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 UCHWAŁA Nr XVIII/287/11

Rady Miasta Gdańska

 z dnia 29 września 2011 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Orunia Górna południe nad Doliną 

Potoku Oruńskiego w mieście Gdańsku.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003r. Nr 80, poz. 717, zm: 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 Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237 
Nr220 poz. 1413, z 2010 Nr 24 poz 124, Nr 75 poz 474, Nr 
106 poz 675, Nr 119poz. 804, Nr 130 poz 871,Nr 149 poz. 
996, Nr155 poz. 1043, z 2011r Nr 32 poz. 159, Art. 4 ust 2 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U z 2010r Nr 130 
poz. 871) art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i 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 i 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 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 
poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 
223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, 
z 2010r. Nr 28 poz 142, Nr 28 poz 146, Nr 106 poz 675, z 
2011r. Nr 40 poz. 230, Nr 117 poz 679, Nr134 poz. 777, 
Nr21 poz 113. uchwala się co następuje:

§ 1

Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Gdańska” uchwala się miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego Orunia Górna połu-
dnie nad Doliną Potoku Oruńskiego w mieście Gdańsku 
(o numerze ewidencyjnym 1748) zwany dalej „planem”, 
obejmujący obszar ok. 2.7ha, położony w południowej 
części Orunii Górnej na zapleczu zabudowy w rejonie 
ulicy Dywizji Wołyńskiej, nad zboczem Doliny Potoku 
Oruńskiego.

§ 2

Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie:
1) teren – obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi 

o jednakowych zasadach zagospodarowania, którego 
przeznaczenie zostało określone w § 3 i odpowiedniej 
karcie terenu, przeznaczony także pod drogi, sieci i 
urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w tym 
stacje bazowe telefonii komórkowej) oraz zieleń;

2) mieszkanie integralnie związane z prowadzoną 
działalnością gospodarczą - mieszkanie:
a) właściciela podmiotu gospodarczego,
b) stróża lub
c) technologa, o ile działalność wymaga całodobowe-

go nadzoru technologicznego, na działce wspólnej 
z obiektem, w którym jest prowadzona działalność 
gospodarcza. Dopuszcza się najwyżej dwa miesz-
kania (w odrębnym budynku mieszkalnym lub w 
budynku wspólnym z prowadzoną działalnością 
gospodarczą), przy czym łączna powierzchnia 
użytkowa mieszkań nie może przekraczać łącznej 
powierzchni użytkowej wykorzystywanej na cele 

działalności gospodarczej;
3) wysokość zabudowy – wysokość mierzona od 

najniższej rzędnej rzutu pionowego obrysu ścian 
lub podpór najniższej kondygnacji nadziemnej na 
powierzchnię terenu (odwzorowaną na podkładzie 
mapowym rysunku planu) do najwyższej kalenicy 
dachu lub najwyższego punktu na pokryciu kubatury 
budynku albo attyki.

 Do wysokości zabudowy nie wlicza się urządzeń, 
instalacji i elementów technicznych, rekreacyjno-
sportowych, reklamowych (o ile nie mają formy 
attyki), takich jak: anteny, maszty odgromnikowe, 
kominy, klimatyzatory, nadbudówki nad dachami 
(np. maszynownie dźwigów, centrale wentylacyjne, 
klimatyzacyjne, kotłownie), które postrzegane z 
poziomu podłogi parteru (z odległości od zabudowy 
nie mniejszych niż dwie i nie większych niż trzy jej 
wysokości) nie podwyższają optycznie zabudowy 
swoją masą.

 Dopuszcza się mierzenie wysokości oddzielnie dla 
poszczególnych części budynków;

4) dach stromy – dach, który spełnia równocześnie 
następujące warunki:

a) połacie dachowe są nachylone do poziomu pod 
kątem większym niż 300, a w przypadku górnej 
połaci dachu mansardowego – pod kątem więk-
szym niż 100,

b) powierzchnia lukarn przykrytych połaciami o 
mniejszym nachyleniu nie przekracza połowy 
całej powierzchni przykrytej dachem odwzoro-
wanym na rzucie poziomym.

