
Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 78 — 8822 —

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVII/1296/10
Rady Miasta Gdańska 
z dnia 25 marca 2010 r.

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Brzeźno - rejon Al. Hallera i ul. 
Uczniowskiej w mieście Gdańsku, numer planu 0307

Rozstrzygnięcie o sposobie rozstrzygnięcia uwag do 
projektu planu
W ustawowym terminie uwagi do projektu planu nie 
wpłynęły.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLVII/1296/10
Rady Miasta Gdańska
z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Brzeźno - rejon Al. Hallera i ul. 
Uczniowskiej w mieście Gdańsku, numer planu 0307

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich fi nansowania.
W obszarze planu nie występują inwestycje z zakresu in-
frastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy.

Poz. 1379, 1380

1380

 UCHWAŁA Nr XLVII/1297/10
Rady Miasta Gdańska

 z dnia 25 marca 2010 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Górki Zachodnie
w rejonie ulic Kępnej i Żaków 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 Nr220 
poz. 1413), 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. 
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, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337 oraz 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, Nr 157 poz. 1241) uchwala 
się, co następuje:

§ 1

  Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Gdańska” uchwala się miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego Górki Zachodnie w rejonie 
ulic Kępnej i ieście Gdańsku (o numerze ewidencyjnym 
1417) zwany dalej „planem”, obejmujący obszar 0,45 ha 
położony w dzielnicy Stogi w rejonie Górek Zachodnich 
pomiędzy ulicami Kępną i Żaków.

§ 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 zie-
leń;

2) intensywność zabudowy - stosunek powierzchni 
całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych 
wszystkich budynków na działce do powierzchni 
działki. W karcie terenu można ustalić intensywność 
zabudowy dla terenu lub terenu inwestycji;

3) powierzchnia całkowita budynku - suma powierzchni 
wszystkich kondygnacji budynku, mierzonych po 
obrysie zewnętrznym budynku z włączeniem tynków 
i okładzin, na poziomie posadzki pomieszczeń lub 
ich części o wysokości ponad 1,90 m, zamkniętych 
i przekrytych ze wszystkich stron, z wyjątkiem nad-
budówek ponad dachem, takich jak maszynownia 
dźwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub 
kotłownia. Do powierzchni całkowitej nie wlicza się 
przykładowo powierzchni loggii, balkonów, galerii, 
tarasów;

4) powierzchnia użytkowa budynku - powierzchnia 
całkowita pomniejszona o powierzchnie zajęte 
przez: konstrukcję, instalacje oraz klatki schodowe, 
szyby windowe, wbudowane garaże i parkingi oraz 
pomieszczenia nieużytkowe;

5) mieszkanie integralnie związane z prowadzoną dzia-
łalnością gospodarczą - mieszkanie:
a) właściciela podmiotu gospodarczego,
b) stróża lub
c) technologa, o ile działalność wymaga całodobo-

wego nadzoru technologicznego,
— na działce wspólnej z obiektem, w którym jest 

prowadzona działalność gospodarcza. Dopuszcza 
się najwyżej dwa mieszkania (w odrębnym bu-
dynku mieszkalnym lub w budynku wspólnym z 
prowadzoną działalnością gospodarczą), przy czym 
łączna powierzchnia użytkowa mieszkań nie może 
przekraczać łącznej powierzchni użytkowej wyko-
rzystywanej na cele działalności gospodarczej;

6) 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 technicz-
nych, rekreacyjno-sportowych, reklamowych (o ile 
nie mają formy attyki), takich jak: anteny, maszty 
odgromnikowe, kominy, klimatyzatory, nadbudówki 
nad dachami (np. maszynownie dźwigów, centrale 



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 78 — 8823 —

wentylacyjne, klimatyzacyjne, kotłownie), które po-
strzegane 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;

7) układ odwadniający – układ obejmujący szczelne, 
otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczo-
wej, cieki naturalne, kanały, rowy i drenaże;

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

§ 3

  Oznaczenia literowe lub literowo – cyfrowe dotyczące 
przeznaczenia terenów użyte w niniejszym planie:
  P/U41 tereny zabudowy produkcyjno-usługowej. Wszel-
ka działalność gospodarcza z zakresu produkcji, składów, 
baz i magazynów oraz usług z wyłączeniem:

1) zakładów o zwiększonym albo dużym ryzyku wystą-
pienia poważnej awarii przemysłowej;

