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2106

 UCHWAŸA Nr XXXII/728/09

Rady Miasta Gdyni

 z dnia 27 maja 2009 r.

 w sprawie likwidacji Technikum UzupeŽniaj>cego Nr 8 w Zespole SzkóŽ Budownictwa OkrCtowego w Gdyni 

ul. Energetyków 13a.

  DziaŽaj>c na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz>dzie powiatowym 

(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592.) w zwi>zku z art. 5c 

pkt 1 oraz art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 wrzeWnia 1991 r. o 

systemie oWwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z póan. 

zm.) Rada Miasta Gdyni uchwala, co nastCpuje:

§ 1

  Z dniem 31 sierpnia 2009 r. likwiduje siC Technikum Uzu-

peŽniaj>ce Nr 8 w Zespole SzkóŽ Budownictwa OkrCtowego 

w Gdyni ul. Energetyków 13a.

§ 2

  Wykonanie uchwaŽy powierza siC Prezydentowi Miasta 

Gdyni.

§ 3

  UchwaŽa wchodzi w cycie po upŽywie czternastu dni od 

dnia jej ogŽoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa 

Pomorskiego.

 Przewodnicz>cy

Rady Miasta Gdyni

StanisŽaw Szwabski

2107

 UCHWAŸA Nr XXXII/729/09

Rady Miasta Gdynia

 z dnia 27 maja 2009 r.

 w sprawie likwidacji SzkoŽy Policealnej Nr 7 w Zespole SzkóŽ ChŽodniczych i Elektronicznych w Gdyni 

ul. Sambora 48.

  DziaŽaj>c na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz>dzie powiatowym 

(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592.) w zwi>zku z art. 5c 

pkt 1 oraz art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 wrzeWnia 1991 r. o 

systemie oWwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z póan. 

zm.) Rada Miasta Gdyni uchwala, co nastCpuje:

§ 1

  Z dniem 31 sierpnia 2009 r. likwiduje siC SzkoŽC Policealn> 

Nr 7 w Zespole SzkóŽ ChŽodniczych i Elektronicznych w Gdyni 

ul. Sambora 48.

§ 2

  Wykonanie uchwaŽy powierza siC Prezydentowi Miasta 

Gdyni.

§ 3

  UchwaŽa wchodzi w cycie po upŽywie czternastu dni od 

dnia jej ogŽoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa 

Pomorskiego.

 Przewodnicz>cy

Rady Miasta Gdyni

StanisŽaw Szwabski

2108

 UCHWAŸA Nr XXXV/319/09

Rady Miasta Malborka

 z dnia 26 marca 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu m. Malborka dzielnicy 

KaŽdowo ! zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu m. Malborka dzielnicy

 KaŽdowo uchwalonego uchwaŽ> Nr 369/XLIII/05 Rady Miasta Malborka z dnia 14 grudnia 2006 r.

  Na podstawie art. 14 ust. 8, art. 20, art. 29 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r. z póan. zm.) oraz 

art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>-

dzie gminnym (t.j. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póan. 

zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Malborka Rada Miasta 

Malborka, uchwala, co nastCpuje:

§ 1

  Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami,,Studium uwarun-

kowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Malborka", uchwalonego uchwaŽ> Nr 122/XXIII/96 Rady Miasta 

Malborka z dnia 28.03.1996 r.

! uchwala siC miejscowy planu zagospodarowania prze-

strzennego fragmentu m. Malborka dzielnicy KaŽdowo 
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" zmiana miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego fragmentu m. Malborka dzielnicy KaŽdowo 

uchwalonego uchwaŽ> Nr 369/XLIII/05 Rady Miasta 

Malborka z dnia 14 grudnia 2005 r.

