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 UCHWAŁA Nr Nr XIII/81/11
Rady Miejskiej w Gniewie

 z dnia 26 października 2011 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kursztyn w gmi-
nie Gniew

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 ze zmianami) oraz art. 20, ust. 1 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 ze zmianami) w związ-
ku z uchwałą Nr LII/431/10 Rady Miejskiej w Gniewie z 
dnia 27 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego dla fragmentu wsi Kursztyn w gminie Gniew 
na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Gniew, uchwala 
się co następuje:

§ 1

1. Stwierdza się zgodność miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kursz-
tyn, o którym mowa w ust. 2, z ustaleniami Studium, 
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określonymi w uchwale Nr XI/70/11 Rady Miejskiej w 
Gniewie z dnia 31 sierpnia 2011 r., w sprawie uchwale-
nia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta i gminy Gniew” 
dla fragmentu obrębu Kursztyn.

2. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu wsi Kursztyn w gminie 
Gniew, związany z obszarem oddziaływania elektrowni 
wiatrowych na terenie gminy Pelplin, zwany dalej pla-
nem.

3. Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 174,5 ha, obej-
mujący działki geodezyjne: cz. 1/1, cz. 1/2, cz. 2, cz. 19/2, 
19/3, 19/4, cz. 20, cz. 21, 22, cz. 24/1, 25, 26, cz. 27/4, cz. 
28, cz. 29, 164, cz. 38/1, 38/2, 38/3, cz. 39. Granice obszaru 
objętego planem przedstawia załącznik graficzny nr 1 
do niniejszej uchwały - rysunek planu w skali 1:5000.

§ 2

1. Ustalenia planu przedstawiono w części tekstowej i 
graficznej planu.

2. Integralną częścią uchwały jest:
1) Załącznik nr 1- załącznik graficzny w skali 1:5000 - 

rysunek planu.
2) Załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrze-

nia uwag do projektu planu.
3) Załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, 

zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy oraz o zasadach ich finansowania.

3. Następujące oznaczenia graficzne występujące na 
Załączniku nr 1 – rysunku planu, są obowiązującymi 
ustaleniami planu:
1) Granice terenu objętego planem.
2) Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu 

lub różnych zasadach zagospodarowania.
3) Oznaczenie literowe identyfikujące przeznaczenie 

terenu w liniach rozgraniczających, gdzie:
a) R - tereny rolnicze z zakazem zabudowy,
b) KD – tereny komunikacji publicznej, w tym: KDL 

– droga lokalna, KDD- droga dojazdowa,
c) KDW – tereny komunikacji wewnętrznej.

4) Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter infor-
macyjny i nie są ustaleniami planu.

4. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) lokalnej osnowie ekologicznej – rozumie się przez 

to ekosystemy wymagające ochrony ze względu na 
ich znaczenie dla bioróżnorodności obszaru opra-
cowania, a tym samym dla stabilności i sprawności 
funkcjonowania przyrody, a także ze względu na ich 
pozytywny wpływ na walory fizjonomiczne krajobra-
zu; tworzą go: podmokłości z charakterystycznymi 
dla nich zbiorowiskami roślinnymi – ochrona przed 
zmianą stosunków wodnych i zmianą charakteru 
szaty roślinnej, szpalery drzew, drobne zbiorniki 
wodne, tzw. oczka wodne, małe fragmenty łąk;

2) obiektach infrastruktury technicznej – rozumie się 
przez to sieci i urządzenia uzbrojenia terenu oraz 
związane z nimi obiekty budowlane, wybudowane 
pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewody lub 
urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłow-
nicze, elektryczne, gazowe, telekomunikacyjne, z 
zakresu łączności publicznej;

3) przepisach odrębnych – rozumie się przez to prze-
pisy ustaw i rozporządzeń wykonawczych do nich, 
obowiązujących w dniu uchwalenia planu;

4) strefie ochronnej - rozumie się przez to strefę zwią-
zaną z ograniczeniami w zabudowie, zagospoda-
rowaniu i użytkowaniu terenów i występowania 

znaczącego oddziaływania na środowisko w związku 
z lokalizacją urządzeń wytwarzających energię z od-
nawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 
100kW;

5) terenie – rozumie się przez to obszar o określonym 
przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi.

