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 UCHWAŁA Nr XLI/680/2010
Rady Miejskiej w Żukowie

 z dnia 12 marca 2010 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 756/3 i 756/4 
we wsi Chwaszczyno, gmina Żukowo

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

§ 1

1. Stwierdza się zgodność zmiany planu, o której mowa 
w ust. 2 – w zakresie uchwalonej zmiany, z ustaleniami 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Żukowo, określonymi w 
Uchwale nr XLVI/828/2002 Rady Miejskiej w Żukowie 
z dnia 09.10.2002 r. z późn. zm.

2. W Uchwale Nr III/47/2002 Rady Miejskiej w Żukowie 
z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla 
działek nr 756/3 i 756/4, obręb Chwaszczyno, gmina 
Żukowo, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego Nr 45 poz. 674 z dnia 29 
marca 2003 r, wprowadza się następującą zmianę:

 § 2 ust. 1 pkt 1 ppkt h), otrzymuje następujące 
brzmienie: „nieprzekraczalne linie zabudowy w 
odległości 8,0 m od linii rozgraniczającej drogi KD”

§ 2

Integralnymi częściami uchwały są: załącznik nr 1 – 
rysunek planu, załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o spo-
sobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego 
do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego 
planu, załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie reali-
zacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, należących do zadań własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania.

§ 3

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmi-
strzowi Gminy Żukowo.

§ 4

Niniejsza uchwała jest integralną częścią uchwały Nr 
III/47/2002 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 12 grudnia 
2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla działek nr 756/3 i 756/4 
we wsi Chwaszczyno, gmina Żukowo. Pozostałe ustale-
nia planu pozostają bez zmian.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
skiego.

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żukowie
Wojciech Kankowski
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLI/680/2010
Rady Miejskiej w Żukowie

 z dnia 12 marca 2010 r.



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 77 — 8704 — Poz. 1357, 1358

   Załącznik nr 2
   do Uchwały nr XLI/680/2010
   Rady Miejskiej w Żukowie

     z dnia 12 marca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE

 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyło-
żonego do publicznego wglądu projektu zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
działek nr 756/3 i 756/4 we wsi Chwaszczyno, gmina 

Żukowo.

W myśl postanowień zawartych w art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późniejszymi 
zmianami) projekt zmiany wyżej wymienionego miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko był wyłożony 
do publicznego wglądu od dnia 15.12.2009 r. do dnia 
11.01.2010 r. i w terminie ustalonym do składania wnio-
sków, to jest do dnia 26.01.2010 r. nie wniesiono uwag 
do wyłożonego projektu zmiany planu.

   Załącznik nr 3
   do Uchwały nr XLI/680/2010
   Rady Miejskiej w Żukowie

     z dnia 12 marca 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE

 w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z 

przepisami o finansach publicznych wynikających z roz-
wiązań projektu zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla działek nr 756/3 i 756/4 

we wsi Chwaszczyno, gmina Żukowo.

W myśl ustaleń art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) stwierdza się 
co następuje:

Na wyżej wymienionych terenach objętych opraco-
waniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego przyjęte w planie rozwiązania nie przewi-
dują konieczności realizacji inwestycji celu publicznego 
z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań 
własnych gminy.

1358

 UCHWAŁA Nr Nr XXVIII/240/2010
Rady Gminy Chmielno
 z dnia 15 marca 2010 r.

określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadze-
nie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbior-

ników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 
62, poz. 558, Nr 113, poz. 948, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 
48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, 
poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) i art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 
144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1454 oraz z 2009 
r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753 i Nr 
215, poz. 1664) oraz Rozporządzenia Ministra Środowi-
ska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33) Rada Gminy Chmielno 
uchwala, co następuje:

§ 1

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwole-
nia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na 
terenie gminy Chmielno powinien spełniać następujące 
wymagania:
1) w zakresie wyposażenia technicznego:

a) powinien posiadać sprzęt transportowy specjali-
styczny który zapewnia możliwość realizacji syste-
mu gospodarowania odpadami na obsługiwanym 
terenie. Pojazdy samochodowe winny posiadać 

konstrukcję lub zabudowę pozwalającą na załadu-
nek, transport i wyładunek odpadów komunalnych, 
w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środo-
wiska poprzez samoistne, wysypywanie się, wyle-
wanie, bądź rozwiewanie odebranych odpadów, a 
także roznoszenie przykrych dla otoczenia woni,

b) pojazdy powinny być zarejestrowane oraz posia-
dać potwierdzenie aktualnych badań technicznych 
dopuszczania do ruchu zgodnie z przepisami o 
ruchu drogowym,

c) pojazdy powinny być oznakowane w sposób trwały 
i widoczny umożliwiający identyfikacje podmio-
tu świadczącego usługi tj. nazwa przedsiębiorcy, 
adres, telefon kontaktowy

d) powinien posiadać instalację, urządzenia i obiekty, 
które zapewniają możliwość odbioru i przetwarza-
nia lub unieszkodliwiania wszystkich wyselekcjo-
nowanych strumieni odpadów lub mieć podpisane 
umowy z zarządzającymi takimi instalacjami, urzą-
dzeniami i obiektami. Dotyczy to zwłaszcza uniesz-
kodliwiania odpadów niebezpiecznych, sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, kruszenia odpa-
dów budowlanych, rozdrabniania i kompostowania 
odpadów biodegradalnych, demontażu odpadów 
wielkogabarytowych, dokładnego sortowania opa-
kowań, papieru, tektury, tekstyliów i metali, odzy-
sku i recyklingu opakowań wielomateriałowych,

e) powinien posiadać możliwości selekcjonowania 
odpadów zmieszanych w stopniu umożliwiającym 
osiąganie w kolejnych latach wskaźników odzysku i 
recyklingu w sytuacji, gdy selekcja przez właścicieli 
nieruchomości nie będzie realizowana w stopniu 
wystarczającym,


