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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXI/478/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projek-
tu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu pod usługi i rekreację działki nr 296/5-LP we wsi 
Charzykowy gm. Chojnice.

W okresie wyłożenia projektu planu wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu 
w dniach od 12 października 2009 r. do 03 listopada 
2009 r. oraz w terminie 14 dni po tym okresie, tj. do dnia 
17 listopada 2009 r., nie wniesiono żadnych uwag.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXI/478/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które na-
leżą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich fi nanso-
wania do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu pod usługi i rekreację działki nr 
296/5-LP we wsi Charzykowy gm. Chojnice.

Realizacja zamierzeń inwestycyjnych określonych w pro-
jekcie miejscowego planu nie wymaga ponoszenia kosz-
tów z budżetu gminy na wykonanie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które są zadaniami własnymi 
gminy. Przez przedmiotowy teren i w jego sąsiedztwie 
przebiegają sieci infrastruktury technicznej. Dla realizacji 
zamierzeń budowlanych obiektów określonych w projekcie 
miejscowego planu należy wykonać ich przyłączenie do 
odpowiednich sieci. Koszt wykonania przyłączeń obciąża 
inwestora realizującego inwestycję.
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 UCHWAŁA Nr XXXV/242/09
Rady Gminy w Lipnicy

 z dnia 15 grudnia 2009 r.

 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu eksploatacji kruszywa naturalnego GLIŚNO.

  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 późn. zm.), 
oraz art. 3 ust. 1, art. 5, art. 14 ust. 3 i 5, art. 15, art. 17, 
art. 20, art. 29, art. 36 ust. 4 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. 53 usta-
wy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.), uwzględ-
niając uchwałę nr XXXIV/279/06 Rady Gminy w Lipnicy 
z dnia 29 września 2006 r. w sprawie przystąpienie do 
sporządzenia planu Rada Gminy w Lipnicy po stwierdzeniu 
zgodności z postanowieniami studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnica, 
przyjętego uchwałą nr XXIII/188/05 Rady Gminy Lipnica z 
dnia 29 kwietnia 2005 r. uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

  Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego terenu eksploatacji kruszywa naturalnego 
GLIŚNO, zwany dalej “planem”, dla obszaru, którego 
granice oznaczone są na rysunku planu.

§ 2

1. Celem planu jest stworzenie podstawy formalnej dla 
dalszej eksploatacji znajdujących się w obszarze ob-
jętym planem złóż kruszywa naturalnego, oraz funk-
cjonowania zakładu górniczego, w tym w granicach 
terenu górniczego Gliśno 2, ustanowionego w decyzji 
Wojewody Pomorskiego z dnia 21.04.2006 znak: DGG.
GL/Z-7412-2-01/06.

2. Niniejszy plan jest jednocześnie miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego 

„Gliśno 2”.

§ 3

  Plan wyrażony jest w formie ustaleń stanowiących treść 
uchwały oraz w formie ustaleń grafi cznych, na rysunku 
planu, pod nazwą: „miejscowy plan zago-spodarowania 
przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa naturalnego 
GLIŚNO”, wykonanym na mapie sytuacyjno-wysokościo-
wej w skali 1:2000.

§ 4

  Załącznikami do uchwały są:
1) rysunek planu – 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 fi nansowania – załącznik nr 3.

§ 5

1. Ustalenia grafi czne rysunku planu obowiązują w do-
kładności możliwej do odczytania w skali rysunku.

2. Przez użyte w uchwale określenie:
— „tereny” - należy rozumieć tereny o różnym przezna-

czeniu i sposobie zagospodarowania, rozgraniczone 
liniami o grubości 1,5 mm; wiążące jest położenie 
osi linii; w przypadku pokrywania się linii z granicą 
ewidencyjną nieruchomości, miarodajny jest odpo-
wiedni odcinek tej granicy;

— „plan” – należy rozumieć miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszy-
wa naturalnego GLIŚNO, objęty niniejszą uchwałą.

3. Symbolom umieszczonym na rysunku planu odpowia-
dają odpowiednio symbole ustaleń uchwały.

4. Obowiązującymi ustaleniami rysunku planu są:
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1) granice obszaru objętego planem,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu 

i sposobie zagospodarowania oraz przeznaczenia te-
renów, wyrażone symbolami literowymi i numerami, 
odpowiednio jak w treści uchwały,

3) granice terenu górniczego „Gliśno 2”
4) nieprzekraczalne linie krawędzi wyrobiska eksploa-

tacji powierzchniowej; pozostałe elementy rysunku 
planu mają charakter informacyjny.