§ 3

1. Obszar planu nie jest położony w obszarze zagrożonym 
powodzią lub osuwaniem się mas ziemnych, nie wystę-
pują na nim ustanowione tereny i obszary górnicze.

2. Ustala się następujące przeznaczenie terenów wydzie-
lonych liniami rozgraniczającymi:
1) 1.R - teren rolniczy z zakazem zabudowy – pow. ok. 

17, 24 ha;
2) 2.KDW – teren komunikacyjny, droga wewnętrzna;
3) 3.R - teren rolniczy z zakazem zabudowy – pow. ok. 

62,41 ha;
4) 4.KDL – teren komunikacyjny, droga publiczna lokal-

na;
5) 5.R - teren rolniczy z zakazem zabudowy – pow. ok. 

42,70 ha;
6) 6.KDD – teren komunikacyjny, droga publiczna do-

jazdowa;
7) 7.R - teren rolniczy z zakazem zabudowy – pow. ok. 

27,04 ha;
8) 8.KDW – teren komunikacyjny, droga wewnętrzna;
9) 9.R - teren rolniczy z zakazem zabudowy – pow. ok. 

22,80 ha.
 Zasady zagospodarowania i użytkowania w/wym tere-

nów zawarte są w § 4.

  § 4

1. Dla terenów 1.R, 3.R, 5.R, 7.R, 9.R ustala się:
1) funkcja, przeznaczenie terenu - tereny rolnicze po-

łożone w strefie ochronnej -obszarze oddziaływania 
zespołu elektrowni wiatrowych na terenie gminy 
Pelplin; zakazuje się jakiejkolwiek zabudowy, za-
równo zabudowy służącej obsłudze rolnictwa jak i 
zabudowy tymczasowej; dopuszcza się lokalizowanie 
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg 
wewnętrznych.

2) zasady zagospodarowania:
a) tereny upraw rolniczych,
b) zakaz lokalizacji zabudowy zagrodowej – dotyczy 

budynków i innych obiektów budowlanych,
c) zakaz lokalizacji zabudowy służącej obsłudze 

rolnictwa- dotyczy budynków i innych obiektów 
budowlanych,

d) zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej,
e) zakaz zalesień,
f) dopuszczalna lokalizacja obiektów infrastruktury 

technicznej,
g) dopuszczalna lokalizacja dróg wewnętrznych słu-

żących prowadzeniu gospodarki rolnej,
h) nakaz zachowania cennych elementów lokalnej 

osnowy ekologicznej.
3) inne ustalenia:

a) przez teren 1.R przebiega istniejąca linia ener-
getyczna WN 110kV relacji GPZ Lignowy - GPZ 
Majewo, wzdłuż linii obowiązuje strefa ograni-
czeń w zagospodarowaniu o szerokości 40m (po 
20m od osi linii), oznaczona na rysunku planu; 
zagospodarowanie w obszarze pasa ograniczeń 
linii elektroenergetycznej winno być uzgodnione 
z gestorem sieci;

b) przez tereny przebiegają istniejące linie SN i nN na-
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powietrzne, orientacyjny ich przebieg pokazano na 
rysunku planu, wzdłuż linii napowietrznych 15kV 
obowiązuje pas ograniczeń szerokości 14metrow 
(po 7m od osi linii); zagospodarowanie w obszarze 
pasa ograniczeń linii elektroenergetycznej 15kV 
winno być uzgodnione z gestorem sieci;

c) przez teren 9.R przebiega gazociąg wysokiego 
ciśnienia DN500, Pr 8,4 MPa relacji Włocławek-
Gdynia, ustala się strefę z ograniczeniami w 
zagospodarowaniu wokół tego gazociągu szero-
kości 8m. Trasa gazociągu pokazana została na 
rysunku planu. Wszelkie zamierzenia inwestycyjne 
w zasięgu strefy powinny spełniać wymagania 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 
lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. 
Nr 97 poz. 1055) dla gazociągu w/c DN500.