 Za dach stromy uważa się również dachy w kształ-
cie kopuły, kolebki itp. dachy widoczne z poziomu 
terenu;

5) Ogólnomiejski  System Terenów Aktywnych 
Biologicznie (OSTAB) - ciągła struktura przestrzenna 
wiążąca ze sobą najbardziej wartościowe, różnorodne 
tereny zieleni, fragmenty terenów otwartych (w 
tym wód powierzchniowych) i wybrane tereny 
zainwestowania miejskiego o ograniczonej 
zabudowie, a także zapewniająca ich powiązanie 
z odpowiednimi terenami pozamiejskimi. OSTAB 
składa się z podstawowych elementów strukturalnych 
i ciągów łączących, które zapewniają zachowanie w 
jego obrębie ekologicznych reguł ciągłości w czasie i 
przestrzeni oraz różnorodności biologicznej;

6) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy - 
linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza 
się wznoszenie budynków oraz – określonych w 
ustaleniach planu – budowli. Linia nie dotyczy: 
balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, 
podokienników, zadaszeń nad wejściami, ryzalitów, 
przedsionków, schodów zewnętrznych, pochylni, 
tarasów, części podziemnych obiektów budowlanych, 
o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;

7) układ odwadniający – układ obejmujący szczelne, 
otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, 
cieki naturalne, kanały, rowy i drenaże;

8) rekreacyjna zieleń przydomowa – przestrzeń z zielenią, 
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służąca rekreacji i wypoczynkowi mieszkańców na 
terenach mieszkaniowych netto, o cechach:
a) lokalizacja na powietrzu (w przestrzeni otwartej),
b) powierzchnia co najmniej 100 m2,
c) zwarta forma - szerokość minimum 5 m,
d) zagospodarowanie zielenią minimum 50% 

powierzchni każdej przestrzeni,
e) wyposażenie w urządzenia rekreacyjno-wypoczyn-

kowe i sportowe dla różnych grup wiekowych,
f) dostępność dla wszystkich mieszkańców obsługi-

wanego terenu (przestrzeń półpubliczna);
9) zagospodarowanie tymczasowe – zagospodarowa-

nie nowe, niezgodne z ustaleniami planu w zakresie 
przeznaczenia terenu lub określonych w nim warun-
ków, standardów i parametrów, które po terminie 
na jaki zostało dopuszczone powinno ulec likwidacji. 
Obiekty tymczasowe zgodne z ustaleniami planu nie 
są zagospodarowaniem tymczasowym;

10) powierzchnia biologicznie czynna – teren biologicz-
nie czynny, w rozumieniu rozporządzenia w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie.

§ 3

Oznaczenia literowe lub literowo – cyfrowe dotyczące 
przeznaczenia terenów użyte w niniejszym planie:
1. Tereny zabudowy mieszkaniowej:

1) MW tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej;

2) MW24 tereny zabudowy mieszkaniowej intensyw-
nej - domy mieszkalne powyżej 4 mieszkań;

2. W terenach mieszkaniowych dopuszcza się:
1) usługi spełniające równocześnie poniższe warun-

ki:
a) brak kolizji z funkcją mieszkaniową,
b) mieszczące się w lokalach użytkowych do 100 m2 

powierzchni użytkowej,
c) dysponujące odrębnym wejściem z zewnątrz 

lub wejściem z zewnątrz wspólnym z najwyżej 
jednym mieszkaniem,

2) wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, nie-
kolizyjne z funkcją mieszkaniową, np.: schronisko 
socjalne, internat, dom studencki, dom rencistów, 
dom zakonny, dom dziecka, z wyłączeniem obiek-
tów hotelarskich;

3. Tereny zabudowy usługowej:
1) U33 tereny zabudowy usługowej komercyjne i 

publiczne, z wyłączeniem:
a) rzemiosła produkcyjnego,
b) stacji paliw,

c) warsztatów samochodowych blacharskich i 
lakierniczych,

d) stacji obsługi samochodów ciężarowych i auto-
busów,

dopuszcza się:
e) parkingi i garaże dla samochodów osobowych,
f) salony samochodowe (z serwisem),
g) małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni użytko-

wej,
h) budynki zamieszkania zbiorowego,
i) mieszkania integralnie związane z prowadzoną 

działalnością gospodarczą.
2) U34 tereny zabudowy usługowej z zielenią towarzy-

szącą zawierające tereny zabudowy usługowej U33 
i - na co najmniej 70% terenu inwestycji - tereny 
zieleni urządzonej ZP