§ 2

  Ustala siC nastCpuj>ce zmiany w obowi>zuj>cym miej-

scowym planu zagospodarowania przestrzennego fragmen-

tu m. Malborka dzielnicy KaŽdowo uchwalonym uchwaŽ> 

Nr 369/XLIII/05 Rady Miasta Malborka z dnia 14 grudnia 

2005 r. polegaj>cym na:

  zamianie funkcji terenu oznaczonego symbolem ZI na KDP, 

oraz zmianie funkcji terenu oznaczonego symbolem KDP na 

P1/U z dopuszczeniem usŽug

§ 3

  Przyjmuje siC zasady zagospodarowania przestrzennego 

terenu objCtego zmian>:

1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj>ce tereny 

o rócnym przeznaczeniu lub rócnych zasadach zagospo-

darowania:

 P1/U " teren tereny obiektów produkcyjnych skŽadów i 

magazynów z dopuszczeniem usŽug handlu

 P1 " tereny obiektów produkcyjnych i magazynowych

 U " tereny usŽug handlu

 KDP " tereny parkingów

 WS " tereny wód otwartych

 ZI " tereny zieleni izolacyjnej

2. Oznaczenia graÞ czne obowi>zuj>ce

1) granice opracowania planu

2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu

3) linie zabudowy nieprzekraczalne

 Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 

P1/U

 Ustala siC funkcjC oznaczon> symbolem P1 na zabudowC 

obiektów produkcyjnych, skŽadowych magazynowych lub 

funkcjC usŽug handlu U " nie ustala siC procentowego 

podziaŽu
 Ustala siC nastCpuj>ce funkcje zagospodarowania terenu 

oznaczonego symbolem P1 na zabudowC obiektów pro-

dukcyjnych, skŽadów i magazynów.

 Teren poŽocony jest przy ul. Bocznej.

1. Dopuszcza siC wszystkie rodzaje dziaŽalnoWci produkcyjnej, 

skŽadów i magazynów z wyj>tkiem obiektów, które mog> 

znacz>co wpŽywa5 na Wrodowisko, wymagaj>cych sporz>-

dzenia raportu oddziaŽywania na Wrodowisko.

2. Na terenach tych wyklucza siC funkcje mieszkaniowe.

3. Gabaryty zabudowy oraz jej charakter dostosowa5 do 

zabudowaM w s>siedztwie oraz wymagaM strefy konser-

watorskiej.

4. Adaptuje siC istniej>c> zabudowC z mocliwoWci> moderni-

zacji.

Ustalenia szczegóŽowe

1) maksimum zabudowy powierzchni dziaŽki " 60%,

2) wielkoW5 powierzchni biologicznie czynnej minimum 

" 20%,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku,

4) wysokoW5 zabudowy jedna do dwóch kondygnacji, 

maksimum 12 m do kalenicy,

5) rzCdne posadzek parterów zgodnie z potrzebami tech-

nologicznymi,

6) architektura obiektów oraz rodzaj dachów w/g rozwi>zaM 

indywidualnych.

 W obrCbie terenów jak w ust. 1 nalecy indywidualnie ustali5 

niezbCdn> iloW5 miejsc postojowych stosownie do wielkoWci 

zatrudnienia i iloWci potencjalnych interesantów.

 PrzyŽ>cza lub ich zmianC w zakresie wody, kanalizacji, gazu, 

energii elektrycznej i telefonii, nalecy wykona5 wedŽug wa-

runków gestorów sieci z uwzglCdnieniem ustaleM zarz>dcy 

drogi.

 Zaopatrzenie w energiC elektryczn> wg rozwi>zaM indywi-

dualnych

 W obrCbie terenów jak w ust. 1 dopuszcza siC ustawianie 

elementów reklamowych wyŽ>cznie poza obrCbem pasa 

drogowego

 Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 

U zabudowC usŽugow>.

  Ustala siC jako wiod>ce funkcje usŽug handlowych

1. Dojazd od strony ul. Tczewskiej

2. Gabaryty zabudowy oraz jej charakter dostosowa5 do 

zabudowaM w s>siedztwie oraz wymagaM strefy konser-

watorskiej.

3. PrzyŽ>cza wg warunków gestorów sieci. Zaopatrzenie w 

ciepŽo wg rozwi>zaM indywidualnych

  Ustalenia szczegóŽowe

1) maksimum zabudowy powierzchni dziaŽki " 60%,

2) wielkoW5 powierzchni biologicznie czynnej minimum 

" 20%

3) powierzchnia handlowa do 2000 m²,

4) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku,

5) wysokoW5 zabudowy jedna do dwóch kondygnacji, 

maksimum 12 m do kalenicy,

6) rzCdne posadzek parterów zgodnie z potrzebami tech-

nologicznymi,

7) architektura obiektów oraz rodzaj dachów w/g rozwi>zaM 

indywidualnych.

