
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/139/2012 

RADY MIASTA JASTARNI 

z dnia 26 marca 2012 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta 

Jastarni w rejonie osiedla ,,Pażeca"  

Na podstawie: 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, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 

1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 

poz. 1337, 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 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, 

Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 20, 

ust. 1 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, 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 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 

poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, 

Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901)  

Rada Miasta Jastarnia uchwala, co następuje:  

§ 1. Stosownie do Uchwały Nr XXIV/152/2005 Rady Miasta Jastarni z dnia 08 marca 2005 r. w sprawie 

przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości 

Jastarnia – zespół zabudowy mieszkaniowej w rejonie osiedla „PAŻECA”, uchwalonego Uchwałą Nr 

XXVIII/276/97 Rady Miasta Jastarni z dnia 30 grudnia 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Gdańskiego nr 31, poz. 122 z 15 

czerwca 1998 r.), uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta 

Jastarni w rejonie osiedla „Pażeca” zwaną dalej „planem”, dla terenu ograniczonego od strony południowo-

zachodniej granicą działki nr 53, granicą terenów budowlanych wzdłuż ul. Jeżynowej i fragmentem ul. 

Jeżynowej, od strony południowo-wschodniej ul. Jeżynową, od strony północno-wschodniej granicą terenów 

budowlanych wzdłuż ul. Jeżynowej, granicą posesji przy ul. Sztormowej nr 61 i 62 oraz fragmentem pasa 

drogowego ul. Mickiewicza, od strony północno-zachodniej granicą działek nr 52/2 i 53.  

§ 2. Stwierdza się zgodność planu wymienionego w § 1 z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Jastarni, uchwalonym Uchwałą Nr XXXI/193/05 Rady Miasta 

Jastarni z dnia 28 października 2005 r.  

§ 3. Integralnymi częściami uchwały są:  

1) załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000 wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Jastarni;  

2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;  
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3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania  

Rozdział 1. 
Ustalenia ogólne  

§ 4. 1. Obszar objęty planem dzieli się na tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi, o różnych 

sposobach użytkowania i zagospodarowania zgodnie z rysunkiem planu, oznaczone symbolami cyfrowymi 

i literowymi, gdzie symbole cyfrowe oznaczają kolejny numer terenu, a symbole literowe przeznaczenie terenu 

– główną funkcję.  

2. Ustala się podział obszaru objętego planem na 13 terenów o łącznej powierzchni 4,73 ha, oznaczonych 

symbolami cyfrowymi od 01 do 13 i symbolami literowymi:  

1) MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;  

2) US – tereny sportu i rekreacji;  

3) KP – tereny urządzeń transportu drogowego – parking;  

4) ZP – tereny zieleni urządzonej;  

5) KDG – tereny dróg publicznych – ulice główne;  

6) KDL – tereny dróg publicznych – ulice lokalne;  

7) KDD – tereny dróg publicznych – ulice dojazdowe.  

3. Wyjaśnienie określeń i pojęć użytych w niniejszym planie:  

1) intensywność zabudowy – określają, ustalone w kartach terenu: dopuszczalna wysokość zabudowy oraz 

maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji;  

2) wysokość zabudowy – wysokość budynku mierzona 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) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji – dopuszczalna 

wielkość powierzchni zabudowy określona w procentach, wyrażająca stosunek powierzchni wszystkich 

budynków (mierzonej po obrysie ścian zewnętrznych) zlokalizowanych na terenie inwestycji do 

powierzchni tego terenu; do powierzchni zabudowy nie wlicza się: powierzchni obiektów budowlanych ani 

ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu oraz powierzchni elementów drugorzędnych np. 

schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia 

zewnętrznego;  

4) zabudowa odtworzeniowa – zabudowa, która w przypadku rozbiórki istniejących budynków może być 

zrealizowana na powierzchni o dotychczasowej wielkości (z wyłączeniem budynków gospodarczych 

i garaży i innych nietrwale związanych z gruntem) z możliwością zmiany lokalizacji i formy oraz do 

ustalonej planem wysokości zabudowy;  