3) US tereny sportu i rekreacji;
4. Tereny zabudowy mieszanej mieszkaniowo-

usługowej:
1) M/U32 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługo-

wej zawierające, ustalone w karcie terenu, tereny 
mieszkaniowe: MW, MW24 i usługowe: U, U33, US 
lub U34. W karcie terenu można ustalić proporcję 
miedzy funkcją mieszkaniową a usługową;

5. Tereny zieleni i wód:
1) ZP tereny zieleni urządzonej, takie jak: parki, ogrody, 

zieleń towarzysząca obiektom budowlanym, zieleń-
ce, arboreta, alpinaria, grodziska, kurhany, zabyt-
kowe fortyfikacje;

2) Z64 tereny zieleni krajobrazowo-ekologicznej, np.: 
drobne, naturalne zbiorniki wodne i cieki wraz z 
zielenią przywodną, międzywala, tereny podmokłe, 
żarnowczyska, wydmy, zieleń na skarpach, natural-
ne zadrzewienia i zakrzewienia;

§ 4

1. Wody opadowe i  roztopowe pochodzące z 
zanieczyszczonych powierzchni szczelnych wymagają 
oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Cały obszar planu położony jest w powierzchniach 
ograniczających dopuszczalne gabaryty obiektów 
budowlanych oraz naturalnych, wynikających z 
usytuowania Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha 
Wałęsy - zagospodarowanie zgodnie z przepisami 
odrębnymi.

§ 5

1. Ustala się wskaźniki parkingowe do obliczania 
zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych:

Wskaaniki miejsc 

postojowych* 

strefa C 

obszary zabudowy 

miejskiej 

Lp . Rodzaj funkcji Podstawa 

odniesienia 

strefa 

nieograniczonego 

parkowania 

1 2 3 4 

1. Budynki mieszkalne jednorodzinne oraz mieszkania integralnie 

zwi>zane z prowadzon> działalnoWci> gospodarcz> 
1 mieszkanie Min. 2 

2. Budynki mieszkalne wielorodzinne 1 mieszkanie Min. 1,2 

3. Domy studenckie, internaty 10 pokoi Min. 0,9 

4. Hotele pracownicze, asystenckie 1 pokój Min. 0,4 

5. Schroniska młodziecowe 10 łócek Min. 0,9 

6. Hotele 1 pokój Min. 0,6 
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p j ,

7. Pensjonaty, pokoje goWcinne, obiekty Wwiadcz>ce usługi hotelarskie 1 pokój Min. 1 

8. Motele 1 pokój Min. 1 

9. Domy dziennego i stałego pobytu dla osób starszych, domy opieki 10 łócek Min. 0,9 

10. Obiekty handlowe o pow. sprzedacy do 2000 m2 1000 m2 pow. 

sprzedacy 

Min. 32 

11. Restauracje, kawiarnie, bary 100 miejsc 

konsumpcyjnych

 

Min. 15 

12. Biura, urzCdy, poczty, banki – obiekty do200 m2 pow. ucytkowej 100 m2 pow. 

ucytkowej 

Min. 5 

13. Biura, urzCdy, poczty, banki – obiekty powycej 200 m2 pow. ucytkowej 100 m2 pow. 

ucytkowej 

Min. 3 

14. Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie adwokackie – obiekty 

małedo 200 m2 pow. ucytkowej 

100 m2 pow. 

ucytkowej 

Min. 5 

15. Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie adwokackie – obiekty duce 

powycej 200 m2 pow. ucytkowej 

100 m² pow. 