2) składowania materiałów lub towarów pod gołym 

niebem (oprócz materiału szkółkarskiego i asor-
tymentu ogrodniczego charakterystycznego dla 
sklepów ogrodniczych) w odległości mniejszej niż 
100 m od istniejących bądź planowanych terenów 
mieszkaniowych;

3) obiektów generujących ruch powyżej 3 pojazdów o 
dopuszczalnej masie całkowitej 12 ton lub większej 
na godzinę, na ulicach lokalnych lub dojazdowych 
przebiegających przez istniejące bądź planowane 
tereny zabudowy mieszkaniowej;

4) obiektów emitujących intensywne zapachy, które 
odczuwalne są na znacznym obszarze;

5) szpitali i domów opieki społecznej;
6) budynków związanych ze stałym lub wielogodzinnym 

pobytem dzieci i młodzieży.
  Dopuszcza się mieszkania integralnie związane z 

prowadzoną działalnością gospodarczą.

§ 4

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

§ 5

1. Ustala się wskaźniki parkingowe do obliczania za-
potrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych.

Poz. 1380

Wska niki miejsc postojowych 

strefa C obszary zabudowy 

miejskiejLp. Rodzaj funkcji 
Podstawa 

odniesienia
strefa nieograniczonego 

parkowania

1 2 3 4 
1. Hotele pracownicze, 

asystenckie 
1 pokój Min. 0,4 

2. Hotele 1 pokój Min. 0,6 
3.  Pensjonaty, pokoje go cinne,

obiekty wiadcz ce us ugi 
hotelarskie 

1 pokój Min. 1 

4. Motele 1 pokój Min. 1 
5. Obiekty handlowe o pow. 

sprzeda y do 2000 m2
1000 m2 pow. 
sprzeda y

Min. 32 

6. Targowiska 1000 m2 pow. 
handlowej

Min. 50 

7. Restauracje, kawiarnie, bary 100 miejsc 
konsumpcyjnych 

Min. 15 

8. Biura, urz dy, poczty, banki – 
obiekty do200 m2 pow.
u ytkowej

100 m2 pow. 
u ytkowej

Min. 5 

9. Biura, urz dy, poczty, banki – 
obiekty powy ej 200m2 pow. 
u ytkowej

100 m2 pow. 
u ytkowej

Min. 3 

10. Przychodnie, gabinety 
lekarskie, kancelarie 
adwokackie – obiekty ma edo
200 m2 pow. u ytkowej

100 m2 pow. 
u ytkowej

Min. 5 

11. Przychodnie, gabinety 
lekarskie, kancelarie 
adwokackie – obiekty du e
powy ej 200 m2 pow. 
u ytkowej

100 m˛ pow. 
u ytkowej

Min. 2,5 

2
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2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powyższe wskaź-
niki stosuje się odpowiednio.

§ 6

1. Ustala się w obszarze objętym planem jeden teren 
oznaczony numerem 001.

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

§ 7

  KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GÓRKI 

ZACHODNIE W REJONIE ULIC KĘPNEJ I ŻAKÓW 
W MIESCIE GDAŃSKU Nr EW. PLANU: 1417

1. NUMER: 001
2. POWIERZCHNIA: 0,45 ha
3. PRZEZNACZENIE:

Poz. 1380

12. Ko cio y, kaplice 1000 m2 pow. 
u ytkowej

Min. 12 

13. Domy parafialne, domy kultury 100 m˛ pow. 
u ytkowej

MIN. 3 

14. Kina 100 miejsc 
siedz cych 

Min. 5 

15. Teatry, filharmonie 100 miejsc 
siedz cych 

Min. 15 

16. Muzea ma e do 1000 m2

powierzchni wystawienniczej 
1000 m2 pow. 
wystawienniczej 

MIN. 16 + 0,3 m.p. dla autokaru 

17. Muzea du e powy ej 1000 m2

powierzchni wystawienniczej 
1000 m2 pow. 
wystawienniczej 

Min. 20 + 0,3 m.p. dla autokaru 

18. Centra muzealne 1000 m2 pow. 
u ytkowej

Min. 20 + 0,5 m.p. dla autokaru 

19. Centra wystawienniczo-
targowe 

1000 m2 pow. 
u ytkowej

powierzchnia parkingowa min. 
40% pow. u ytkowej lub 80% 
pow. wystawienniczej lub min. 
40 m-c/ 1000 m2 pow. u ytkowej 