5) powierzchnia biologicznie czynna – powierzchnia niezabudowana i nieutwardzona, pokryta roślinnością 

urządzoną lub naturalną oraz wodą, w tym 1/2 powierzchni parkingów o nawierzchni trawiastej;  

6) linie zabudowy – nie dotyczą balkonów, wykuszy, logii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami, 

części podziemnych obiektów budowlanych i tarasów, które nie zawężają pasa drogowego; 

nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie 

budynków zgodnie z ustaleniami planu;  

7) usługi nieuciążliwe – usługi, których funkcjonowanie nie powoduje przekroczenia żadnego z parametrów 

dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub uciążliwych oddziaływań na środowisko poza zajmowanym 

obiektem; nie jest źródłem uciążliwych lub szkodliwych odpadów; nie powoduje nieodwracalnych zmian 

w środowisku przyrodniczym w obrębie zajmowanej działki; w żaden inny znaczący sposób nie pogarsza 

warunków użytkowania terenów sąsiadujących; w szczególności nie przekracza dopuszczalnego poziomu 

hałasu zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi; nie powoduje wibracji o natężeniu 

oddziałującym szkodliwie na środowisko a zwłaszcza na zdrowie ludzi oraz otaczające obiekty budowlane; 

nie powoduje powstawania promieniowania niejonizującego, stwarzającego zagrożenie zdrowia i życia 
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ludzi, uszkodzenie albo zniszczenie środowiska; nie powoduje emisji substancji zanieczyszczających 

powietrze atmosferyczne lub emisji nieprzyjemnych zapachów w ilościach ponadnormatywnych;  

8) zasady podziału terenów – nie dotyczą wydzieleń geodezyjnych dla sieci i urządzeń sieciowych 

infrastruktury technicznej oraz podziałów korygujących i porządkujących;  

9) stawka procentowa – podstawa do określenia jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy, określonej 

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 przestrzennym;  

10) stan istniejący – stan na rok 2011;  

11) karta terenu – zbiór przepisów szczegółowych niniejszej uchwały odnoszących się do terenów 

wydzielonych liniami rozgraniczającymi;  

12) wielkoformatowy nośnik reklamowy – nośnik reklamowy, którego powierzchnia przekracza 1,0 m² 

z wyjątkiem nośników reklamujących finansowanie inwestycji z środków Unii Europejskiej.  

Rozdział 2. 
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego  

§ 5. 1. Elementami kształtującymi ład przestrzenny na obszarze objętym przedmiotowym planem są:  

1) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania lub różnych zasadach zagospodarowania;  

2) nieprzekraczalne linie zabudowy;  

3) ustalenia w zakresie struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru planu zawarte na rysunku planu;  

4) ustalenia dla poszczególnych terenów zawarte w kartach terenów.  

2. Wszelkie działania inwestycyjne należy realizować z poszanowaniem zasad ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego w myśl ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

określonych w niniejszej uchwale. Ustala się, że projekty obiektów budowlanych na obszarze objętym planem 

muszą każdorazowo uzyskać uzgodnienie Burmistrza Miasta Jastarni; ustalenie nie dotyczy inwestycji celu 

publicznego z zakresu telekomunikacji.  

3. Na terenie objętym planem obowiązuje zakaz sytuowania wszelkich form wielkoformatowych nośników 

reklamowych. Ustala się, że reklamy lokalizowane na obszarze objętym planem muszą każdorazowo uzyskać 

uzgodnienie Burmistrza Miasta Jastarni.  

4. Dopuszcza się sytuowanie na granicy działki budynków w zabudowie bliźniaczej, zwartej 

i odtworzeniowej oraz innych budynków wg ustaleń zawartych w kartach terenów.  

5. Ogrodzenia działek od strony frontowej – wyłącznie w formie ażurowej o transparentności min. 80% lub 

żywopłotów. Ustala się maksymalną wysokość ogrodzeń – 1,50 m od rzędnej terenu. Ustala się zakaz 

stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych.  