ucytkowej 

Min. 2,5 

16. KoWcioły, kaplice 1000 m2 pow. 

ucytkowej 

Min. 12 

17. Domy parafialne, domy kultury 100 m² pow. 

ucytkowej 

MIN. 3 

18. Szkoły podstawowe i gimnazja 1 pomieszczenie 

do nauki 

Min. 0,5 

19. Szkoły Wrednie 1 pomieszczenie 

do nauki 

Min. 1,0 

20. Szkoły wycsze, obiekty dydaktyczne 10 studentów 

lub 

1 pomieszczenie 

do nauki 

Min. 1,5 

lub 

Min. 4 

21. Przedszkola, Wwietlice 1 oddział Min. 3 

22. Szpitale, kliniki 1 łócko Min. 1 

23. Rzemiosło usługowe 100 m² pow. 

ucytkowej 

MIN. 2 

24. Małe obiekty sportu i rekreacji 100 m² pow. 

ucytkowej 

Min. 4 

25. Korty tenisowe (bez miejsc dla widzów) 1 kort Min. 2 

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powyższe 
wskaźniki stosuje się odpowiednio.

§ 6

1. Ustala się podział obszaru objętego planem na cztery 
tereny oznaczone numerami trzycyfrowymi od 001 do 
004;

2. Dla każdego z w/w terenów określa się ustalenia 
szczegółowe ujęte w kartach terenów;

§ 7

KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 001-M/
U32 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM 
1748
1. Numer terenu: 001.
2. Powierzchnia terenu: 0.40 ha.
3. Przeznaczenie terenu:M/U32 - tereny zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej zawierające tereny 
mieszkaniowe: MW, MW24 i usługowe U33, US lub 
U34 – w tym lokalizacja przedszkola o min. pow. 
użytkowej 600 m2.

4. Funkcje wyłączone:
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 

2000 m2;
2) salony samochodowe (z serwisem);

3) dla obszaru wyznaczonego nieprzekraczalną linią 
zabudowy i linią podziału wewnętrznego oraz ozna-
czonego literą „a” – jak na rysunku planu, wszelka 
zabudowa ponad pierwszą kondygnację nadziem-
ną.

5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania 
uznany za zgodny z planem: nie ustala się.

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) stosuje się zasady, o których mowa w ust. 7, 9, 11;
2) zakaz lokalizacji nośników reklamowych wolnosto-

jących;
3) części naziemne i nadziemne infrastruktury teleko-

munikacyjnej należy realizować w sposób zama-
skowany lub na dachach budynków, przy czym 
maksymalna wysokość konstrukcji wsporczej 
na dachach nie może przekraczać 1/3 wysokości 
budynku.

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
1) linie zabudowy - maksymalne nieprzekraczalne: 

równolegle do ul. Dywizji Wołyńskiej, na przedłuże-
niu budynku przy ul. Wołyńskiej 27A-E, na przedłu-
żeniu ogrodzenia kortów tenisowych, równolegle 
do granicy terenu - jak na rysunku planu;

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do 
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powierzchni działki budowlanej objętej inwesty-
cją:
a) minimalna: nie ustala się,
b) maksymalna - 30%;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-
nej w stosunku do działki budowlanej objętej inwe-
stycją:
a) dla zabudowy usługowej z zielenią towarzyszącą 

U34, o której mowa w § 3, ust. 3 pkt 2 - 70%,
b) dla pozostalej zabudowy- 50%;

4) intensywność zabudowy w stosunku do powierzch-
ni działki budowlanej objętej inwestycją:
a) minimalna: nie ustala się,
b) maksymalna: 0.8;

5) wysokość zabudowy:
a) minimalna: nie ustala się,
b) maksymalna:
- dla obszaru, wydzielonego na rysunku planu 

liniami podziału wewnętrznego i oznaczonego 
literą „a” - 5m,

- na pozostałym terenie 18m;
6) formy zabudowy: dowolne;
7) kształt dachu: stromy;
8) inne:

a) na terenie inwestycyjnym – w zabudowie miesz-
kaniowej powyżej 4 mieszkań- należy urządzić 
rekreacyjne zielenie przydomowe o łącznej 
powierzchni nie mniejszej niż 0,3 m2/1 m2 pow. 
użytkowej mieszkań;

b) na terenie inwestycyjnym – dla przedszkola – 
należy urządzić teren rekreacyjny z zielenią o 
łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1800 m2;

c) północną elewację budynku należy sytuować 
równolegle do ul. Dywizji Wołyńskiej.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 
nie dotyczy.

