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z art. 122 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 82 ust. 3 pkt 
1 i art. 82 ust. 4 wymienionej wyżej ustawy;

e) teren do rzędnej +2,50 m n.p.m. zagrożony jest 
zalaniem przez wody morskie wskutek spiętrzeń 
sztormowych oraz prognozowanego wzrostu po-
ziomu morza w wyniku efektu cieplarnianego, teren 
do rzędnej +1,25 zagrożony jest zalaniem w wyniku 
wzrostu poziomu wód gruntowych.

§ 2

1. Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag 
do projektu zmiany planu stanowi 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 fi nansowania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały.

§ 3

  Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Sopotu do przed-
stawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwały 
wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności 
z prawem.

§ 4

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego z wyjątkiem § 3, który wchodzi w życie z 
dniem podjęcia uchwały.

Przewodniczący 
Rady Miasta Sopotu

Wieczesław Augustyniak

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLI/528/2010
Rady Miasta Sopotu
z dnia 3 września 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-
jektu zmiany planu
Projekt zmiany planu został wyłożony do publicznego 
wglądu w dniach od 10 maja 2010 r. do 7 czerwca 2010 r. 
W ustalonym terminie do dnia 21 czerwca 2010 r., do
projektu zmiany planu nie wniesiono uwag.

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLI/528/2010
Rady Miasta Sopotu
z dnia 3 września 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmia-
nie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 
fi nansowania
I. BUDOWA DRÓG:
 Zmiany wprowadzone do planu nie przewidują inwe-

stycji z zakresu komunikacji, które należą do zadań 
własnych gminy.

II. BUDOWA SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
 Zmiany wprowadzone do planu nie przewidują inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych gminy.
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UCHWAŁA Nr XLI/529/2010
Rady Miasta Sopotu

z dnia 3 września 2010 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Mickiewicza” 
w mieście Sopocie dla terenów oznaczonych symbolami 05 i 08.

  Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr
141, poz. 1492; Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, 
poz. 1087; Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 
1635; Dz. U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880; Dz. U. z 2008 r. Nr 
199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; Dz. 
U. z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 
675), i art. 18, ust. 2, pkt 5, art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: 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 i Nr 162, 
poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203; 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 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. 
Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675), Rada Miasta 
Sopotu uchwala, co następuje:

§ 1

  Stwierdza się zgodność z ustaleniami „Studium uwa-

runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Sopotu” i uchwala zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego osiedla „Mickiewicza” 
w  m i e ś c i e  S o p o c i e  u c h w a l o n e g o  u c h w a ł ą 
nr XXXIV/574/2006 Rady Miasta Sopotu z dnia 27 stycz-
nia 2006 r., oznaczonego symbolem M-4/02, zwaną dalej 
„planem”, obejmującą tereny oznaczone symbolami 05.U 
i 08.KDW o łącznej powierzchni 0,63 ha w granicach jak na 
rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały.

§ 2

  Ustala się podział obszaru objętego planem na 2 tere-
ny o łącznej powierzchni 0,63 ha, oznaczone symbolami 
cyfrowymi 05 i 08 i ich przeznaczenie – główną funkcję –
oznaczone symbolem literowym:
  U – tereny zabudowy usługowej,
  KDW – tereny dróg wewnętrznych.

§ 3

1. Wyjaśnienie użytych pojęć:
1) intensywność zabudowy określają, ustalone w kar-

tach terenu: dopuszczalna wysokość zabudowy oraz 
dopuszczalna powierzchnia terenu przeznaczonego 
pod zabudowę;
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2) wysokość zabudowy - wysokość budynku mierzo-
na od naturalnej warstwicy terenu uśrednionej w 
granicach rzutu budynku do kalenicy względnie 
innego najwyższego punktu budynku lub wg ustaleń 
szczegółowych (nie dotyczy kominów i akcentów 
architektonicznych);

3) teren przeznaczony pod zabudowę - powierzchnia 
zabudowy wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrz-
nych krawędzi budynku na powierzchnię terenu; do 
powierzchni zabudowy nie wlicza się:
a) powierzchni obiektów budowlanych ani ich czę-

ści nie wystających ponad powierzchnię terenu 
istniejącego,

b) powierzchni elementów drugorzędnych, np. 
schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, dasz-
ków, markiz, występów dachowych, oświetlenia 
zewnętrznego;