6. W nowo wznoszonych budynkach ustala się zakaz lokalizowania na dachach i na elewacjach budynków - 

urządzeń klimatyzacyjnych, maszynowni, wentylatorowni - widocznych z publicznych ulic, placów 

i parkingów.  

Rozdział 3. 
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  

§ 6. 1. Obszar objęty planem położony jest w zasięgu Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i obszaru 

Natura 2000 „Zatoka Pucka i Półwysep Helski” PLH 220034, dla których obowiązują przepisy odrębne.  

2. Ustala się nakaz zachowania w maksymalnym stopniu powierzchni przyrodniczo czynnej oraz 

istniejących drzewostanów.  

3. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych publicznych dróg oraz parkingów, przed odprowadzeniem 

do odbiornika należy podczyszczać w stopniu zapewniającym spełnienie wymagań określonych w przepisach 

odrębnych. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych musi spełniać wymagania przepisów odrębnych.  

4. Na obszarze objętym planem ustala się zasadę, że uciążliwe oddziaływanie działalności gospodarczej nie 

może przekraczać granic terenu, do którego właściciel ma tytuł prawny.  
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5. Zastosowane rozwiązania projektowo-budowlane muszą zapewniać na granicy funkcji mieszkaniowych 

warunki akustyczne zgodne z obowiązującymi przepisami.  

6. Ustala się, że ustalone przedmiotowym planem funkcje i sposób ich realizacji w terenie nie spowodują:  

1) przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu;  

2) emisji substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne w ilościach ponadnormatywnych;  

3) wystąpienia wibracji o natężeniu oddziałującym szkodliwie na środowisko, a zwłaszcza na zdrowie ludzi 

oraz otaczające obiekty budowlane;  

4) wystąpienia promieniowania niejonizującego, stwarzającego zagrożenie zdrowia i życia ludzi, bądź 

uszkodzenia albo zniszczenia środowiska;  

5) zrzutu ścieków, które mogłyby zakłócić istniejącą równowagę systemu ekologicznego najbliższego 

otoczenia oraz wywołać pogorszenie jakości środowiska przyrodniczego.  

7. W granicach obszaru objętego planem ustala się zakaz lokalizacji budowli i urządzeń mających 

negatywny wpływ na chroniony krajobraz kulturowy.  

Rozdział 4. 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków  

§ 7. 1. Obszar objęty planem znajduje się w zasięgu strefy ochrony otoczenia (strefa ochrony krajobrazu) 

zespołu ruralistycznego w Jastarni wpisanego do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod nr 959. 

Zasady ochrony krajobrazu w granicach obszaru objętego planem określone zostały w ustaleniach 

szczegółowych zawartych w Rozdziale IX niniejszej uchwały.  

2. Na obszarze objętym planem nie występuje zabudowa objęta ochroną konserwatorską.  

3. Część obszaru objętego planem wchodzi w zasięg strefy ochrony archeologicznej stanowiska 

archeologicznego. Jest to stanowisko płaskie – punkt osadniczy, datowany na okresy pradziejowe i okres 

wczesnego średniowiecza. Wszystkie prace ziemne planowane na obszarze strefy ochrony archeologicznej 

muszą być poprzedzone wykonaniem badań i dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej. Wszystkie 

projekty inwestycyjne na obszarze strefy ochrony archeologicznej muszą być każdorazowo uzgadniane 

z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku.  

4. Jeśli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkryto przedmiot, co do którego istnieje 

przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy zastosować się do przepisów odrębnych.  

Rozdział 5. 
Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów  

§ 8. 1. Obszar objęty planem położony jest w obszarze pasa ochronnego brzegu morskiego, którego granice 

ustanowione zostały Zarządzeniem Nr 9 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 18.04.2005 r. w sprawie 

określenia granic pasa ochronnego na terenie Miasta i Gminy Jastarnia (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2005 r. Nr 51, 

poz. 997). Wszelkie zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania terenu należy każdorazowo uzgadniać 

z właściwym terytorialnie organem administracji morskiej.  