 W obrCbie terenów ustali5 niezbCdn> iloW5 miejsc posto-

jowych stosownie do wielkoWci zatrudnienia i iloWci poten-

cjalnych interesantów.

 PrzyŽ>cza lub ich zmianC w zakresie wody, kanalizacji, gazu, 

energii elektrycznej i telefonii, nalecy wykona5 wedŽug wa-

runków gestorów sieci z uwzglCdnieniem ustaleM zarz>dcy 

drogi.

 Zaopatrzenie w energiC elektryczn> wg rozwi>zaM indywi-

dualnych

 W obrCbie terenów jak w ust. 1 dopuszcza siC ustawianie 

elementów reklamowych wyŽ>cznie poza obrCbem pasa 

drogowego

§ 4

  Ustala siC przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 

P1 na zabudowC obiektów produkcyjnych, skŽadów i maga-

zynów.

1. Teren poŽocony jest przy ul. Tczewskiej i Al. RodŽa i Bocz-

nej

2. Adaptuje siC istniej>c> zabudowC z mocliwoWci> moderni-

zacji.

3. Na terenie jak w ust. 1 dopuszcza siC wszystkie rodzaje 

dziaŽalnoWci produkcyjnej, skŽadów i magazynów z wyj>t-

kiem nowych obiektów, które mog> znacz>co wpŽywa5 na 

Wrodowisko, wymagaj>cych sporz>dzenia raportu oddzia-

Žywania na Wrodowisko. Na terenach tych wyklucza siC 

funkcje mieszkaniowe, jako funkcje uzupeŽniaj>ce mog> 

wystCpowa5 obiekty usŽugowe, dla których funkcje pod-

stawowe nie s> kolizyjne.

  Ustalenia szczegóŽowe:

1) wskaanik intensywnoWci zabudowy netto " 0,8,

2) maksimum zabudowy powierzchni dziaŽki " 60%,

3) wielkoW5 powierzchni biologicznie czynnej minimum 

" 20%,

4) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku,

5) wysokoW5 zabudowy jedna do dwóch kondygnacji, 

maksimum 12 m do kalenicy,

6) rzCdne posadzek parterów zgodnie z potrzebami tech-

nologicznymi,

7) architektura obiektów oraz rodzaj dachów w/g rozwi>zaM 

indywidualnych.
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 W obrCbie terenów nowo projektowanych nalecy indywidu-

alnie ustali5 niezbCdn> iloW5 miejsc postojowych stosownie 

do wielkoWci zatrudnienia i iloWci potencjalnych interesan-

tów.

 PrzyŽ>cza lub ich zmianC w zakresie wody, kanalizacji, gazu, 

energii elektrycznej i telefonii, nalecy wykona5 wedŽug wa-

runków gestorów sieci z uwzglCdnieniem ustaleM zarz>dcy 

drogi.

 W zakresie modernizacji i rozbudowy sieci infrastruktury 

technicznej zgodnie z warunkami gestora sieci.

 W obrCbie terenów dopuszcza siC ustawianie elementów 

reklamowych wyŽ>cznie poza obrCbem pasa drogowego

 Ustala siC przeznaczenie terenów oznaczonych symbolem 

ZI.

1. ZieleM izolacyjn> nalecy zrealizowa5 na styku kolizyjnych 

funkcji.

2. ZieleM izolacyjn> nalecy projektowa5 stosownie do jej 

funkcji, zabezpieczaj>c skutecznoW5 jej dziaŽania w ci>gu 

caŽego roku i kompozycje wielopiCtrowe.

3. Przy projektowaniu zieleni izolacyjnej wyklucza siC gatunki 

powoduj>ce stany alergiczne.

4. Tereny zieleni izolacyjnej mog> by5 w uzasadnionych 

przypadkach wykorzystane na prowadzenie infrastruktury 

technicznej.

 Ustala siC przeznaczenie terenów oznaczonych symbolem 

WS na wody powierzchniowe.

1. Ustalenie jak w ust. 1 dotycz> istniej>cych rowów i sta-

wów.

2. Ustala siC obowi>zek dziaŽaM na rzecz uzyskania minimum 

II klasy czystoWci wody, poprzez czyszczenie brzegów i 

koryta, likwidacjC dopŽywów wód zanieczyszczonych oraz 

realizacjC separatorów na kanaŽach deszczowych.