4) określone na rysunku planu linie zabudowy nie 
dotyczą wykuszy, balkonów, schodów, ganków 
wejściowych, werand i innych elementów budynku 
wg ustaleń szczegółowych;

5) ustalenie zakazu podziałów działek nie dotyczy moż-
liwości podziałów korygujących i porządkujących;

6) ustalone w planie zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości nie dotyczą wydzieleń geodezyjnych 
dla sieci i urządzeń sieciowych infrastruktury tech-
nicznej;

7) stawka procentowa - podstawa do określenia jedno-
razowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy, określo-
nej w stosunku procentowym do wzrostu wartości 
nieruchomości w związku z uchwaleniem planu na 
zasadach określonych w art. 36 ust. 4 wymienionej 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym;

8) określenie reklama stała na obiektach budowlanych 
lub wolnostojąca oznacza rodzaje reklam:

  a) w zakresie formy:
— plakat, nieoświetloną planszę, napis na marki-

zie,
— oświetloną planszę lub kaseton,
— ekran reklamowy (np. billboard, baner, trans-

parent),
b) w zakresie treści: informację szerszą niż nazwa 

lokalu usługowego nie związana z jego siedzibą 
(np. zawierającą asortyment usług lub towarów, 
slogan reklamowy);

9) karta terenu – zbiór przepisów szczegółowych niniej-
szej uchwały odnoszących się do terenów wydzielo-
nych liniami rozgraniczającymi.

2. Ustalenia szczegółowe planu zawierają poniższe Karty 
terenów nr 05 i 08.

3. Karty terenów:

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr M-4/02

1. NUMER TERENU:05
2. POWIERZCHNIA: 0,53 ha.
3. PRZEZNACZENIE TERENU:U- teren zabudowy usługo-

wej – usługi z zakresu opieki społecznej.
4. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZE-

STRZENNEGO:
4.1. Ewentualna zabudowa odtworzeniowa lub rozbudo-

wa musi być zharmonizowana pod względem zasad 
podziałów i proporcji, a także detali i kolorystyki 
oraz zastosowanych materiałów budowlanych z 
formami zabudowy otaczającej, a także podporząd-

kować się celowi uzyskania harmonijnej całości 
zespołu urbanistycznego.

4.2. Należy dążyć do zachowania zieleni.
4.3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego określają ustalenia zawarte w punktach 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11.

5. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPO-
DAROWANIA TERENU:
5.1. Linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu.
5.2. Wysokość zabudowy: do 12,5 m (dla nowej zabu-

dowy).
5.3. Maksymalna wielkość terenu przeznaczonego pod 

zabudowę: 40% powierzchni działki.
5.4. Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 40% 

powierzchni działki, należy dążyć do zwiększenia 
powierzchni zielonych.

5.5. Forma zabudowy: wolnostojąca.
5.6. Geometria dachu: indywidualna.
5.7. Intensywność zabudowy określają ustalenia zawar-

te w pkt 5.2 i 5.3.
5.8. Inne:

a) wymagana organizacja terenów zielonych.
6. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERU-

CHOMOŚCI:
6.1. Wielkość działki: wg linii rozgraniczających okre-

ślonych na rysunku planu.
6.2. Szerokość frontu działek: nie dotyczy.
6.3. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: nie dotyczy.
6.4. Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i 

podziałów nieruchomości: nie ustala się.
7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:

7.1. Należy dążyć do zwiększenia powierzchni zielo-
nych, czynnych biologicznie i zachowania zieleni 
wysokiej. W miarę możliwości wprowadzić zieleń 
z zastosowaniem gatunków rodzimych.

7.2. Należy zastosować wszelkie dostępne rozwiązania 
techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby 
maksymalnie ograniczyć uciążliwości akustyczne 
i aerosanitarne związane z planowanym zagospo-
darowaniem terenu.

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO, 
ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ I KRA-
JOBRAZU KULTUROWEGO:
8.1. Teren 05 położony jest w zasięgu strefy ochrony 

otoczenia (w strefi e ochronnej krajobrazu) zespołu 
urbanistyczno – krajobrazowego Sopotu wpisanego 
do rejestru zabytków województwa decyzją z dnia 
12.02.1979 r. pod nr 771 (aktualny nr rejestru zabyt-
ków województwa pomorskiego - 936).