2. Obszar objęty planem jest zagrożony powodzią: w wyniku wzrostu poziomu wód gruntowych do rzędnej 

+1,25 m n.p.m. oraz w wyniku spiętrzeń sztormowych do rzędnej +2,5 m n.p.m. Obowiązują przepisy odrębne.  

3. Ustala się wymóg stosowania rozwiązań technicznych zabezpieczających inwestycje przed wzrostem 

poziomu wód gruntowych do rzędnej +1,25 m n.p.m. oraz przed powodzią morską do rzędnej +2,50 m n.p.m.  

4. Dokumentacje techniczne wszystkich inwestycji w granicach obszaru objętego planem należy 

każdorazowo uzgadniać z Komendantem Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki 

Wojennej w Wejherowie oraz z Komendantem Punktu Bazowania Hel.  

5. Zapewnić dla ludności z obszaru objętego planem źródła nieskażonej wody pitnej i technologicznej 

w ilościach co najmniej minimalnych, przewidzianych dla okresu ograniczonych dostaw. Zapewnić słyszalność 

syreny alarmowej.  
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Rozdział 6. 
Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości  

§ 9. 1. Na wydzielonych działkach bilansować przestrzeń niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania 

zabudowy biorąc pod uwagę niezbędne przeznaczenie towarzyszące (między innymi miejsce gromadzenia 

odpadów stałych, komunikację wewnętrzną wraz z niezbędną ilością miejsc parkingowych).  

2. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem określa się w kartach 

terenów.  

Rozdział 7. 
Zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej  

§ 10. 1. Ustalenia w zakresie komunikacji:  

1) powiązanie komunikacyjne obszaru planu z układem zewnętrznym w oparciu o istniejącą drogę gminną – 

ul. Jeżynową;  

2) wskaźniki parkingowe do obliczenia zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe (mp) dla 

samochodów osobowych:  

a) minimum 1 mp / 1 mieszkanie,  

b) minimum 1 mp / 1 pokój gościnny,  

c) minimum 1 mp / 1 obiekt usług  

3) zabezpieczenie potrzeb parkingowych w granicach działki lub wg ustaleń szczegółowych zawartych 

w kartach terenu.  

2. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodę:  

1) zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej, na zasadach określonych przez zarządzającego 

siecią;  

2) dopuszcza się możliwość rozbudowy i modernizacji istniejących sieci.  

3. Ustalenia w zakresie odprowadzenia ścieków:  

1) odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenu objętego planem istniejącym systemem zbiorczej kanalizacji 

sanitarnej do istniejącej oczyszczalni na zasadach określonych przez zarządzającego siecią;  

2) dopuszcza się możliwość rozbudowy i modernizacji istniejących sieci.  

4. Ustalenia w zakresie odprowadzenia wód opadowych:  

1) odprowadzenie wód opadowych z dachów i z nawierzchni utwardzonych do gruntu lub do kanalizacji 

deszczowej;  

2) wody opadowe z jezdni i parkingów należy odprowadzić do kanalizacji deszczowej po oczyszczeniu 

z substancji ropopochodnych; do czasu budowy kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzenie wód 

opadowych do gruntu.  

5. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w ciepło: z kotłowni lokalnych i ze źródeł indywidualnych w oparciu 

o ekologiczne, nisko emisyjne czynniki grzejne np. olej opałowy, gaz, energia elektryczna, biomasa, pompy 

cieplne.  

6. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:  

1) adaptuje się istniejący system zaopatrzenia w energię elektryczną;  

2) nowo wznoszone obiekty realizujące funkcje ustalone planem zasilać liniami kablowymi niskiego napięcia 

przez zintegrowane złącza kablowe z układem pomiarowym;  

3) dopuszcza się możliwość rozbudowy i modernizacji istniejących sieci;  

4) dopuszcza się możliwość budowy stacji transformatorowych, o ile nie naruszy to innych ustaleń planu oraz 

interesów prawnych właścicieli terenów.  
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7. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w gaz: z sieci gazowej, na zasadach ustalonych przez zarządzającego 

siecią, do czasu realizacji sieci – poprzez gaz bezprzewodowy.  

8. Ustalenia w zakresie gospodarki odpadami:  

1) wprowadza się obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; ustala się gromadzenie i selektywną 

zbiórkę odpadów stałych, ich wywóz przez specjalistyczne służby na wysypisko komunalne;  

2) ustala się zakaz wytwarzania odpadów niebezpiecznych w terenie objętym opracowaniem.  

Rozdział 8. 
Zasady tymmczasowego zagospodarowania  

§ 11. 1. Dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania terenu do czasu realizacji ustaleń planu.  

2. Zakazuje się tymczasowego użytkowania, zagospodarowania i urządzania terenu w sposób niezgodny 

z ustalonym w planie.  

Rozdział 9. 
Ustalenia szczegółowe - karty terenów  

§ 12. Ustalenia szczegółowe dla 13 terenów, o których mowa w § 4, wydzielonych na rysunku planu 

liniami rozgraniczającymi, zawarte w 7 kartach terenu, są następujące:  
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Rozdział 10. 
Przepisy końcowe  

§ 13. Uchyla się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Jastarnia – 

zespół zabudowy mieszkaniowej w rejonie osiedla „PAŻECA” uchwalony uchwałą Rady Miasta Jastarni Nr 

XXVIII/276/97 z dnia 30 grudnia 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Gdańskiego nr 31, poz. 122 z 15 czerwca 1998 r.).  

§ 14. 1. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Jastarni do przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu 

niniejszej uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny jej zgodności z prawem.  

2. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Jastarni do publikacji uchwały na stronie internetowej gminy.  

3. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Jastarni do umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do 

dokumentów przedstawiających plan i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, 

potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach określonych w art. 30 ust. 2 wymienionej na wstępie ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego z wyjątkiem § 14 ust. 1, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Jastarnia 

Wojciech  Kohnke 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/139/2012 

Rady Miasta Jastarni 

z dnia 26 marca 2012 r. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/139/2012 

Rady Miasta Jastarni 

z dnia 26 marca 2012 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu  

 

Projekt zmiany planu został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 29 listopada 2011 r. do 30 grudnia 

2011 r. W ustalonym terminie do dnia 16.01.2012 r. do projektu zmiany planu nie wniesiono uwag.  

 

 

Przewodniczący  Rady  Miasta  Jastarnia 

                                                                                 Wojciech  Kohnke 

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/139/2012 

Rady Miasta Jastarni 

z dnia 26 marca 2012 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

 

I. BUDOWA DRÓG: 

1- tereny 10.KDL – publiczna ulica klasy lokalnej (fragment) – przyjęto powierzchnię w liniach 

rozgraniczających, łącznie ok. 800 m², 

2- tereny 11.KDD, 12.KDD, 13.KDD – publiczne ulice klasy dojazdowej – przyjęto powierzchnię w 

liniach rozgraniczających, łącznie ok. 7100 m². 

Źródła finansowania mogą stanowić: środki pochodzące z budżetu miasta (środki własne), środki 

pomocowe, partycypacja inwestorów w kosztach budowy. Będzie to realizowane za pomocą montaży 

finansowych, ogólnie przyjętej metody konstruowania budżetu projektów. 

Warunkiem pozyskania środków pomocowych jest uzyskanie spójności celów strategicznych i 

realizujących je programów rozwojowych z Narodowym Planem Rozwoju.  

 

II. BUDOWA SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 

1- poza pasami drogowymi nie przewiduje się inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

należą do zadań własnych gminy.  

 

 

                                                                   Przewodniczący Rady Miasta Jastarnia 

                                    Wojciech  Kohnke 
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