Rozdział 2
Ustalenia w zakresie przeznaczenia 
i zasad zagospodarowania terenów

§ 7

  Ustalenia szczegółowe dotyczące rozgraniczonych 
terenów 

1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1PG prze-
znacza się na eksploatację powierzchniową kruszywa 
naturalnego, z następującymi warunkami:
  1) eksploatację złoża można prowadzić tylko na pod-

stawie ważnej koncesji na wydobycie kopaliny oraz 
zgodnie z projektem zagospodarowania złoża;

  2) wydobycie kopaliny nie powinno powodować 
przekroczenia standardów jakości środowiska 
poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł 
prawny; obowiązuje okresowe badanie poziomu 
hałasu w sąsiedztwie najbliższych zabudowań 
mieszkalnych;

  3) odległość krawędzi wyrobiska od pasa drogowego 
drogi powiatowej powinna wynosić co najmniej 30 
m, od pozostałych granic obszaru objętego planem 
powinna wynosić co najmniej 15 m, od innych 
terenów odpowiednio zgodnie z oznaczeniem na 
rysunku planu;

  4) na czas prowadzenia wydobycia i ruchu zakładu 
górniczego w odległości mniejszej niż 500 m od gra-
nic terenów zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej 
i usługowej należy wykonać ekran akustyczny o wy-
sokości co najmniej 2,5 m w stosunku do poziomu 
krawędzi wyrobiska; funkcję ekranu może spełniać 
m.in. wał ziemny z nadkładu z wyrobiska;

  5) prace eksploatacyjne zakładu górniczego nie powin-
ny być prowadzone w porze nocnej w odległości 
mniejszej niż 500 m od granic terenów zwartej 
zabudowy wsi Borzyszkowy;

  6) drogi wewnętrzne powinny być utwardzone ele-
mentami rozbieralnymi;

  7) urobek transportować samochodami i przenośni-
kami taśmowymi przestawnymi do istniejącego 
zakładu przeróbczego położonego poza granicami 
obszaru objętego planem;

  8) nadkład gromadzić w granicach terenu i wykorzy-
stać do jego rekultywacji;

  9) na terenie obowiązuje zakaz zabudowy obiektami 
kubaturowymi; obsługę administracyjną, socjalną 
i techniczną wydobycia, w tym remontową, na-
leży prowadzić poza obszarem objętym planem; 
w granicach terenu dopuszcza się postawienie 
niezbędnych dla potrzeb socjalnych kontenerów;

10) przebiegające przez teren napowietrzne linie elektro-
energetyczne mogą być skablowane i przesunięte 
poza krawędź wyrobiska; ich zachowanie wymaga 
zastosowania odpowiednich fi larów ochronnych;

11) zasilanie urządzeń wydobywczych ze stacji transfor-
matorowej położonej w granicach terenu lub poza 
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nim; lokalizację stacji w granicach terenu ustali 
projekt zagospodarowania złoża;

12) wprowadza się zakaz gromadzenia i przechowy-
wania paliw i innych substancji ropopochodnych, 
dokonywania napraw i konserwacji sprzętu, skła-
dowania odpadów; obowiązuje zabezpieczenie 
wyrobiska przed możliwością składowania odpa-
dów;

13) miejsca postojowe dla samochodów i maszyn gór-
niczych, poza używanymi w ciągu technologicznym, 
należy zlokalizować poza terenami wyrobiska, wy-
łącznie na uprzednio wyznaczonych utwardzonych 
miejscach;

14) skarpy wyrobisk powinny być formowane w sposób 
uniemożliwiający osuwanie mas ziemnych; maksy-
malny dopuszczalny kąt nachylenia skarpy – 400;

15) systematycznie monitorować stan skarp wyrobisk 
w czasie eksploatacji oraz likwidować powstałe 
osuwiska i wymycia;

16) ograniczać pylenie urabianego i transportowanego 
materiału mineralnego w czasie niekorzystnych 
warunków pogodowych np. przez zraszanie hałd 
nadkładu i skały macierzystej;

17) dostęp do terenu z przyległych dróg publicznych:
— powiatowej nr 1729G DK nr 20 – Ciemno –Bo-

rzyszkowy DW nr 212, z uwzględnieniem wyma-
gań dla warunków technicznych klasy Z;

— gminnej 009G, z uwzględnieniem wymagań dla 
warunków technicznych klasy D; położonych 
poza obszarem objętym planem; zjazdy z tych 
dróg będą rozwiązywane w projektach budow-
lanych, w uzgodnieniach z zarządcami dróg;