8.2. Teren 05 położony jest w zasięgu, wyznaczonego 
w Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Sopotu, obszaru 
zachowanych elementów zabytkowych – przedmiot 
ochrony stanowi:
a) ekspozycja widokowa na otaczające lasy i zespół 

staromiejski, którą umożliwia niska zabudowa 
obecnej szkoły oraz duże przestrzenie niezabu-
dowane (niski udział powierzchni zabudowanej) 
i punktowy, wolnostojący charakter zabudowy 
osiedla.

8.3. Warunki konserwatorskie dla obiektów projekto-
wanych:
a) obowiązuje wymóg sporządzenia i uzgodnienia 

z właściwym konserwatorem zabytków studium 
krajobrazowo – architektonicznego, którego 
zadaniem jest uzasadnienie koncepcji architek-
tonicznej w kontekście krajobrazu otoczenia.
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8.4. Warunki inne:
a) zakaz stosowania reklam stałych na obiektach 

budowlanych i reklam wolnostojących.
9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-

NYCH:
9.1. Obiekty małej architektury: dopuszcza się.
9.2. Nośniki reklamowe: zakaz stosowania reklam 

stałych na obiektach budowlanych i reklam wol-
nostojących.

9.3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: nie 
dopuszcza się.

9.4. Urządzenia techniczne: jak w pkt 15.
9.5. Zieleń: dopuszcza się.

10. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 
OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA POD-
STAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
10.1. Teren położony jest w zasięgu obszaru „B 2” 

ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Sopot 
– sposób zagospodarowania określają ustalenia 
zawarte w niniejszej karcie terenu.

11. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU: zagospodarowanie zgodne z przepisami 
szczególnymi dotyczącymi terenów i obiektów wy-
szczególnionych w pkt 10.

12. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
12.1. Dostępność drogowa: od ulicy Mickiewicza i ulicy 

wewnętrznej 08.KDW.
12.2. Parkingi: min. 1,3 stanowiska na 15 łóżek.
12.3. Zaopatrzenie w wodę: z ogólnomiejskiej sieci 

wodociągowej.
12.4. Odprowadzenie ścieków komunalnych: do miej-

skiej sieci kanalizacji sanitarnej.
12.5. Odprowadzenie wód opadowych: do kanaliza-

cji deszczowej i powierzchniowo, z parkingów 
– po podczyszczeniu w separatorach substancji 
ropopochodnych.

12.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną: z ogólno-
miejskiej sieci elektroenergetycznej.

12.7. Zaopatrzenie w gaz: z sieci rozdzielczej.
12.8. Zaopatrzenie w ciepło: indywidualne – gazowe, 

olejowe lub inne proekologiczne.
12.9. Gospodarka odpadami: po segregacji wywóz na 

zorganizowane składowisko odpadów.
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPO-

DAROWANIA TERENÓW:
13.1. Dopuszcza się istniejący sposób użytkowania do 

czasu zagospodarowania docelowego.
14. STAWKA PROCENTOWA: 30%.
15. INNE ZAPISY:

15.1. Ustala się możliwość budowy i modernizacji 
podziemnych sieci infrastruktury technicznej, 
sieci teletechnicznych, informatycznych.

15.2. Dopuszcza się możliwość budowy niewielkich 
obiektów infrastruktury technicznej nie kolidu-
jących z istniejącą zielenią.

15.3. Zakaz budowy garaży naziemnych; garaże pod-
ziemne nie mogą wykraczać poza rzut pionowy 
zewnętrznych krawędzi budynku na powierzch-
nię terenu, dopuszcza

się realizację garaży podziemnych poza obrysem 
rzutu budynku, nie większych jednak niż 30% 
powierzchni zabudowanej pod warunkiem cał-
kowitego zagłębienia w gruncie.

15.4. Posadowienie budynków zaprojektować w opar-
ciu o wyniki badań geologicznych; w przypadku, 

gdy roboty budowlane będą powodowały wy-
tworzenie leja depresyjnego, powstanie naprę-
żeń dynamicznych w podłożu gruntowym lub 
obniżenie lustra wody podziemnej mogącego 
powodować dodatkowe osiadanie, należy wcześ-
niej, tj. przed przystąpieniem do projektowania, 
wykonać ekspertyzę geotechniczną przewidu-
jącą skutki planowanych robót w stosunku do 
obiektów sąsiednich, oraz wskazującą sposób 
uniknięcia zagrożeń.