9. Zasady dotyczące systemów komunikacj i  i 
infrastruktury technicznej:
1) dostępność drogowa: od ulicy Dywizji Wołyńskiej 

(poza granicami planu);
2) parkingi:

a) dla samochodów - do realizacji na działce budow-
lanej objętej inwestycją zgodnie z § 5, dopusz-
cza się realizację części miejsc postojowych dla 
przedszkola (max. 10) poza terenem 001 wzdłuż 
ul. Dywizji Wołyńskiej;

b) dla rowerów:
- dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 

minimum 0.8 miejsce postojowe na 1 mieszka-
nie,

- dla przedszkola – minimum 2 miejsca postojowe 
na 1 oddział,

- dla pozostałych usług - minimum 1 miejsce 
postojowe na 100m2 powierzchni użytkowej 
lokalu usługowego,

 miejsce postojowe dla rowerów musi umożli-
wiać przymocowanie ramy i przynajmniej jed-
nego koła do elementu trwale związanego z 
podłożem lub budynkiem;

3) zaopatrzenie w wodę:: z sieci wodociągowej;
4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej;
5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodaro-

wanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej, z 
zastrzeżeniem ust. 17 pkt 1;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektro-
energetycznej;

7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej;
8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub z 

niskoemisyjnych źródeł lokalnych;
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po 

segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozo-
stałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) planowane urządzenia i sieci magistralne: 
dopuszcza się.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współcze-
snej: nie dotyczy.

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:
1) zabezpieczenie stoków przed procesami erozyjny-

mi poprzez ograniczenie niwelacji wyłącznie do 
związanej z trasowaniem ścieżek rowerowych, 
ciągów pieszych, schodów terenowych oraz tere-
nowych urządzeń sportowych i rekreacyjnych;

2) obowiązuje poziom hałasu w środowisku jak dla 
terenów zabudowy związanych ze stałym lub cza-
sowym pobytem dzieci i młodzieży;

3) stosowanie gatunków krzewów i drzew zgodnych 
z warunkami siedliskowymi.

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych: nie 
dotyczy.

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowa-
nia terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowa-
nia.

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej 
zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów 
wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie 
ustala się.

15. Stawka procentowa: 30%.
16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: nie dotyczy.

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) teren w zlewni kanału Raduni – do czasu realiza-

cji zabezpieczeń przeciwpowodziowych zachować 
maksymalne natężenie odpływu wód opadowych 
odpowiadające współczynnikowi spływu 0,15;

2) istniejący wodociąg o średnicy 160 mm – zakaz 
zabudowy w odległości 1,5 m od skrajni wodo-
ciągu;

3) dopuszcza się zwiększenie maksymalnej intensyw-
ności zabudowy o wartość wskaźnika powierzchni 
całkowitej zabudowy przeznaczonej pod parkingi 
w kondygnacjach częściowo lub całkowicie zagłę-
bionych w gruncie (w budynkach o innym niż par-
king przeznaczeniu podstawowym) w odniesieniu 
do powierzchni działki objętej inwestycją.

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wyda-
wania decyzji administracyjnych:
1) zaleca się zabezpieczenie przynajmniej części 

miejsc postojowych dla rowerów przed czynni-
kami atmosferycznymi poprzez zadaszenie lub 
usytuowanie wewnątrz budynków;

2) istniejący ciepłociąg 2*250mm – zaleca się umoż-
liwienie dojazdu dla celów eksploatacyjnych o sze-
rokości 3,0 m;

3) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci cie-
płowniczej;

4) część terenu od strony Doliny Potoku Oruńskiego 
potencjalnie zagrożona ruchami mas ziemnych;

5) zaleca się gromadzenie wód opadowych i roz-
topowych z dachów obiektów kubaturowych w 
zbiornikach szczelnych w celu dalszego ich wyko-
rzystania;

6) istniejąca infrastruktura teleinformatyczna Mary-
narki Wojennej RP.
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§ 8

KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 002-US 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZE-
STRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM 1748
1. Numer terenu: 002.
2. Powierzchnia terenu: 0.44 ha.
3. Przeznaczenie terenu: US - tereny sportu i rekreacji;
4. Funkcje wyłączone: nie ustala się.
5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania 

uznany za zgodny z planem: parking dla samochodów 
osobowych integralnie związany z zabudową 
mieszkaniową przy ul. Dywizji Wołyńskiej.