20. Place sk adowe, du e
hurtownie powy ej 2000 m2

pow. sk adowej, magazyny, 
sprzeda  towarów w ilo ciach 
masowych 

1000 m˛ pow. 
sk adowej

Min. 2 

21. Zak ady przemys owe,
rzemios o

100 zatrudnionych 
na najliczniejszej 
zmianie

MIN. 30 

22. Rzemios o us ugowe 100 m˛ pow. 
u ytkowej

MIN. 2 

23. Warsztaty pojazdów 
mechanicznych 

1 stan. naprawcze Min. 2 

24. Stacje bezobs ugowe – 0 
25. Stacje paliw bez sklepu 1 obiekt MIN. 2 
26. Stacje paliw ze sklepem 1 obiekt Min. 5 
27. Myjnia samochodowa 1 stanowisko do  

 mycia 
Min. 2 

28. Ma e obiekty sportu i rekreacji 100 m˛ pow. 
u ytkowej

Min. 4 

29. Kryte p ywalnie 100 m˛ lustra wody Min. 5 
30. Korty tenisowe (bez miejsc dla 

widzów)
1 kort Min. 2 
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P/U41 - tereny zabudowy produkcyjno - usługowej
4. FUNKCJE WYŁĄCZONE:
 obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 

2000 m2

5. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGO-
SPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM:

 nie ustala się
6. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZE-

STRZENNEGO:
 stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 9, 10, 

11, 13
7. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPO-

DAROWANIA TERENU:
1) linie zabudowy: zgodnie z przepisami budowlanymi 

i drogowymi
2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do po-

wierzchni terenu inwestycji: minimalna: nie ustala 
się, maksymalna: 50%

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 
30% powierzchni terenu inwestycji

4) intensywność zabudowy dla terenu inwestycji: mi-
nimalna: nie ustala się, maksymalna: 1,5

5) wysokość zabudowy: minimalna: nie ustala się, 
maksymalna: 10m

6) formy zabudowy: dowolne
7) kształt dachu: dowolny z wyłączeniem dachów man-

sardowych
8) inne: maksymalna długość segmentu elewacji 20,0 

m dla budynków produkcyjnych, dla pozostałych 
budynków dowolna

8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERU-
CHOMOŚCI:

  nie dotyczy
9. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
  1) dostępność drogowa: od ulicy Kępnej (poza grani-

cami planu)
  2) parkingi: do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie 

z § 5 uchwały
  3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej
  4) odprowadzenie ścieków: bytowe do kanalizacji 

sanitarnej, przemysłowe zgodnie z obowiązującymi 
przepisami

  5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowa-
nie na terenie lub do układu odwadniającego

  6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektro-
energetycznej

  7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprze-
wodowy

  8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub 
niskoemisyjnych źródeł lokalnych

  9) gospodarka odpadami: odpady komunalne po se-
gregacji wywóz na składowisko miejskie, pozostałe 
zgodnie z obowiązującymi przepisami

10) planowane urządzenia i sieci magistralne: nie do-
tyczy

10. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 
ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ 
DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
1) strefy ochrony dóbr kultury: teren objęty strefą 

ochrony ekspozycji zespołu zabudowy wsi rybackiej 
Górki Zachodnie, zabudowa i zagospodarowanie 
terenu zgodnie z ust. 7 i ust. 13

2) zasady kształtowania struktury przestrzennej:
a) zakaz lokalizacji wolnostojących nośników rekla-

mowych

b) zakaz lokalizacji wolnostojących masztów i wież 
telefonii komórkowej

3) zasady ochrony obiektów o wartościach kulturo-
wych: nie dotyczy

11. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:
 w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie 

zieleni wysokiej w proporcji co najmniej 1 drzewo na 
5 miejsc postojowych

12. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH:

 nie dotyczy
13. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPO-

DAROWANIA TERENU:
 na terenie dopuszcza się zagospodarowanie tymcza-

sowe pod obiekty o przeznaczeniu mieszkaniowym 
(w tym kontenery) o maksymalnej ilości lokali miesz-
kalnych 24, o parametrach i standardach innych, niż 
ustalone w planie, tj.:
1) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do po-

wierzchni terenu inwestycji: minimalna: nie ustala 
się, maksymalna: 20%

2) minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-
nej: 10% powierzchni terenu inwestycji

3) intensywność zabudowy: minimalna: nie ustala się, 
maksymalna: 0,2

4) wysokość zabudowy: minimalna: nie ustala się, 
maksymalna: 5,0 m

5) parkingi: minimalna ilość na terenie inwestycji 0
— do czasu realizacji zagospodarowania zgodnego z 

planem
14. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITA-

CJI 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 POD-
STAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:

 nie dotyczy
17. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 

TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU:

 nie dotyczy
18. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ 

WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH:
1) wysoki poziom wód gruntowych
2) istniejący tłoczny kanał sanitarny o średnicy 160 

mm oraz przewody energetyczne – zaleca się 
umożliwienie dojazdu dla celów eksploatacyjnych 
o szerokości 3 m

§ 8

  Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej 
integralne części są:

1) część grafi czna - rysunek planu Górki Zachodnie 
w rejonie ulic Kępnej i Żaków 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 tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz 
zasadach ich fi nansowania (załącznik nr 3).