3. Na stawach z wyj>tkiem stawu przy terenie UT 2 wyklucza 

siC realizacjC pomostów i innych obiektów.

4. WzdŽuc linii brzegowych obowi>zuje zapewnienie minimum 

1,5 m swobodnego dostCpu do wód.

  Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem KDP:

 Teren poŽocony przy ul. Tczewskiej nowo projektowany 

parking dla pracowników zakŽadu na terenie P1, i terenu 

P1/U

! wjazd na parking od ul. Tczewskiej

! nawierzchnie parkingu nalecy w maksymalnym stopniu 

realizowa5 jako acurowe, dla ograniczenia spŽywu wód 

opadowych i dla zapewnienia warunków dla jej gruntowej 

Þ ltracji.

! obrCbie parkingów obowi>zuje zakaz realizacji garacy.

§ 5

  Integraln> czCWci> uchwaŽy jest:

! rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego w skali 1: 1000 stanowi>cy zaŽ>czniki Nr 1 do niniej-

szej uchwaŽy oraz zaŽ>cznik Nr 2 dot. rozstrzygniC5 Rady 

Miasta Malborka w sprawie uwag wniesionych do projektu 

planu i Nr 3 dot. rozstrzygniC5 Rady Miasta Malborka o 

sposobie realizacji i zasadach Þ nansowania zapisanych 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

§ 6

  Zobowi>zuje siC Burmistrza do:

1. niezwŽocznego przekazania niniejszej uchwaŽy wraz z 

dokumentacj> planistyczn> Wojewodzie Pomorskiemu w 

celu oceny zgodnoWci z prawem oraz w celu ogŽoszenia jej 

w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskiego,

2. umieszczenia odpisu niniejszej uchwaŽy na okres 14 dni na 

tablicy ogŽoszeM UrzCdu Miasta Malborka oraz publikacji 

na stronie internetowej gminy (bip@um.malbork.pl),

3. umocliwienia zainteresowanym osobom wgl>du do przed-

miotowego planu oraz otrzymywania z nich wypisów i 

wyrysów,

4. wprowadzenia do rejestru miejscowych planów,

5. przekazania staroWcie kopii uchwalonego miejscowego 

planu.

§ 7

  Trac> moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu m. Malborka dzielnicy KaŽdowo 

uchwalonego uchwaŽ> Nr 369/XLIII/05 Rady Miasta Malborka 

z dnia 14 grudnia 2006 r. we fragmencie objCtym granicami 

niniejszego planu.

§ 8

  UchwaŽa wchodzi w cycie z upŽywem 30 dni od ogŽoszenia 

jej w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskiego.

 Przewodnicz>cy

Rady Miasta Malborka

Arkadiusz Mroczkowski

Poz. 2108



Dziennik UrzCdowy

Województwa Pomorskiego Nr 107 � 8439 �

 ZaŽ>cznik nr 1

 do UchwaŽy Nr XXXV/319/09

 Rady Miasta Malborka

 z dnia 26 marca 2009 r.
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 ZaŽ>cznik nr 2

 do UchwaŽy Nr XXXV/319/09

 Rady Miasta Malborka

 z dnia 26 marca 2009 r.

RozstrzygniCcie Rady Miasta Malborka

 w sprawie uwag

do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego fragmentu m. Malborka dzielnicy KaŽdowo uchwalone-

go uchwaŽ> Nr 369/XLIII/05 Rady Miasta Malborka z dnia 

14 grudnia 2006 r.

  Rada Miasta Malborka po zapoznaniu siC z dokumentacj> 

formalno " prawn> planu oraz protokoŽem z dyskusji publicznej 

nad projektem planu stwierdza, ce w okresie wyŽocenia do 

publicznego wgl>du oraz w wyznaczonym terminie skŽadania 

uwag nie wpŽyneŽy cadne uwagi.

 ZaŽ>cznik nr 3

 do UchwaŽy Nr XXXV/319/09

 Rady Miasta Malborka

 z dnia 26 marca 2009 r.