2. Dla terenów oznaczonych symbolami: 4. KDL, 6.KDD 
ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: teren komunikacyjny – 

istniejąca droga publiczna gminna, klasa techniczna 
KDL- lokalna, KDD- dojazdowa;

2) parametry, wyposażenie, dostępność:
a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z 

rysunkiem planu,
b) przekrój 1/2 tj. ulica jednojezdniowa, dwupasowa, 

minimalna szer. pasa ruchu 2,5 m, obustronne 
pobocza;

c) elementy wyposażenia: zgodnie z warunkami 
technicznymi dot. dróg publicznych, dopuszcza 
się chodniki i ścieżkę rowerową w liniach rozgra-
niczających,

d) dostępność do terenów przyległych bez ograni-
czeń.

3) zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
a) dopuszcza się sytuowanie nośników reklamowych 

za zgodą zarządcy drogi,
b) dopuszcza się sytuowanie obiektów małej archi-

tektury oraz urządzeń technicznych w uzgodnieniu 
z zarządcą dróg,

c) dopuszcza się zachowanie i wprowadzenie w li-
niach rozgraniczających zieleni wysokiej o ile nie 
koliduje to z bezpieczeństwem ruchu i z uwzględ-
nieniem lokalnych warunków siedliskowych, 
doboru gatunków właściwych dla możliwości 
przestrzennych wprowadzenia tej zieleni oraz 
przebiegu sieci uzbrojenia,

d) dopuszcza się umieszczanie w liniach rozgranicza-
jących urządzeń i sieci infrastruktury technicznej 
oraz obiektów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, takich jak: znaki drogowe pionowe 
i poziome, drogowskazy, sygnalizatory świetlne 
oraz tablice i obiekty reklamowe, w uzgodnieniu 
z zarządcą.

4) sposób i terminy tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów – zakaz lokalizacji 
tymczasowego zagospodarowania, przy czym nie 
dotyczy to dotychczasowego wykorzystania terenu w 
miejscach poszerzenia obecnego, istniejącego w dniu 
uchwalania planu, pasa drogowego do czasu jego 
zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu.

5) inne ustalenia – dopuszczenie prowadzenia robót 
określonych ustawą o drogach publicznych.

3. Dla terenów oznaczonych symbolami 2. KDW, 8.KDW 
ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: teren komunikacyjny 

– istniejąca droga wewnętrzna, klasa techniczna 

dojazdowa.
2) parametry, wyposażenie, dostępność:

a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z 
rysunkiem planu,

b) przekrój 1/2 tj. ulica jednojezdniowa, dwupasowa, 
minimalna szer. pasa ruchu 2,5 m, obustronne 
pobocza;

c) elementy wyposażenia: zgodnie z warunkami 
technicznymi dot. dróg publicznych, dopuszcza 
się chodniki i ścieżkę rowerową w liniach rozgra-
niczających,

d) dostępność do terenów przyległych bez ograni-
czeń.

3) zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
a) dopuszcza się sytuowanie nośników reklamowych 

za zgodą zarządcy drogi,
b) dopuszcza się sytuowanie obiektów małej archi-

tektury oraz urządzeń technicznych w uzgodnieniu 
z zarządcą dróg,

c) dopuszcza się zachowanie i wprowadzenie w li-
niach rozgraniczających zieleni wysokiej o ile nie 
koliduje to z bezpieczeństwem ruchu i z uwzględ-
nieniem lokalnych warunków siedliskowych, 
doboru gatunków właściwych dla możliwości 
przestrzennych wprowadzenia tej zieleni oraz 
przebiegu sieci uzbrojenia,

d) dopuszcza się umieszczanie w liniach rozgranicza-
jących urządzeń i sieci infrastruktury technicznej 
oraz obiektów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, takich jak: znaki drogowe pionowe 
i poziome, drogowskazy, sygnalizatory świetlne 
oraz tablice i obiekty reklamowe, w uzgodnieniu 
z zarządcą;

4) sposób i terminy tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów – zakaz lokalizacji 
tymczasowego zagospodarowania, przy czym nie 
dotyczy to dotychczasowego wykorzystania terenu w 
miejscach poszerzenia obecnego, istniejącego w dniu 
uchwalania planu, pasa drogowego do czasu jego 
zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu;

5) inne ustalenia – dopuszczenie prowadzenia robót 
określonych ustawą o drogach publicznych.

§ 5

  Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego dla obszaru opracowania planu:

1) nakaz zachowania naturalnego ukształtowania rzeźby 
terenu;

2) nakaz zachowania zieleni śródpolnej oraz innych 
elementów osnowy ekologicznej, o której mowa w 
§ 6 pkt 5 uchwały.