Poz. 1380
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§ 9

  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.

§ 10

  Traci moc we fragmentach objętych granicami ni-
niejszego planu: miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego „Krakowiec – Górki Zachodnie w mieście 

Gdańsku” (uchwała nr XX/608/2000 z dnia 30.03.2000, 
Dz. Urz. Woj. Pom. nr 52 poz. 325 z dnia 25.05.2000 r.).

§ 11

  Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
skiego z wyjątkiem § 9, który wchodzi w życie z dniem 
podjęcia uchwały.

Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

Poz. 1380
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVII/1297/10
Rady Miasta Gdańska
z dnia 25 marca 2010 r.

Poz. 1380
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Załącznik nr 2
do Uchwały XLVII/1297/10
Rady Miasta Gdańska
z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Górki Zachodnie w rejonie ulic 
Kępnej i Żaków w mieście Gdańsku

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-
jektu planu
Uwag nie wniesiono

Załącznik nr 3
do Uchwały XLVII/1297/10
Rady Miasta Gdańska
z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Górki Zachodnie w rejonie ulic 
Kępnej i Żaków w mieście Gdańsku

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich fi nansowania
W obszarze planu nie występują inwestycje z zakresu in-
frastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy.

Poz. 1380, 1381
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 UCHWAŁA Nr L/348/2010
Rady Miejskiej Kępice

 z dnia 29 kwietnia 2010 r.

 w sprawie uszczegółowienie opisu granic okręgów wyborczych utworzonych uchwałą nr XLVII/259/2002 Rady 
Miejskiej w Kępicach z dnia 27 czerwca 2002 w sprawie podziału miasta i gminy Kępice na okręgi wyborcze.

  Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 Or-
dynacja wyborcza do rad gmin,rad powiatów i sejmików 
województw (tekst jednolity Dz. U.z 2003 nr 159,poz. 
1547 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Kępicach 
uchwala, co następuje:

§ 1

1. W załączniku nr 1 do uchwały nr XLVII/259/2002 Rady 
Miejskiej w Kępicach z dnia 27 czerwca 2002 uzupełnia 
się granice okręgu wyborczego nr 1 o ulicę: Sosnową. 

2.Jednolity wykaz granic okręgów wyborczych stanowi 
załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Po-
morskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kępicach

Marek Busłowicz

Za cznik nr 1

do Uchwa y nr uchwa a L/348/2010 
Rady Miasta K pice
z dnia 29 kwietnia 2010 r. 

Za cznik nr 1 do uchwa y nr L/348/2010 z dnia 29.04.2010  

Nr

okr gu
Granice okregu 

Liczba

wybieranych 

radnych

1
ulice: Tadeusza Bielaka ,Mariana Buczka , Miko aja Kopernika ,Tadeusza 
Ko ciuszki,1 Maja ,Emilii Plater ,Plac Wolno ci , Podgórna ,Hanki Sawickiej, 
Sk adowa , Sosnowa ,11 Listopada 

3

2 Barcino,Bronowo,Miel cino,Jab oniec,Kot owo,Ob e,Osieki 2 
3 Brzezinka, Chorowo, Osowo, Podgóry,Warcino, u ki- 2 

4
Kaczyno,Mzdowo,Mzdowiec,Mzdówko,Pustowo, 
P ocko,Polichno,Przytocko,Chorówko 

1

5 Barwino, Go cieradz, Korzybie 2 
6 Biesowice,Biesowiczki,Ciecholub,Darnowo,Kawka,Przyjezierze ,W gorzyno 2 

7

ulice :Chomnica ,Bogdana Jancy , Gen. W adys awa Sikorskiego,Go cinna,
K pka ,Jana Kochanowskiego, Marii Konopnickiej, Ko cielna, Krótka, 
Kruszka, Kwiatowa, Le na ,Adama Mickiewicza, Niepodleg o ci ,Przytulna, 
Rodzinna, W adys awa Sikorskiego, Juliusza S owackiego, Szkolna ,Wojska 
Polskiego, Wymarzona so ectwo: elice

3
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