RozstrzygniCcie Miasta Malborka

o sposobie realizacji i zasadach Þ nansowania zapisanych w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

  Rada Miasta Malborka stwierdza, ce uchwalenie planu nie 

skutkuje koniecznoWci> realizacji inwestycji zakresu infrastruk-

tury technicznej obci>caj>cych budcet gminy.

2109

 UCHWAŸA Nr XXXVIII/586/09

Rady Miejskiej w SŽupsku

 z dnia 27 maja 2009 r.

 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedacy napojów zawieraj>cych powycej 4,5% alkoholu (z wyj>tkiem piwa), 

przeznaczonych do spocycia poza miejscem sprzedacy, jak i w miejscu sprzedacy oraz zasad usytuowania miejsc 

sprzedacy i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta SŽupska.

  Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorz>dzie gminnym (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, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 

717, 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. 111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy 

z dnia 26 paadziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeawoWci i 

przeciwdziaŽaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 

473, Nr 115 poz. 793, Nr 176 poz. 1238, z 2008 r. Nr 227 

poz. 1505 i z 2009 r. Nr 18 poz. 97) Rada Miejska w SŽupsku 

uchwala, co nastCpuje:

§ 1

  Ustala siC na terenie miasta SŽupska liczbC punktów sprze-

dacy napojów alkoholowych zawieraj>cych powycej 4,5% 

alkoholu z wyj>tkiem piwa:

1) przeznaczonych do spocycia poza miejscem sprzedacy 

na 200 punktów,

2) przeznaczonych do spocycia w miejscu sprzedacy na 

170 punktów.

§ 2

  Miejsca sprzedacy i podawania napojów alkoholowych nie 

mog> by5 usytuowane:

1) na terenach, na których zlokalizowane s> obiekty kultu 

religijnego,

2) na terenach zakŽadów opieki zdrowotnej i opieki spo-

Žecznej,

3) na terenach placów zabaw,

4) w barach mlecznych,

5) w barach szybkiej obsŽugi,

6) w jadŽodajniach.

§ 3

  Zasady usytuowania miejsc sprzedacy i podawania napo-

jów alkoholowych okreWlone w § 2 nie dotycz> wydawania jed-

norazowych zezwoleM na sprzedac napojów alkoholowych.

§ 4

  Sprzedac napojów alkoholowych zawieraj>cych powycej 

4,5% alkoholu (z wyj>tkiem piwa) moce by5 prowadzona tylko 

w sklepach znajduj>cych siC w budynkach o trwaŽej zabudo-

wie.

§ 5

  Miejsca sprzedacy napojów alkoholowych, prowadzonej 

caŽodobowo mog> by5 usytuowane w sklepach znajduj>cych 

siC w budynkach wolnostoj>cych.

§ 6

1. Zezwolenia na sprzedac napojów alkoholowych przezna-

czonych do spocycia w miejscu lub poza miejscem sprze-

dacy, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów 

prawa pozostaj> w mocy do czasu upŽywu terminu ich 

wacnoWci.

2. Do spraw o wydanie zezwoleM, wszczCtych a nie zakoM-

czonych przed dniem wejWcia w cycie niniejszej uchwaŽy, 

maj> zastosowanie przepisy tej uchwaŽy.

§ 7

  Trac> moc uchwaŽy:

1) uchwaŽa Nr 482/93 Rady Miejskiej w SŽupsku z dnia 

23 czerwca 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów 

sprzedacy napojów zawieraj>cych powycej 4,5% alkoholu 

(z wyj>tkiem piwa), przeznaczonych do spocycia poza 

miejscem sprzedacy oraz okreWlenia zasad usytuowania 

na terenie gminy (miasta) miejsc sprzedacy napojów al-

koholowych

2) uchwaŽa Nr XV/187/95 Rady Miejskie w SŽupsku z dnia 

20 wrzeWnia 1995 r. w sprawie zmiany uchwaŽy z dnia 

23 czerwca 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów 

sprzedacy napojów zawieraj>cych powycej 4,5% alkoholu 

(z wyj>tkiem piwa), przeznaczonych do spocycia poza 

miejscem sprzedacy oraz okreWlenia zasad usytuowania 

na terenie gminy (miasta) miejsc sprzedacy napojów al-

koholowych

3) uchwaŽa Nr XXXIII/394/01 Rady Miejskiej w SŽupsku z 

Poz. 2108, 2109