18) transport wydobytego kruszywa wyłącznie na teren 
zakładu przeróbczego położonego poza granicami 
obszaru objętego planem i wywożony poza zakład 
drogą omijającą tereny zabudowy mieszkaniowej;

19) dla całego terenu ustala się wykonanie rekultywacji 
technicznej (właściwe ukształtowanie rzeźby terenu 
i kształtowanie stromych skarp, odtworzenie gleb 
metodami technicznymi, odbudowę sieci niezbęd-
nych dróg dojazdowych) i biologicznej (obudowę 
biologiczną zboczy skarp wyrobisk, odtworzenie gleb 
metodami agrotechnicznymi) o kierunku leśnym; 
prace rekultywacyjne należy prowadzić etapowo; 
zrekultywowane powierzchnie należy zalesiać;

2. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2 R.L 
przeznacza się na las.

3. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 3 R.P i 
4 r.P przeznacza się na użytkowanie rolnicze bez zabu-
dowy; na terenach tych mogą znajdować się istniejące 
i projektowane elementy (sieci i urządzenia) uzbrojenia 
technicznego; tereny mogą być zalesiane.  

4. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 5 R.M, 
6 R.M i 7 R.M przeznacza się na zabudowę zagrodową 
(istniejącą), z możliwością rozbudowy, z następującymi 
warunkami:
1) zabudowa do 2 kondygnacji naziemnych - parterowa 

z dachami dwu-spadowymi (z ewentualnym pod-
daszem użytkowym), o połaciach symetrycznych, 
nachylonych pod kątem 450(+/-50);

2) wysokość budynków nie powinna przekraczać 
12 m;

3) poziom posadzki parteru nie powinien przekraczać 
60 cm nad poziomem terenu;

4) istniejąca zabudowa może zachować dotychczasową 
formę; przy przebudowie ze zmianą konstrukcji da-
chu, jego forma powinna spełniać warunek ustalany 
w p.1).
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  5) powierzchnie biologicznie czynne powinny stano-
wić co najmniej 50% terenu;

  6) dopuszczalny poziom hałasu nie może przekraczać 
wartości ustalonych przepisami dla terenów zabu-
dowy zagrodowej;

  7) z powstającymi odpadami postępować w sposób 
określony w przepisach prawa miejscowego, jak 
plan gospodarki odpadami, regulamin utrzymania 
czystości i porządku;

  8) zaopatrzenie w wodę ze zbiorowego systemu wo-
dociągowego wsi Borzyszkowy - Glisno istniejącą 
siecią wodociągową;

  9) odprowadzenie ścieków bytowych do szczelnych 
zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na 
poszczególnych terenach, a następnie ich wywóz 
do najbliższej oczyszczalni ścieków; docelowo ścieki 
bytowe odprowadzać rozbudowanym zbiorczym 
systemem kanalizacji sanitarnej Glino - Borzyszko-
wy – Ostrowie - Borowy Młyn – Upiłka do oczysz-
czalni ścieków w Upiłce;

10) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na 
własny nieutwardzony teren;

11) zaopatrzenie w gaz poprzez dystrybucję gazu płyn-
nego propan-butan;

12) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł zlo-
kalizowanych w obiektach należących bezpośrednio 
do odbiorców ciepła, w których preferowane są 
niskoemisyjne i nieemisyjne nośniki energii.

5. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 8ZC 
przeznacza się na cmentarz (istniejący), z następującymi 
warunkami:
1) kontynuacja zagospodarowania zgodnie z przepisami 

o cmentarzach i grzebaniu zmarłych;
2) nawierzchnie przejazdów i ścieżek pieszych wykonać 

w sposób umożliwiający przenikanie wód opado-
wych do gruntu;

3) dopuszczalny poziom hałasu nie może przekraczać 
wartości ustalonych przepisami dla terenów rekre-
acyjno-wypoczynkowych;

4) zaopatrzenie w wodę realizować ze zbiorowego sy-
stemu wodociągowego wsi Borzyszkowy istniejącą 
siecią wodociągową;

5) z powstającymi odpadami należy postępować w spo-
sób określony w przepisach prawa miejscowego, jak: 
plan gospodarki odpadami, regulamin utrzymania 
czystości i porządku;

6) dostępem do drogi publicznej, gminnej, położonej 
poza obszarem objętym planem.

Rozdział 3
Ustalenia związane z ochroną 

dóbr kultury i środowiska

§ 8

1. Celem ochrony dóbr kultury jest wszechstronne udo-
kumentowanie reliktów średniowiecznej przestrzeni 
osadniczej poprzez prowadzenie archeologicznych 
badań interwencyjnych w formie nadzoru archeolo-
gicznego realizowanego w trakcie prowadzenia procesu 
inwestycyjnego.