§ 6

  Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) w terenie 1.R występuje złoże iłu „Janiszewo – IB 
5388”, rozpoznane szczegółowo lecz nie eksploato-
wane, zaliczane do złóż glin ceramiki budowlanej, 
nie przewiduje się jego eksploatacji;

2) w granicach opracowania planu nie występują formy 
ochrony przyrody określone w ustawie o ochronie 
przyrody, nie jest to obszar chroniony ze względu na 
krajobraz kulturowy;

3) obszar opracowania znajduje się w strefie ochronnej 
od zespołu elektrowni wiatrowych realizowanych na 
podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego wsi Pomyje oraz fragmentów 
wsi Rudno, Janiszewko, Lignowy w gminie Pelplin, 
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uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Pelplinie Nr 
XIII/105/08 z dnia 26 lutego 2008r, w gminie Pelplin, 
w sąsiedztwie granicy administracyjnej gmin Gniew 
i Pelplin;

4) przy realizacji ustaleń planu uwzględnić należy wy-
mogi dotyczące ochrony gatunkowej roślin, zwierząt, 
grzybów, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) ze względu na ich znaczenie dla bioróżnorodności 
obszaru planu, a tym samym dla stabilności i spraw-
ności funkcjonowania przyrody, a także ze względu 
na ich pozytywny wpływ na walory fizjonomiczne 
krajobrazu ustala się nakaz zachowania i ochrony 
elementów lokalnej osnowy ekologicznej, którą 
tworzą:
a) podmokłości z charakterystycznymi dla nich zbio-

rowiskami roślinnymi – ochrona przed zmianą 
stosunków wodnych i zmianą charakteru szaty 
roślinnej,

b) szpalery drzew,
c) drobne zbiorniki wodne, tzw. oczka wodne,
d) małe fragmenty łąk.

§ 7

1. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
1) na obszarze opracowania nie występują obiekty 

dziedzictwa kulturowego lub dóbr kultury współ-
czesnej podlegające ochronie prawnej na podstawie 
przepisów odrębnych;

2) w przypadku natrafienia na obiekty archeologiczne 
podczas prac eksploatacyjnych złoża fakt ten należy 
zgłosić do Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.

2. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania prze-
strzeni publicznych - na obszarze opracowania nie 
występują tereny wymagające takich ustaleń.

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, ga-
baryty obiektów i wskaźniki intensywności terenu - ze 
względu na przeznaczenie, funkcję terenów objętych 
planem oraz fakt, że dla terenów objętych planem nie 
dopuszcza się trwałej zabudowy kubaturowej, parame-
trów i wskaźników tych nie ustala się.

§ 8

  Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na pod-
stawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, 
a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

1) w granicach planu nie występują ustanowione tereny 
ani obszary górnicze;

2) teren nie znajduje się w granicach terenów narażo-
nych na niebezpieczeństwo powodzi lub zagrożonych 
osuwaniem się mas ziemnych.

§ 9

  Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomości objętych planem miejscowym - nie ustala się w 
granicach planu terenów wymagających obowiązkowych 

scaleń i podziałów. Ustala się zakaz podziału terenu na 
działki budowlane. Podziały nieruchomości rolnych zgod-
nie z przepisami odrębnymi.

§ 10

  Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 
dla wydzielonych liniami rozgraniczającymi terenów: ze 
względu na położenie obszaru w planu w obszarze oddzia-
ływania na środowisko zespołu elektrowni wiatrowych, o 
których mowa w § 5 pkt 3) uchwały, stanowiącym strefę 
ochronną tych urządzeń, ustala się zakaz zabudowy dla 
terenów 1R, 3R, 5R, 7R, 9R. Zakaz ten dotyczy budynków, 
w tym dla zabudowy zagrodowej, a także innych obiektów 
budowlanych związanych z funkcją podstawową terenów 
tj. rolniczym przeznaczeniem i użytkowaniem terenów. 
Zakaz nie dotyczy obiektów infrastruktury technicznej.

§ 11

  Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) obsługa komunikacyjna obszaru objętego planem: z 
dróg wewnętrznych oraz publicznych usytuowanych 
w granicach planu oraz w jego sąsiedztwie;

2) minimalnej wymaganej ilości miejsc parkingowych 
na terenie objętym planem nie ustala się; parkowanie 
w terenach dróg zgodnie z organizacją ruchu;

3) dopuszcza się realizację obiektów infrastruktury 
technicznej.

