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powierzchniowych wymagaj> oczyszczenia zgodnie z 
obowi>zuj>cymi przepisami,

3) obowi>zuje odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych do kanalizacji deszczowej z terenów:
— UU – tereny funkcji usługowych, do systemu odwad-

niaj>cego niezalecnego od drogi krajowej,
4) jako rozwi>zanie tymczasowe do czasu realizacji sieci 

kanalizacji deszczowej dopuszcza siC lokalizacjC indy-
widualnych systemów oczyszczania wód opadowych i   
roztopowych na działce inwestora;

5) wody opadowe lub roztopowe pochodz>ce z dachów 
oraz powierzchni innych nic powierzchnie, o których 
mowa w ppkt 2) i 3), mog> być wprowadzane do wód 
lub do ziemi,

6) wszystkie wyloty do odbiorników nalecy wyposacy w 
separatory substancji ropopochodnych zlokalizowane 
w liniach rozgraniczaj>cych dróg, na terenach zielonych 
lub rolnych z zapewnieniem dojazdu

7) do czasu realizacji kanalizacji deszczowej istniej>ce 
rowy melioracyjne nalecy zachować, a ewentualne 
zasypanie b>da budowC w ich miejsce ruroci>gów 
drenarskich nalecy uzgodnić z właWciwym zarz>dc> 
melioracji i urz>dzeM wodnych,

8) w przypadku zmiany przebiegu istniej>cych rowów lub 
kanałów odwadniaj>cych wymagany jest kompleksowy 
projekt odwodnienia w zasiCgu ich oddziaływania;

  Sposób realizacji:
 Wodoci>gi i przewody kanalizacji sanitarnej oraz deszczo-

wej realizowane:
1. ze Wrodków budcetowych gminy,
2. istniej> mocliwoWci ubiegania siC o dofi nansowanie z 

funduszy strukturalnych UE (w zakresie budowy dróg 
oraz uzbrojenia pozostaj>cego w gestii gminy).

 Linie elektroenergetyczne oraz ewentualne gazoci>gi reali-
zowane przez przedsiCbiorstwa energetyczne posiadaj>ce 
stosowne koncesje.

Poz. 2282, 2283
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 UCHWAŁA Nr XXVIII/344/2009

Rady Miasta Sopotu

 z dnia 29 maja 2009 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego 

ulicami Sobieskiego, Grunwaldzk>, Chrobrego i 3 Maja w mieWcie Sopocie.

  Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 
80 poz. 717 zm: 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 
Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2008 r. Nr 123 poz. 803, 
Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413) i art. 
18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz>dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, 
zm.: 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, 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, 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), Rada Miasta Sopotu uchwala, co 
nastCpuje:

§ 1

  Stwierdza siC zgodnoWć z ustaleniami „Studium uwa-
runkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Sopotu” i uchwala zmianC miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego 
ulicami Sobieskiego, Grunwaldzk>, Chrobrego i 3 Maja w 
mieWcie Sopocie uchwalonego uchwał> nr XXXVI/623/2006 
Rady Miasta Sopotu z dnia 27 kwietnia 2006 r., oznaczonego 
symbolem M-7/05, obejmuj>cego obszar o powierzchni 11,20 
ha w granicach okreWlonych na rysunku planu stanowi>cym 
zał>cznik do w/w uchwały Rady Miasta Sopotu, w zakresie 
nieruchomoWci przy ul. Ksi>c>t Pomorskich 3 (Karta terenu 
10).

§ 2

  W treWci planu § 14 ust. 2, w Karcie terenu 10 wprowadza 
siC nastCpuj>ce zmiany:
1. Ppkt 5.1., lit. a otrzymuje brzmienie:

a) powierzchnia zabudowy – do 30%; dla posesji przy ul. 
Ksi>c>t Pomorskich 3 – do 25%.

2. Ppkt 5.5. otrzymuje brzmienie:
5.5. Stawka procentowa – 0%; dla posesji przy ul. Ksi>c>t 

Pomorskich 3 – 30%.
3. Ppkt 6.1., lit. c otrzymuje brzmienie:

c) zasady ochrony innych elementów struktury przestrzen-
nej – zachowanie, konserwacja ogrodzenia posesji przy 
ul. Ksi>c>t Pomorskich 1, utrzymanie zieleni w przedo-
gródku na posesji przy ul. Ksi>c>t Pomorskich 1; utrzy-
manie czCWci zieleni przedogródka (przed istniej>cym 
budynkiem) na posesji przy ul. Ksi>c>t Pomorskich 3 
jako dominuj>cej formy zagospodarowania; ewentualn> 
now> zabudowC na posesji przy ul. Ksi>c>t Pomorskich 
3 dopuszcza siC w pn – wsch. czCWci działki z nastCpu-
j>cymi warunkami lokalizacji:
— linie zabudowy: od strony ulicy Ksi>c>t Pomorskich 

– zgodnie z rysunkiem planu, od strony wschodniej 
i południowej zgodnie z przepisami odrCbnymi, od 
strony zachodniej nieprzekraczaln> liniC zabudowy 
ustala siC na przedłuceniu wschodniej elewacji ist-
niej>cego budynku;

— minimalna odległoWć od istniej>cego budynku – 
5,0 m.

§ 3

1. RozstrzygniCcia dotycz>ce sposobu rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu zmiany planu, wyłoconego do 
publicznego wgl>du, stanowi> zał>cznik nr 1 do niniejszej 
uchwały.

2. RozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> 
do zadaM własnych gminy, oraz zasadach ich fi nansowania 
stanowi zał>cznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

  Zobowi>zuje siC Prezydenta Miasta Sopotu do przedsta-
wienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwały wraz z 
dokumentacj> planistyczn> w celu oceny zgodnoWci z pra-
wem.
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§ 5

  Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od dnia jej ogło-
szenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskiego 
z wyj>tkiem § 4, który wchodzi w cycie z dniem podjCcia  
uchwały.

 Przewodnicz>cy
Rady Miasta Sopotu

Wieczesław Augustyniak

Zał>cznik nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/344/2009 
Rady Miasta Sopotu 
z dnia 29 maja 2009 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami 
Sobieskiego, Grunwaldzk>, Chrobrego i 3 Maja w mieWcie 
Sopocie
RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 
zmiany planu
I. Projekt zmiany planu został wyłocony do publicznego 

wgl>du w dniach od 03 listopada 2008 r. do 01 grudnia 
2008 r.

 W ustawowym terminie do projektu zmiany planu uwagi 
wnieWli paMstwo Jerzy i Jolanta Nowak, 81-816 Sopot ul. 
Wejherowska 30.

 Uwagi dotycz>:
1- dopuszczenia mocliwoWci rozbudowy istniej>cego bu-

dynku zamiast budowy nowego dodatkowego budynku 
wolnostoj>cego; co wnosz>cy uwagC uzasadniaj> nie-
bezpieczeMstwem potencjalnego negatywnego efektu 
przestrzennego w przypadku realizacji swoich zamierzeM 
zgodnie z ustaleniami projektu planu;

2- zwiCkszenia dopuszczalnego procentu zabudowy działki 
do 30%, jak na s>siednich posesjach.

Uwagi nie uwzglCdnione:
  Ad. 1

— RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga 
nie uwzglCdniona.

— RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co: istniej>cy 
budynek posiada istotne dla wnCtrza ulicy walory ar-
chitektoniczne; przeprowadzone rozwacania w ramach 
sporz>dzania  projektu planu zakoMczone zostały wnio-
skiem, ce najkorzystniejsz> dla krajobrazu ulicy mocli-

woWci> wprowadzenia nowej kubatury na działce przy ul. 
Ksi>c>t Pomorskich 3 jest jej lokalizacja jako odrCbnego 
obiektu w pn – wsch. czCWci działki z lini> zabudowy od 
strony zachodniej na przedłuceniu wschodniej elewacji 
istniej>cego budynku. Takie usytuowanie nowego budyn-
ku na działce umocliwiaj>ce zachowanie niezmienionej 
bryły i pełnej ekspozycji istniej>cej zabudowy oraz utrzy-
manie znacznej czCWci zieleni przedogródka uzyskało 
uzgodnienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w GdaMsku.

  Ad. 2
— RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwagi: uwaga 

nie uwzglCdniona.
— RozstrzygniCcie uzasadnia siC nastCpuj>co: obecna 

powierzchnia zabudowy działki budynkiem podstawo-
wym wynosi ok. 16% powierzchni działki; proponowane 
zwiCkszenie wskaanika do 25% umocliwia realizacjC no-
wej kubatury o racjonalnej powierzchni, a jednoczeWnie 
zachowanie znacznej czCWci chronionej obowi>zuj>cymi 
ustaleniami planu zieleni przedogródka.

II. Projekt zmiany planu został ponownie wyłocony do pub-
licznego wgl>du w dniach od 26 stycznia 2009 r. do 23 
lutego 2009 r.

 W ustawowym terminie do projektu planu nie wniesiono 
uwag.

Zał>cznik nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/344/2009 
Rady Miasta Sopotu 
z dnia 29 maja 2009 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami 
Sobieskiego, Grunwaldzk>, Chrobrego i 3 Maja w mieWcie 
Sopocie
RozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do 
zadaM własnych gminy oraz zasadach ich fi nansowania
I. BUDOWA DRÓG:
 Zmiany wprowadzone do planu nie przewiduj> inwestycji 

z zakresu komunikacji, które nalec> do zadaM własnych 
gminy.

II. BUDOWA SIECI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
 Zmiany wprowadzone do planu nie przewiduj> inwestycji z 

zakresu infrastruktury technicznej, które nalec> do zadaM 
własnych gminy.

Poz. 2283, 2284
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 UCHWAŁA Nr XXVII/428/09

Rady Gminy w Chojnicach

 z dnia 29 lipca 2009 r.

 w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania Wcieków na terenie gminy Chojnice 

przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej SpółkC z o.o. w Chojnicach.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorz>dzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z póan. zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodC i zbio-
rowym odprowadzaniu Wcieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 
747;.z póan. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastCpuje:

§ 1

  Zatwierdzić „Regulamin dostarczania wody i odprowadza-
nia Wcieków” na terenie gminy Chojnice przez Gminny Zakład 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Chojnicach , stanowi>cy 
zał>cznik do niniejszej uchwały.

§ 2

  Z dniem wejWcia w cycie niniejszej uchwały traci moc 
obowi>zuj>ca Uchwała Nr XI/114/2003 Rady Gminy w Choj-
nicach z dnia 29 wrzeWnia w sprawie uchwalenia Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania Wcieków obowi>zuj>cego 
na terenie gminy Chojnice.

§ 3

  Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni od daty ogło-
szenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskie-
go.

 Przewodnicz>cy 
Rady Gminy

Tadeusz Stelmaszyk


