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   Załącznik nr 2
   do Uchwały nr XLVI/439/2010
   Rady Miasta Pruszcz Gdański

     z dnia 30 czerwca 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożo-
nych do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.

Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu 
wraz prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 
od 02.04.2010 r. do 23.04.2010 r. Dyskusja publiczna 
nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego oraz w 
prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami 
odbyła się w dniu 09.04.2010 r. Termin składania uwag 
do projektu planu upłynął 07.05.2010 r. Stwierdza się, 
że w ustalonym ustawowo okresie w ramach procedu-
ry sporządzania planu, do projektu planu oraz progno-
zy oddziaływania na środowisko nie wpłynęły żadne 
uwagi.

   Załącznik nr 3
   do Uchwały nr XLVI/439/2010
   Rady Miasta Pruszcz Gdański

     z dnia 30 czerwca 2010 r.

Sposoby realizacji zapisanych w planie inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy oraz zasady ich finansowania

Na obszarze objętym wyżej wymienionym miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego przewi-
duje się inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych miasta: budowa ciągu 
pieszo-rowerowego, budowa układu komunikacyjnego 
— drogi kategorii lokalnej, budowa sieci infrastruktury 
technicznej. Przewiduje się budowę parku naukowego 
z urządzeniami technicznymi. Inwestycje wymienione 
wyżej są zadaniem własnym miasta i będą realizowa-
ne: z budżetu gminy, przy współfinansowaniu ze środ-
ków NFOŚiGW i WFOŚiGW, przy współfinansowaniu 
z funduszy strukturalnych UE, w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego, z innych źródeł. Nie określa się 
harmonogramu realizacji wymienionych inwestycji.

2048

 UCHWAŁA Nr Vk/XLVIII/517/2010
Rady Miasta Wejherowa
 z dnia 29 czerwca 2010 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we fragmencie miasta Wej-
herowa dla działek 24/2, 23, 26/21, obr. 12; 4/27, 7/3, obr. 20

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz 
art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 
U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) na wniosek 
Prezydenta Miasta Wejherowa, Rada Miasta Wejherowa 
uchwala, co następuje:

Rozdział 1
USTALENIA OGÓLNE

§ 1

1. Zgodnie z uchwałą Nr Vk/XX/212/2008 Rady 
Miasta Wejherowa z dnia 29 kwietnia 2008 roku o 
przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla 
fragmentu miasta Wejherowa, po stwierdzeniu 
zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Wejherowa uchwalonego uchwałą nr IIIk/XXX/325/2001 
Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2001 roku 
wraz z późniejszymi zmianami, uchwala się zmianę 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
we fragmencie miasta Wejherowa dla działek 24/2, 23, 
26/21, obr. 12; 4/27, 7/3, obr. 20, zwaną dalej planem.

2. Planem jest objęty teren o powierzchni 3,59 ha.
3. Przedmiotem planu są tereny przeznaczone pod 

zabudowę usługową i zieleń parkową wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną i komunikacyjną.

4. Granice planu określono na załączniku Nr 1 do 
uchwały.

5. Integralnymi częściami uchwały są:
1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik 

Nr 1 do uchwały,

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2 do 
uchwały,

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o 
finansach publicznych, stanowiące załącznik Nr 3 
do uchwały.

§ 2

1. Przebieg linii rozgraniczających dla celów opracowań 
geodezyjnych należy określać poprzez odczyt osi 
odpowiednich linii z rysunku planu.

2. Na terenie objętym niniejszą uchwałą nie występują:
a) elementy zagospodarowania przestrzennego 

wymagające rewaloryzacji, rehabilitacji i rekulty-
wacji,

b) formy ochrony przyrody,
c) obiekty wpisane do rejestru zabytków,
d) przestrzenie publiczne,
e) tereny górnicze.

3. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej dla 
całego obszaru planu:
1) zaopatrzenie w wodę - z istniejącego lub projekto-

wanego wodociągu komunalnego zlokalizowanego 
w ul. Gryfa Pomorskiego,

2) odprowadzenie ścieków sanitarnych – ścieki sani-
tarne należy odprowadzać do istniejącej lub projek-
towanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej 
w ul. Gryfa Pomorskiego,

3) wody opadowe, pochodzące z powierzchni zanie-
czyszczonych wymagają oczyszczenia, zgodnie z 
przepisami szczególnymi.
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 Do czasu realizacji kanalizacji deszczowej dopuszcza 
się odprowadzenie wód opadowych powierzchnio-
wo. W celu zapobieżenia spływu wód opadowych 
na sąsiednie działki inwestor winien zastosować 
na swojej działce studnie chłonne lub zbiorniki. 
Docelowo obowiązuje odprowadzenie wód opa-
dowych do projektowanej kanalizacji deszczowej 
w ul. Gryfa Pomorskiego lub istniejącego systemu 
rowów melioracyjnych i projektowanych stawów 
retencyjnych,

4) zaopatrzenie w ciepło – ustala się indywidualne, 
niskoemisyjne lub nieemisyjne sposoby zaopatrze-
nia w ciepło, wykorzystujące najnowsze technologie 
grzewcze o wysokiej sprawności z zastosowaniem 
paliw ekologicznych; zaleca się zaopatrzenie w 
ciepło z ciepłowni miejskiej,

5) usuwanie stałych odpadów komunalnych - po 
segregacji na obszarze nieruchomości, odpady te 
winny być zagospodarowywane przez specjalistycz-
ne przedsiębiorstwa,

6) telekomunikacja - z istniejącej lub projektowanej 
sieci kablowej zlokalizowanej w ul. Gryfa Pomor-
skiego,

7) zaopatrzenie w gaz - z istniejącej lub projektowanej 
sieci gazowej znajdującej się w ul. Gryfa Pomor-
skiego,

8) zaopatrzenie w energię elektryczną:
a) przewiduje się zasilanie w energię elektryczną na 

podstawie warunków przyłączeniowych, określo-
nych przez dostawcę,

b) przewiduje się budowę sieci SN i NN w ul. Gryfa 
Pomorskiego oraz w trasach wynikających ze 
szczegółowych uzgodnień na etapie projekto-
wania,

c) dopuszcza się przebudowę i zastępowanie ist-
niejących sieci elektroenergetycznych odcinkami 
nowymi,

d) dopuszcza się możliwość budowy stacji transfor-
matorowych na terenie 2UK,

9) dopuszcza się budowę nowych oraz wykorzysta-
nie, przebudowę, rozbudowę i ewentualną likwi-
dację istniejących sieci uzbrojenia terenu, urządzeń 
inżynierskich; dopuszcza się realizację innych sieci 
niskonapięciowych dla telekomunikacji, telewizji 
kablowej, domofonów, ochrony obiektów i innych; 
dopuszcza się realizację innych urządzeń infra-
struktury technicznej, wynikających z technicznych 
warunków realizacji inwestycji i przepisów szcze-
gólnych.

4. Ustalenia w zakresie zasad i warunków podziału 
nieruchomości dla całego obszaru planu:
1) minimalna wielkość działki usługowej: 500m2 ; wiel-

kość powyższa nie dotyczy podziału w celu powięk-
szenia sąsiedniej nieruchomości przeznaczonej na 
cele usługowe,

2) minimalna szerokość frontu działki usługowej: 
16m,

3) kąt położenia poprzecznych granic działki usługo-
wej w stosunku do przyległych linii rozgraniczają-
cych ulice: od 30° do 150°,

4) obowiązuje zakaz podziału działki przeznaczonej na 
zieleń parkową,

5) dla działek przeznaczonych pod infrastrukturę 
techniczną i komunikacyjną nie ustala się zasad i 
warunków podziału nieruchomości.

5. Ustalenia w zakresie ochrony środowiska dla całego 
obszaru planu:
1) należy zapewnić spójny system gospodarki wodami 

gruntowymi i powierzchniowymi,
2) należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w 

sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz przed 
zaleganiem wód opadowych,

3) wody opadowe z powierzchni utwardzonych, dróg 
i parkingów przed odprowadzeniem do kanalizacji 
lub do gruntu muszą być podczyszczone w stopniu 
zapewniającym spełnienie wymagań określonych w 
obowiązujących przepisach,

4) projektowane użytkowanie i zagospodarowanie 
terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla 
środowiska gruntowo – wodnego. Należy zastosować 
takie rozwiązania techniczne, technologiczne i 
organizacyjne, aby przeciwdziałać zagrożeniom 
środowiskowym z racji dopuszczonej funkcji,