§ 12

  Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów – nie ustala się na ob-
szarze planu.

§ 13

  Stawka procentowa, na podstawie której ustala się opła-
tę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym - dla wydzielonych linia-
mi rozgraniczającymi terenów w granicach opracowania 
planu nie ustala się stawek opłaty planistycznej, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, gdyż nie nastąpi wzrost wartości 
nieruchomości na skutek zmiany przeznaczenia terenów.

§ 14

1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy Gniew.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego oraz Biuletynie Informacji 
Publicznej.

§ 15

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

 Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gniewie

Walentyna Czapska
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Dziennik Urzędowy
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Załącznik nr 2
do uchwały nr Nr XIII/81/11
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 26 października 2011 r.

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu 
panu miejscowego
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
ukazało się:

a) w Dzienniku Tczewskim z dnia 22 lipca 2011r.,
b) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gnie-

wie,
c) w BIP Urzędu Miasta i Gminy w Gniewie.

Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w 
dniach od 2 sierpnia 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r. W dniu 
10 sierpnia 2011 r. odbyła się dyskusja publiczna nad przy-
jętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego rozwiązaniami. Uwag do projektu planu 
należało składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
20 września 2011 r.
W ustawowym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego.

Załącznik nr 3
do uchwały nr Nr XIII/81/11
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 26 października 2011 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w pla-
nie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich 
finansowania
W obszarze planu nie ustala się/nie przewiduje się realizacji 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących 
do zadań własnych gminy.

3547

 UCHWAŁA Nr XI/46/11
Rady Miasta Helu

 z dnia 26 września 2011 r.

 w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania usuwania azbestu.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie 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, 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, Nr 157, poz. 1241, z 2010 
r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, 
z 2011 r. Nr 21, poz. 113), oraz art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (tj. Dz. 
U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, zmiany: Nr 111, poz. 708, Nr 
138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, 
poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 
19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 
1070, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, 
poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, 
Nr 152, poz. 1018 i poz. 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, 
poz. 1498. Nr 249, poz. 1657, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 
63, poz. 322) Rada Miasta Helu uchwala, co następuje:

§ 1

  Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
przez Gminę Hel, może polegać na udzieleniu dotacji ce-
lowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy na finan-
sowanie kosztów inwestycji podmiotów niezaliczonych do 
sektora finansów publicznych, w szczególności:

a) osób fizycznych
b) wspólnot mieszkaniowych
c) osób prawnych
d) przedsiębiorców.

§ 2

  Przyjmuje się „GMINNY REGULAMIN UDZIELENIA DO-
TACJI NA UTYLIZACJĘ ODPADÓW AZBESTOWYCH PRZY 
WYMIANIE I LIKWIDACJI POKRYĆ DACHOWYCH ORAZ 

ELEWACJI ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W OBIEKTACH 
BUDOWLANYCH” w brzmieniu stanowiącym załącznik 
do niniejszej Uchwały.

§ 3

  Wykonanie niniejszej uchwały powierza się burmistrzo-
wi Helu.

§ 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący
Rady Miasta Helu

Marek Chroń

Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XI/46/11
Rady Miasta Helu
z dnia 26 września 2011 r.

GMINNY REGULAMIN UDZIELENIA DOTACJI NA UTY-
LIZACJĘ ODPADÓW AZBESTOWYCH PRZY WYMIANIE I 
LIKWIDACJI POKRYĆ DACHOWYCH I ELEWACJI ZAWIERA-
JĄCYCH AZBEST W OBIEKTACH BUDOWLANYCH

§ 1

1. Dofinansowaniem objęte są zadania służące ochronie 
środowiska polegające na utylizacji odpadów powsta-
łych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i 
elewacji zawierających azbest na obiektach budowla-
nych.

2. Dofinansowanie mogą uzyskać osoby fizyczne, wspól-
noty mieszkaniowe, osoby prawne oraz przedsiębiorcy 
będący właścicielami obiektów budowlanych zlokalizo-
wanych na terenie Gminy Hel.

3. Dofinansowanie na w/w cel można otrzymać tylko jeden 
raz.

4. Środki przekazane są w formie dotacji na podstawie 


