 2
   DO UCHWAŁY Nr VI/38/11
   RADY MIASTA GDAŃSKA

     z dnia 13.01.2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozstrzygnięcia uwag do 
projektu planu

W ustawowym terminie uwagi do projektu planu nie 
wpłynęły.

   ZAŁĄCZNIK Nr 3
   DO UCHWAŁY Nr VI/38/11
   RADY MIASTA GDAŃSKA

     z dnia 13.01.2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz  zasadach 

ich finansowania.

BUDOWA SIECI INFRASTRUKTURY ZLOKALIZOWA-
NEJ POZA LINIAMI ROZGRANICZAJĄCYMI DRÓG
1. k a r t a  t e r e n u  n r  0 0 1 / D :  B u d o w a  w a ł u 

przeciwpowodziowego o długości ok. 1310 m,
- realizacja finansowana z budżetu gminy,
- istnieją możliwości ubiegania się o dofinansowanie 

ze środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz z funduszy 
strukturalnych UE.
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Obwieszczenie
Komisarza Wyborczego w Słupsku

 z dnia 14 lutego 2011 r.

o wynikach wyborów ponownych do Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska przeprowadzonych w dniu 13 lutego 2011 r.

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 
1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów 
i sejmików województw (Dz. U. z 2010  r. Nr 176, poz. 
1190) Komisarz Wyborczy w Słupsku podaje do publicz-
nej wiadomości wyniki wyborów ponownych do Rady 
Gminy Nowa Wieś  Lęborska przeprowadzonych w dniu 
13 lutego 2011 r.

CZĘŚĆ I
Dane ogólne

1. Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym.
2. Wybierano 1 radnego spośród 2 kandydatów 

zgłoszonych na 2 listach kandydatów przez 2 komitety 
wyborcze.

3. Głosowanie przeprowadzono w 1 obwodzie.
4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 

961.
5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania 

wyniosła 501.
6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w 

wyborach) wyniosła 501 czyli frekwencja wyborcza 
wyniosła 52,13%.

7. Wybrano 1 radnego.

CZĘŚĆ II
Wyniki wyborów

Rozdział 1
Okręg wyborczy nr 8

1. Liczba wybieranych radnych wyniosła 1.
2. Wybory odbyły się.
3. Głosowanie przeprowadzono.
4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 

961.
5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania 

wyniosła 501.
6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w 

wyborach) wyniosła 501 czyli frekwencja wyborcza 
wyniosła 52,13%.

7. Liczba głosów nieważnych wyniosła 72 co stanowi 
14,37% ogólnej liczby głosów.

8. Liczba głosów ważnych wyniosła 429 co stanowi 
85,63% ogólnej liczby głosów.

9. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z 
tych list oddano następującą liczbę głosów:
1) lista nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - 

216
a) GERC Stanisław Tadeusz - 216,

2) lista nr 18 KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNE - 
213
a) SYLDATK Marian Wojciech - 213.

10. Radnym został wybrany:
1) z listy nr 2 KW POLSKIE STRONNICTWO 

LUDOWE:
a) GERC Stanisław Tadeusz.

11. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Komisarz Wyborczy 
w Słupsku

Andrzej Jastrzębski
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