5) na terenach przewidzianych pod zainwestowanie, o 
ograniczonej przydatności do zabudowy ze względu 
na wysoki poziom wód gruntowych (poniżej 1,00m 
p.p.t. na terenie 2UK i 0,50m p.p.t. na terenie 1ZZ/ZP), 
dla posadowionych obiektów, na etapie projektów 
budowlanych zaleca się sporządzenie oceny warunków 
geologiczno-inżynierskich w formie dokumentacji 
geologiczno-inżynierskiej,

6) wymagane jest  bezwzględne zachowanie i 
podtrzymanie trwałości pozostałych fragmentów 
osnowy ekologicznej w postaci izolowanych kęp 
roślinności, nieużytków i założeń parkowych, z 
poszukiwaniem możliwości odtworzenia powiązań 
omijających strefy zabudowane kubaturowo. Należy 
wprowadzać zadrzewienia, zakrzewienia i zadarnienia 
w celu odbudowy ciągłości naturalnych powiązań 
ekologicznych. Realizacja powyższego ustalenia 
winna być realizowana poprzez zachowanie na terenie 
projektowanej zabudowy usługowej minimum 50% 
obszaru działki jako powierzchni biologicznie czynnej, 
a na terenie zieleni urządzonej minimum 90% obszaru 
działki jako powierzchni biologicznie czynnej. W celu 
zapewnienia swobodnego przemieszczania się fauny 
obowiązuje zakaz realizacji pełnych ogrodzeń z ławami 
fundamentowymi lub cokołami wystającymi ponad 
poziom terenu,

7) należy chronić istniejące podmokłości, cieki wodne 
i zadrzewienia w celu zachowania bioróżnorodności 
przyrodniczej,

8) zaleca się ochronę istniejących terenów zieleni. 
Nowe nasadzenia powinny obejmować gatunki 
roślin zgodnych z charakterem siedliska i zasięgiem 
geograficznym,

9) przy realizacji ustaleń studium należy uwzględniać 
przepisy dotyczące ochrony gatunkowej roślin, zwierząt 
i grzybów tj.: Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 9 lipca 2004 roku w sprawie gatunków dziko 
występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, 
poz. 1764), Rozporządzenie Ministra Środowiska z 
dnia 28 września 2004 roku w sprawie gatunków dziko 
występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 
220, poz. 2237) i Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 9 lipca 2004 roku w sprawie gatunków dziko 
występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 
168, poz. 1765) oraz ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 roku Nr 106, 
poz. 1002 ze zm.),

10) budowa sieci kanalizacji sanitarnej winna być pro-
wadzona wyprzedzająco w stosunku do realizacji 
planowanej zabudowy terenu,

11) uciążliwość inwestycji mogących znacząco oddziały-
wać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochro-
nie środowiska należy minimalizować w sposób 
określony w przepisach o ochronie środowiska,
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12) zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej 
działalności usługowej lub zastosowanych tech-
nologii winien być bezwzględnie ograniczony do 
granic obszaru, do którego inwestor posiada tytuł 
prawny a znajdujące się na tym terenie budynki i 
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi winny 
być wyposażone w techniczne środki ochrony przed 
tymi uciążliwościami,

13) wyklucza się magazynowanie i składowanie sub-
stancji oraz odpadów niebezpiecznych z wyjąt-
kiem czasowego zbierania odpadów powstałych 
w wyniku prowadzonej działalności usługowej,

14) wyklucza się wykorzystywanie i wbudowywanie 
w procesie inwestycyjnym odpadów niebezpiecz-
nych,

15) gospodarka odpadami winna być zgodna z przepi-
sami o odpadach i ochronie środowiska,

16) obszar planu znajduje się w granicach obszaru 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 110. 
Granicę obszaru ochronnego zbiornika określa 
Decyzja Ministra Środowiska Nr DGkdh/Bj/489-
6273/2000 z dnia 08 czerwca 2000 roku. W związku 
z powyższym należy stosować wszelkie rozwiązania 
techniczne, technologiczne i organizacyjne, gwa-
rantujące zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem 
warstwy wodonośnej. Obowiązują ograniczenia i 
zakazy związane z ochroną zasobów wód podziem-
nych, zgodnie z przepisami szczególnymi.