15.5. Zapewnić ludności źródła nieskażonej wody wg 
programu zapotrzebowania w wodę m. Sopotu 
w warunkach specjalnych; w planowanych do 
realizacji budynkach użyteczności publicznej 
uwzględnić lokalizację ukryć zgodnie z wymo-
gami obrony cywilnej.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr M-4/02 

DLA DRÓG I ULIC

1. NUMER TERENU:08
2. POWIERZCHNIA: 0,10 ha.
3. KLASA I NAZWA ULICY: ulica wewnętrzna - ciąg pieszo 

jezdnyKDW1/2; ulica bez nazwy.7
4. PARAMETRY I WYPOSAŻENIE:

4.1. Szerokość w liniach rozgraniczających: min. 6 m i 
jak na rysunku planu.

4.2. Inne parametry: nie ustala się.
4.3. Wyposażenie:

a) plac nawrotowy;
b) miejsca postojowe dla samochodów;
c) przewidzieć dojazd i dojście do terenu sportu i 

rekreacji po zachodniej stronie terenu objętego 
planem.

5. POWIAZANIA Z UKŁADEM ZEWNĘTRZNYM – w za-
kresie komunikacji drogowej - do ulicy lokalnej (ul. 
Mickiewicza); w zakresie uzbrojenia - do układu magi-
stralnego.

6. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:
6.1. Odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni 

utwardzonych – po podczyszczeniu w separato-
rach substancji ropopochodnych do kanalizacji 
deszczowej.

7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO, 
ZABYTKÓW, DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ I KRA-
JOBRAZU KULTUROWEGO:
7.1. Teren 08 położony jest w zasięgu strefy ochrony 

otoczenia (w strefi e ochronnej krajobrazu) zespołu 
urbanistyczno – krajobrazowego Sopotu wpisanego 
do rejestru zabytków województwa decyzją z dnia 
12.02.1979 r. pod nr 771 (aktualny nr rejestru zabyt-
ków województwa pomorskiego - 936).

7.2. Teren 08 położony jest w zasięgu, wyznaczonego 
w Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Sopotu, obszaru 
zachowanych elementów zabytkowych – przedmiot 
ochrony: nie ustala się.

8. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH:
8.1. Obiekty małej architektury: dopuszcza się.
8.2. Nośniki reklamowe: zakaz stosowania reklam 

stałych na obiektach budowlanych i reklam wol-
nostojących.

8.3. Tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: nie 
dopuszcza się.

8.4. Urządzenia techniczne: wymagane oświetlenie i 
jak w pkt 12.2.
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8.5. Zieleń: dopuszcza się.
9. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 

OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA POD-
STAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
9.1. Obszar wpisany do rejestru zabytków jak w pkt 7 

– sposób zagospodarowania określają ustalenia 
zawarte w niniejszej karcie terenu.

9.2. Teren położony jest w zasięgu obszaru „B 2” ochro-
ny uzdrowiskowej Uzdrowiska Sopot – sposób 
zagospodarowania określają ustalenia zawarte w 
niniejszej karcie terenu.

10. SPOSOBY I TERMINY UŻYTKOWANIA TYMCZASO-
WEGO: dopuszcza się istniejący sposób użytkowania 
do czasu zagospodarowania docelowego.

11. STAWKA PROCENTOWA: 30%.
12. INNE ZAPISY:

12.1. Wymagane przystosowanie ulicy dla osób nie-
pełnosprawnych.

12.2. Ustala się możliwość budowy i modernizacji 
podziemnych sieci infrastruktury technicznej, w 
tym sieci teletechnicznych, informatycznych.

§ 4

1. Część grafi czna zmiany planu, rysunek planu w skali 
1:1000 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Rozstrzygnięcia dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu zmiany planu, wyłożonego 
do publicznego wglądu, stanowią załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały.

3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach 
ich fi nansowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 
uchwały.

§ 5

  Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Sopotu do przed-
stawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwały 
wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności 
z prawem.

§ 6

  Traci moc we fragmencie objętym granicami niniejszego 
planu: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
osiedla „Mickiewicza” w mieście Sopocie uchwalony
uchwałą nr XXXIV/574/2006 Rady Miasta Sopotu z dnia 27 
stycznia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 68 z dnia 
26 czerwca 2006 r., poz. 1431).

§ 7

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego z wyjątkiem § 5, który wchodzi w życie z 
dniem podjęcia uchwały.