2. Dla oznaczonych na rysunku planu czterech stanowisk 
archeologicznych ujętych w wojewódzkiej ewidencji 
zabytków, strefy W.III - ograniczonej ochrony archeo-
logiczno-konserwatorskiej, obowiązuje, dla wszystkich 
inwestycji lokalizowanych w strefi e, przeprowadzenie 
interwencyjnych badań archeologicznych w formie 
nadzoru archeologicznego prowadzonego w trakcie 
realizacji inwestycji, po zakończeniu których teren może 

być trwale zainwestowany. Zakres badań archeologicz-
nych określa inwestorowi bądź właścicielowi terenu 
Wojewódzki Konserwator Zabytków w wydanej na jego 
wniosek decyzji - zgodnie Rozporządzeniem Ministra 
Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia 
prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budow-
lanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a 
także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań 
ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. 
U. Nr 150 poz. 1579 ze zm.)

§ 9

1. Obszar objęty planem położony jest w otulinie Parku 
Krajobrazowego „Dolina Słupi”. W jej obszarze nie 
należy lokalizować obiektów i podejmować przedsię-
wzięć mogących degradować walory przyrodnicze i 
krajobrazowe Parku, zgodnie z Rozporządzeniem Woje-
wody Pomorskiego Nr 15/2003 z dnia 23 czerwca 2003 
roku w sprawie ustanowienia „Planu ochrony Parku 
Krajobrazowego Doliny Słupi (Dziennik Urzędowy Wo-
jewództwa Pomorskiego Nr 83 poz. 1362 z 30 czerwca 
2003 roku).

2. Dopuszczalność poboru wód do celów uszlachetniania 
złoża oraz ostateczne określenie granic wydobycia, z 
uwzględnieniem ustalanych w § 7.1 ograniczeń, zostaną 
określone w obowiązującym postępowaniu na podsta-
wie przepisów ochrony środowiska.

3. Wycinkę powierzchni leśnych prowadzić należy poza 
sezonem lęgowym.

4. W gospodarce rolniczej i leśnej zaleca się przestrzeganie 
zasad biotechniki, zapewniające wydolność środowiska 
naturalnego, odnawialność zasobów przyrodniczych, 
trwałość świata roślinnego i zwierzęcego oraz różno-
rodność i indywidualność przyrody i krajobrazu.

Rozdział 4
Postanowienia końcowe

§ 10

1. Na cele nierolnicze i nieleśne, związane z eksploatacją, 
przeznacza się:
1) grunty leśne o łącznej powierzchni 161,09 ha, w tym 

grunty stanowiące wła-sność Skarbu Państwa o 
powierzchni 19,91 ha i grunty stanowiące własność 
prywatną o powierzchni 141,18 ha;

2) grunty rolne pochodzenia mineralnego o łącznej 
powierzchni 146,33 ha, w tym: grunty orne kl. V - 
3,64 ha, kl. VI –124,67 ha kl. VIz - 5,8 ha, zadrzewione 
grunty orne LzRVI – 0,1 ha, grunty rolne zabudowane 
B-RVI – 0,28 ha, pastwiska kl. V - 0,13 ha, kl. VI - 1,75 
ha; kl. VIz – 9,78 ha, a także nieużytki mineralne o 
powierzchni 0,18 ha.

2. Grunty leśne będą wyłączane z użytkowania leśnego 
sukcesywnie, w następujących etapach:
— I etap wyłączeń w 2009 r. – 2010 r. 19,23 ha lasów 

położonych w obrębie Borzyszkowy,
— II etap wyłączeń od 2010 r. – 2013 r. 49,56 ha lasów 

położonych w obrębie Borzyszkowy,
— III etap wyłączeń od 2012 r. – 2015 r. 31,39 ha lasów 

położonych w obrębie Gliśno Wielkie,
— IV etap wyłączeń od 2013 r. – 2017 r. 3,61 ha lasów 

położonych w obrębie Borzyszkowy,
— V etap wyłączeń od 2015 r. – 2021 r. 58,44 ha lasów 

położonych w obrębie Gliśno Wielkie.

§ 11

  Ustala się stawkę, w wysokości 30%, służącą naliczeniu 
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jednorazowej opłaty, z tytułu wzrostu wartości nierucho-
mości objętych planem w granicach terenu PG.