6. Ustalenia w zakresie obsługi komunikacyjnej dla 
całego obszaru planu:
1) stan prawny dróg wewnętrznych, wydzielanych 

na terenie planu, powinien zapewniać możliwość 
obsługi komunikacyjnej wszystkich terenów do nich 
przyległych,

2) lokalizacja miejsc postojowych w obrębie działek 
własnych, w ilości odpowiadającej programowi 
inwestycji, tj.:
a) dla zabudowy usługowej należy przyjąć mini-

mum 2 miejsca na 100m2 powierzchni użytko-
wej budynku i 1 miejsce na 10 zatrudnionych, 
jednocześnie nie mniej niż 2 miejsca na 1 punkt 
usługowy,

b) przez miejsce postojowe należy rozumieć zorgani-
zowane stanowisko parkingowe w garażu lub na 
terenie.

7. Ustalenia inne dla całego obszaru planu:
1) obowiązuje zakaz lokalizacji nowych, napowietrz-

nych i naziemnych sieci infrastruktury technicznej; 
powyższy zakaz nie dotyczy sieci modernizowanych 
lub przebudowywanych,

2) drogi pożarowe należy wyznaczyć zgodnie z przepi-
sami szczególnymi. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 
wodne winno odpowiadać przepisom szczególnym. 
Odległości między zewnętrznymi ścianami budyn-
ków winny być zgodne z przepisami szczególny-
mi,

3) obowiązuje zakaz budowy prefabrykowanych ogro-
dzeń żelbetowych,

4) obowiązuje zakaz lokalizacji reklam; dopuszcza się 
wyłącznie lokalizację szyldów umieszczonych na 
ścianach zewnętrznych budynków, każdy o wiel-
kości maksymalnej 0,5m2 ; rozplanowanie szyldów 
winno stanowić jednolitą kompozycję, nie szpecącą 
elewacjibudynków,

5) ilekroć w uchwale jest mowa o budynkach gospo-
darczych – rozumie się przez to budynki wolno 
stojące typu: komórka, składzik na opał, garaż itp. 
Dopuszcza się realizacje budynków gospodarczych 

wyłącznie na działkach o powierzchni powyżej 
600m2.

Rozdział 2
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 3

Ustalenia dla terenu o symbolu 1ZZ/ZP o powierzchni 
2,09 ha:
1) obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią z 

dopuszczeniem zachowania istniejącej zieleni i małej 
architektury w formie zieleni parkowej,

2) na terenie dopuszcza się realizację imprez 
masowych,

3) w związku z bezpośrednim zagrożeniem powodzią 
obowiązują nakazy i zakazy zgodne z przepisami 
szczególnymi.

§ 4

1. Ustalenia dla terenu o symbolu 2UK o powierzchni 
1,50 ha:
1) teren projektowanej zabudowy usługowej kultu 

religijnego z dopuszczeniem funkcji towarzyszą-
cych (plebania, szkółka parafialna, dom pielgrzy-
ma, przytułek, klasztor, sklep z dewocjonaliami itp.). 
Dopuszcza się wyłącznie działalność usługową nie-
uciążliwą dla zabudowy mieszkaniowej,

2) na terenie dopuszcza się realizację imprez maso-
wych,

3) obowiązuje zabudowa wolno stojąca,
4) obowiązuje maksymalna nieprzekraczalna linia 

zabudowy zgodna z rysunkiem planu,
5) należy zachować minimum 50% obszaru działki jako 

powierzchnię biologicznie czynną,
6) obowiązuje maksymalny procent powierzchni zabu-

dowy na działce 40%,
7) dla nowej zabudowy obowiązuje poziom posadzki 

parteru: maksymalnie 1,20m n.p.t.
8) dla budynków usługowych (za wyjątkiem budynku 

kościoła) obowiązuje wysokość zabudowy, liczo-
na od poziomu terenu przy najniżej położonym 
wejściu do budynku do najwyższej kalenicy: mini-
malnie 9,0m, maksymalnie 13,0m; dla budynków 
gospodarczych obowiązuje wysokość zabudowy: 
maksymalnie 5,0m; dla budynku kościoła obowią-
zuje wysokość zabudowy: maksymalnie 30,0m,

9) zaleca się lokalizację dominanty wysokościowej 
zgodnie z rysunkiem planu. Przez dominantę wyso-
kościową należy rozumieć wieżę zegarową, dzwon-
nicę, sygnaturę itp.