Przewodniczący 
Rady Miasta Sopotu

Wieczesław Augustyniak
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Załącznik nr 1
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Rady Miasta Sopotu
z dnia 3 września 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLI/529/2010
Rady Miasta Sopotu
z dnia 3 września 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-
jektu zmiany planu
I. Projekt zmiany planu został wyłożony do publicznego 

wglądu w dniach od 10 maja 2010 r. do 7 czerwca 
2010 r.  W ustalonym terminie do dnia 21 czerwca 
2010 r., do projektu zmiany uwagi wniósł:
— Zarząd Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej 

im. Adama Mickiewicza w Sopocie; uwagi dotyczą 
zwiększenia miejsc postojowych dla samochodów.

II. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi:
  Uwaga uwzględniona
 Rozstrzygnięcie uzasadnia się następująco: uznano za 

możliwe przedłużenie ulicy wewnętrznej 08.KDW w 
kierunku południowym o 10 m, tym samym zwiększenie 
ilości miejsc postojowych.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLI/529/2010
Rady Miasta Sopotu
z dnia 3 września 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmia-
nie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 
fi nansowania
I. BUDOWA DRÓG:
 Teren 08.KDW – przedłużenie ulicy wewnętrznej 

z miejscami postojowymi o 50 m – przyjęto powierzch-
nię w liniach rozgraniczających ok. 550 m². Źródła 
fi nansowania: środki pochodzące z budżetu miasta 
(środki własne).

II. BUDOWA SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
 Poza pasem drogowym zmiany wprowadzone do pla-

nu nie przewidują inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy.
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UCHWAŁA Nr XLVIII/424/2010
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 26 sierpnia 2010 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania i udzielania ulg w spłatach należności 
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Tczew.

  Na podstawie art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o fi nansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 
Dz. U. z 2010 r. Nr 28,poz. 1460) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 
ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(jednolity tekst 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 214 
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055 i nr 116, poz. 1203; 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; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i 
Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, 
poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142) Rada Miejska 
w Tczewie po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo - 
Budżetowej uchwala, co następuje:

§ 1

  Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb 
umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty na-
leżności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
przypadających Gminie Miejskiej Tczew, warunki dopusz-
czalności pomocy publicznej w przypadkach, w których 
ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz organy lub
osoby uprawnione do udzielania tych ulg.

§ 2

  Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Miejską 

Tczew,
2) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta 

Miasta Tczewa,
3) należności – należy przez to rozumieć należność z tytułu 

zbycia nieruchomości, opłatę roczną z tytułu użytkowa-
nia wieczystego lub trwałego zarządu, czynsz za dzier-
żawę i najem w tym najem lokali mieszkalnych, opłatę z 
tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności nieruchomości, koszty przygotowa-
nia nieruchomości do zbycia oraz inne cywilnoprawne 
wierzytelności Gminy,

4) dłużniku – należy przez to rozumieć osobę fi zyczną, oso-
bę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą 
osobowości prawnej.

§ 3

1. Należność może zostać umorzona w całości lub w części 
jeżeli:
1) osoba fi zyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego 

majątku albo pozostawiła majątek niepodlegające 
egzekucji na podstawie odrębnych przepisów,

2) osoba prawna została wykreślona z właściwego 
rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku 
majątku, z którego można by egzekwować należność, 
a odpowiedzialność z tytułu należności nie przecho-
dzi z mocy prawa na osoby trzecie,

3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej uległa likwidacji,

4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępo-
waniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej 
od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności 
lub postępowanie egzekucyjne okazało się niesku-
teczne,

5) zachodzi ważny interes dłużnika, w szczególności 
ściągnięcie należności zagraża jego egzystencji,

6) zachodzi ważny interes publiczny,
7) dzierżawca gruntów rolnych poniósł straty w upra-

wach w związku z wystąpieniem niekorzystnych wa-
runków atmosferycznych, w szczególności następstw 
klęsk żywiołowych.

2. Umorzenie należności może nastąpić na wniosek 
dłużnika lub z urzędu a w przypadkach określonym 
w ust. 1 pkt 7 jedynie na wniosek.

3. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zo-
bowiązane inne osoby, należności, o których mowa 
w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy 
warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich 
zobowiązanych.

4. Prezydent może wyrazić zgodę na nie dochodzenie na-