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) stosuje się zasady, o których mowa w punktach 

7,9,11,12;
2) ciąg pieszo-rowerowy łączący się z ciągiem pieszo-

rowerowym w terenie 003-US poprzez ul. Dywizji 
Wołyńskiej (poza granicami planu), przebiegający 
wzdłuż krawędzi wysoczyzny, zespołu przyrodni-
czo- krajobrazowego „Dolina Potoku Oruńskiego” 
i stanowiący fragment powiązania terenów zielo-
nych położonych wzdłuż Potoku Oruńskiego (poza 
wschodnią i zachodnią granicą planu);

3) ciąg pieszy prowadzący z terenów mieszkaniowych 
położonych na północ od granicy planu w kierunku 
południowym;

4) oś kompozycyjna na przedłużeniu ul. Kurierów AK 
(poza granicami planu) – otwarcie widokowe na 
Dolinę Potoku Oruńskiego;

5) dominanta kompozycyjna w osi kompozycyjnej na 
przedłużeniem ul. Kurierów AK (poza granicami 
planu);

6) zakaz lokalizacji nośników reklamowych:
a) wolnostojących,
b) na ogrodzeniach za wyjątkiem szyldów o max. 

powierzchni 0,5 m2, związanych z prowadzoną 
działalnością w miejscu jej prowadzenia;

7) części naziemne i nadziemne infrastruktury teleko-
munikacyjnej należy realizować w sposób zamasko-
wany.

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu - nie dotyczy.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości - 
nie dotyczy.

9. Zasady dotyczące systemów komunikacj i  i 
infrastruktury technicznej:
1) dostępność drogowa: od ulicy Dywizji Wołyńskiej 

(poza granicami planu);
2) parkingi: wyklucza się, z zastrzeżeniem ust. 5;
3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej;
4) odprowadzenie ścieków: nie dotyczy;
5) odprowadzenie wód opadowych zagospodarowa-

nie na terenie lub do układu odwadniającego, z 
zastrzeżeniem ust. 17 pkt 1;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektro-
energetycznej;

7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy;
8) zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy;
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po 

segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozo-
stałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) planowane urządzenia i sieci magistralne: 
dopuszcza się.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współcze-
snej: nie dotyczy.

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:
1) teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów 

Aktywnych Biologicznie (OSTAB);
2) minimum 70% terenu przeznaczyć pod zieleń;
3) stosowanie gatunków krzewów i drzew zgodnych z 

warunkami siedliskowymi;
4) zabezpieczenie stoków przed procesami erozyjnymi 

poprzez ograniczenie niwelacji wyłącznie do zwią-
zanej z realizacją infrastruktury rekreacyjno- spor-
towej.

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych; doty-
czy ciągów pieszego i pieszo-rowerowego, o którym 
mowa w ust. 6 pkt 2 i 3:
1) mała architektura - dopuszcza się;
2) nośniki reklamowe - zakaz lokalizacji;
3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe - zakaz 

lokalizacji;
4) urządzenia techniczne - dopuszcza się z zastrzeże-

niem ust. 6 pkt 7;
5) zieleń - obowiązkowa, kształtowana dowolnie.

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowa-
nia terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowa-
nia.

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej 
zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów 
wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie 
ustala się.