10) dla budynków usługowych (za wyjątkiem budynku 
kościoła) obowiązują minimalnie dwie kondygnacje 
nadziemne, maksymalnie trzy kondygnacje nad-
ziemne, w tym poddasze użytkowe; dla budynków 
gospodarczych obowiązuje jedna kondygnacja nad-
ziemna; obowiązuje zakaz podpiwniczenia budyn-
ków; dla budynku kościoła nie ustala się ilości 
kondygnacji,

11) dla budynków usługowych (za wyjątkiem budyn-
ku kościoła) obowiązują dachy strome, dwuspa-
dowe lub czterospadowe, proste lub naczółkowe, 
symetryczne, o kątach nachylenia od 21° do 45°, z 
dopuszczeniem wybudówek. W przypadku rozbu-
dowy i nadbudowy istniejących budynków, w tym 
budynków bliźniaczych, dobudowane fragmenty 
obiektów winny być przekryte dachami tworzącymi 
wraz z dachami istniejącymi jednolity układ w zamy-
śle architektonicznym. Główne kalenice budynków 
stanowiących pierzeję ulicy winny być równoległe 
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do tej ulicy. Dachy strome winny być kryte dachów-
ką lub blachodachówką. Kolory pokryć dachowych 
winny ograniczać się do naturalnych kolorów 
materiału ceramicznego (czerwienie i brązy) oraz 
do czerni i grafitu. Dopuszcza się montaż okien 
połaciowych i budowę lukarn; lukarny winny mieć 
dachy pulpitowe, albo dwuspadowe symetryczne 
o kalenicach prostopadłych do kalenicy głównego 
dachu. Dla budynku kościoła nie ustala się kształ-
tów dachów, materiałów i kolorów pokrycia,

12) obowiązują elewacje zewnętrzne wykończone szla-
chetnymi materiałami: tynkiem, kamieniem, klinkie-
rem, drewnem itp.

2. Ustalenia w zakresie obsługi komunikacyjnej – 
obsługa w oparciu o projektowane zjazdy z ul. Gryfa 
Pomorskiego.

Rozdział 3
USTALENIA KOŃCOWE

§ 5

1.  Ustala się stawkę, służącą do naliczania jednorazowej 

opłaty w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości, 
w momencie zbywania nieruchomości przez obecnego 
właściciela:
1) 0% - dla terenu o symbolu 1ZZ/ZP,
2) 30% - dla terenu o symbolu 2UK, za wyjątkiem 

gruntów stanowiących własność gminy, dla których 
ustala się stawkę 0%.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Wejherowa.

§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

2. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej 
Miasta Wejherowa.

 Przewodniczący 
Rady Miasta Wejherowa

Piotr Bochiński
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Dziennik Urzędowy
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  Załącznik nr 2
  do Uchwały nr Vk/XLVIII/517/2010
  Rady Miasta Wejherowa
  z dnia 29 czerwca 2010 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Wejherowa w sprawie 
uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego we fragmencie miasta Wej-
herowa dla działek 24/2, 23, 26/21, obr. 12; 4/27, 7/3, 
obr. 20 

Rada Miasta Wejherowa po zapoznaniu się z doku-
mentacją formalno – prawną planu oraz protokołem z 
dyskusji publicznej nad projektem zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego we fragmencie 
miasta Wejherowa dla działek 24/2, 23, 26/21, obr. 12; 
4/27, 7/3, obr. 20 rozstrzyga, co następuje:
1) Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 

roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) rozstrzygnięcie 
o rozpatrzeniu uwag do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego we fragmencie 
miasta Wejherowa dla działek 24/2, 23, 26/21, obr. 12; 
4/27, 7/3, obr. 20 jest załącznikiem Nr 2 do niniejszej 
uchwały.