§ 12

  Niniejsza uchwała nie narusza uchwały nr XXX/236/2002 
Rady Gminy Lipnica z dnia 20 września 2002 r. w sprawie 
zmian w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego gminy Lipnica (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 
z 2002, nr 77 poz. 1674) w zakresie ustaleń dla terenu 
położonego w granicach obszaru objętego niniejszym 
planem.

§ 13

  Uchwała wchodzi w życie w 30 dni od daty opublikowa-

nia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskie-
go i podlega publikacji na stronie internetowej gminy.

§ 14

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lip-
nica.

Przewodniczący
Rady Gminy

Sławomir Ejtminowicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/242/09
Rady Gminy w Lipnicy
z dnia 15 grudnia 2009 r.

Poz. 907
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/242/09
Rady Gminy w Lipnicy
z dnia 15 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa 
naturalnego Gliśno

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG 
ZGŁOSZONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO 
WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPO-
DAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU EKSPLOATA-
CJI KRUSZYWA NATURALNEGO GLIŚNO
Po rozpatrzeniu uwag przedstawionych przez Wójta Gminy 
Lipnica – w wykazie uwag, Rada zajęła niżej wymienione 
stanowisko w sprawie zgłoszonych do projektu planu 
uwag.
1. Akceptuje się rozstrzygnięcie Wójta o sposobie 

uwzględnienia w planie zgłoszonych uwag.
2. Akceptuje się nieuwzględnienie oraz uznanie za bez-

podstawne uwag wymienionych w wykazie uwag.
  W załączeniu wykaz uwag*

* Wykaz uwag do wglądu w Urzędzie Gminy.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXV/242/09
Rady Gminy w Lipnicy
z dnia 15 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa 
naturalnego Gliśno

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPI-
SANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ 
WŁASNYCH GMINY ORAZ O ZASADACH ICH FINANSO-
WANIA
Realizacja ustaleń dokonywanych w planie nie wymaga 
dokonywania inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, która należy do zadań własnych gminy. Plan ustala 
możliwość dokonywania takich inwestycji w miarę wy-
stępowania bieżących potrzeb, co jednak nie warunkuje 
wykonalności planu bez ich realizacji.

Poz. 907, 908

908

 UCHWAŁA Nr XXXIX/396/2009
Rady Gminy Wejherowo
 z dnia 22 grudnia 2009 r.

 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wejherowo na rok 2010.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165,165a, 166 
ust. 1 i 2, 167 ust. 2, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o fi nansach publicznych 
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), w związku z art. 403 ust. 
1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony śro-
dowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze 
zm.), Rada Gminy Wejherowo uchwala, co następuje:

§ 1

  Dochody budżetu gminy w wysokości 58.367.405,-zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody majątkowe w 
rozdziale 70005, par. 0870 – w wysokości 6.428.300,-zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 61.864.005,-zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki majątkowe 
15.359.600,-zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyj-
ne w latach 2010 – 2013, zgodnie z załącznikiem nr 3 
(3a – zadania inwestycyjne w 2010 roku).

§ 3

1. Ustala się defi cyt budżetowy w wysokości 3.496.600,-
zł. Źródłem fi nansowania niedoboru budżetowego jest 
część nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 
4.100.000,-zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.100.000,-

zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i rozchody budżetu w 
wysokości 603.400,-zł, które przeznacza się w całości na 
spłatę rat kapitałowych kredytu, zgodnie z załącznikiem 
nr 4a.

§ 4

  W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 150.000,-zł,
2) na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 30.000,-zł,
3) celową w wysokości - 220.000,-zł,
 z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące rad so łeckich w kwocie - 
220.000,-zł.

§ 5

  Ustala się wydatki na pomoc fi nansową dla Powiatu 
Wejherowskiego w wysokości 1.440.000,-zł z przezna-
czeniem na wykonanie przebudowy drogi powiatowej 
nr 1438G stanowiącej dojazd do drogi krajowej nr 6 dla 
północnej części Powiatu Wejherowskiego w miejsco-
wości Bolszewo, opracowanie dokumentacji budowlanej 
i wykonawczej na przebudowę i budowę odcinków dróg 
powiatowych 1400G Reda-Gniewowo i 1401G Wejhe-
rowo-Zbychowo-Reszki na odcinkach Reda-Gniewowo, 
Gniewowo-Zbychowo o długości ok.5,5 km, wykonanie 
odnowy nawierzchni drogi nr 1440G Kniewo – Piaśnica 
Wielka – Puck, na odcinku Warszkowo – Piaśnica oraz 
wykonanie odnowy nawierzchni drogi powiatowej Wej-
herowo - Gniewowo, zgodnie z załącznikiem nr 2.