2) W okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego we fragmencie miasta Wejherowa 
dla działek 24/2, 23, 26/21, obr. 12; 4/27, 7/3, obr. 20 
– w dniach od 14 maja 2010 roku do 4 czerwca 2010 
roku oraz w ciągu 14 dni po wyłożeniu, to jest do dnia 
18 czerwca 2010 roku, do ustaleń projektu planu nie 
wniesiono uwag, o których mowa w art. 18 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

  Załącznik nr 3
  do Uchwały nr Vk/XLVIII/517/2010
  Rady Miasta Wejherowa

    z dnia 29 czerwca 2010 r.

Rozstrzygnięcia Rady Miasta Wejherowa o sposobie 
realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakre-
su infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy, zapisanych w zmianie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego we fragmencie 
miasta Wejherowa dla działek 24/2, 23, 26/21, obr. 12; 
4/27, 7/3, obr. 20

Na obszarze planu nie występują urządzenia z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy.

2049

 UCHWAŁA Nr LXXXI/505/2010
Rady Miejskiej Rumi

 z dnia 24 czerwca 2010 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wie-
czystego w prawo własności nieruchomości, położonej w Rumi, przy ul. Gałczyńskiego 9 na rzecz współużytkow-

ników wieczystych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”, art. 40 ust. 2 
pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 
art. 1 ust. 2 pkt 1, art. 4 ust. 1, ust. 3, ust. 4, ust. 6, ust 7 
pkt 2 i ust. 11 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o prze-
kształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności nieruchomości (Dz. U. z 2005r. Nr 175, poz. 
1459 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Rada Miejska wyraża zgodę na udzielenie 97% bonifikaty 
od opłaty za przekształcenie prawa współużytkowania 
wieczystego w prawo współwłasności nieruchomości, 
z a b u d o w a n e j  b u d y n k i e m  m i e s z k a l n y m 
wielorodzinnym, oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działki nr,nr 1/193, 1/194 i nr 1/187 z obrębu 8 o 
łącznej powierzchni 1637m2, położonej w Rumi przy 
ul. Gałczyńskiego 9, stanowiącej własność Gminy 
Rumia, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 30927 
na rzecz Andrzeja Kaczmarskiego w udziale 429/10000, 
Jadwigi Maćkowiak w udziale 406/10000, Cezarego 
Pląskowskiego w udziale 436/10000, Grzegorza 
Wójcickiego w udziale 661/10000, Krzysztofa i Barbary 
małż. Książek w udziale 721/10000, Marcina i Eweliny 
małż. Rychwickich w udziale 351/10000, Marka i 
Elżbiety małż. Biernackich w udziale 422/10000, 
Mirosława i Haliny małż. Skiba w udziale 661/10000, 
Piotra i Małgorzaty małż. Romańskich w udziale 
423/10000, Marcina i Donaty małż. Kurkul w udziale 
396/10000, Józefa i Grażyny Garbacz w udziale 
661/10000, Tomasza i Edyty małż. Dudek w udziale 
652/10000, Dariusza i Agnieszki małż. Tomczak w 
udziale 513/10000, Mirosława i Danuty małż. Bilińskich 
w udziale 435/10000, Andrzeja i Lidii małż. Piesiewicz 

w udziale 519/10000, Artura i Krystyny małż. Paszota 
w udziale 518/10000, Andrzeja i Leny małż. Piskorek w 
udziale 434/10000, Pawła i Bożeny małż. Przybylskich 
w udziale 534/10000 oraz Wojskowej Agencji 
Mieszkaniowej w udziale 1341/10000 - właścicieli 
lokali mieszkalnych.

2. Bonifikata przysługuje aktualnym współużytkownikom 
wieczystym nieruchomości oraz ich następcom 
prawnym.

3. Koszty postępowania w sprawie przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości ponoszą wnioskodawcy.

§ 2

1. W przypadku rozłożenia opłaty za przekształcenie na 
raty Gmina Rumia będzie naliczać współwłaścicielom 
oprocentowanie od niespłaconej części należności 
według stopy procentowej równej stopie redyskonta 
weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

2. W przypadku rozłożenia opłaty za przekształcenie 
na raty, wierzytelność Gminy Rumia z tego tytułu 
podlega zabezpieczeniu hipoteką przymusową na 
nieruchomości objętej przekształceniem prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Rumi.

§ 4

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

 Przewodniczący 
Rady Miejskiej Rumi

Reclaf Witold