15. Stawka procentowa: nie dotyczy.
16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: nie dotyczy.

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) teren w zlewni kanału Raduni – do czasu realiza-

cji zabezpieczeń przeciwpowodziowych zachować 
maksymalne natężenie odpływu wód opadowych 
odpowiadające współczynnikowi spływu 0,15;

2) zakaz zabudowy.
18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wyda-

wania decyzji administracyjnych:
1) zalecany przebieg ciągu pieszo – rowerowego, 

o którym mowa w ust. 6 pkt 2 – jak na rysunku 
planu;

2) dla ciągów pieszo – rowerowych, o których mowa 
w ust. 6 pkt 2 zaleca się rozdzielenie chodnika od 
trasy rowerowej;

3) zalecany przebieg ciągu pieszego, o którym mowa 
w ust. 6 pkt 3 – jak na rysunku planu;

4) zalecana lokalizacja dominanty kompozycyjnej, 
np. w postaci fontanny, rzeźby, kwietnika, o której 
mowa w ust. 6 pkt 5– jak na rysunku planu;

5) zalecana lokalizacja punktu widokowego, np. w 
postaci platformy widokowej – jak na rysunku 
planu;

6) zaleca się wprowadzenie zieleni urządzonej;
7) istniejący ciepłociąg 2*250 mm – zaleca się umoż-

liwienie dojazdu dla celów eksploatacyjnych o sze-
rokości 3,0 m;

8) część terenu od strony Doliny Potoku Oruńskiego 
potencjalnie zagrożona ruchami mas ziemnych;

9) teren sąsiaduje bezpośrednio lub pośrednio od 
strony południowej (poza granicami planu) z 
zespołem przyrodniczo-krajobrazowym „Dolina 
Potoku Oruńskiego”;

10) istniejąca infrastruktura teleinformatyczna Mary-
narki Wojennej RP.
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§ 9

KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 003-US 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZE-
STRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM 1748
1. Numer terenu: 003;
2. Powierzchnia terenu: 1.54 ha;
3. Przeznaczenie terenu: US - tereny sportu i rekreacji;
4. Funkcje wyłączone: nie ustala się.
5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania 

uznany za zgodny z planem: budynek mieszkalny przy 
ul. 3 Brygady Szczerbca 8 wraz z zagospodarowaniem 
działki przynależnej.

6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) stosuje się zasady, o których mowa w punktach 

7,9,11,12;
2) ciąg pieszo-rowerowy łączący się z ciągiem pieszo-

rowerowym w terenie 002-US, poprzez ul. Dywizji 
Wołyńskiej (poza granicami planu), przebiegają-
cy wzdłuż zespołu przyrodniczo- krajobrazowego 
„Dolina Potoku Oruńskiego” i stanowiący fragment 
powiązania terenów zielonych położonych wzdłuż 
Potoku Oruńskiego (poza wschodnią i zachodnią 
granicą planu);

3) ciąg pieszy przebiegający dookoła boiska, stanowią-
cy fragment powiązania terenów zielonych położo-
nych wzdłuż Potoku Oruńskiego (poza wschodnią i 
zachodnią granicą planu);

4) ciąg pieszy łączący się z ciągiem pieszym w terenie 
004-Z64, i ciągiem pieszo-rowerowym, o którym 
mowa w pkt 2, stanowiący fragment powiąza-
nia terenów zielonych położonych wzdłuż Potoku 
Oruńskiego (poza wschodnią i zachodnią granicą 
planu);

5) oś widokowa na przedłużeniu ul. Nad Potokiem 
(poza granicami planu) – otwarcie widokowe na 
Dolinę Potoku Oruńskiego – jak na rysunku planu;

6) punkt widokowy w postaci ażurowej wieży wido-
kowej w osi, o której mowa w pkt 5;

7) ciąg widokowy na zespół przyrodniczo- krajobrazo-
wy „Dolina Potoku Oruńskiego”, wzdłuż południo-
wej granicy boiska – jak na rysunku planu;

8) zakaz lokalizacji nośników reklamowych:
a) wolnostojących,
b) na ogrodzeniach za wyjątkiem szyldów o max. 

powierzchni 0,5 m2, związanych z prowadzoną 
działalnością w miejscu jej prowadzenia;

9) części naziemne i nadziemne infrastruktury teleko-
munikacyjnej należy realizować na wieży widoko-
wej, o której mowa w pkt 6.

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
1) linie zabudowy – maksymalne nieprzekraczalne - 

jak na rysunku planu;
2) wielkość powierzchni zabudowy:

a) minimalna - nie ustala się,
b) maksymalna - 300m2;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-
nej w stosunku do działki budowlanej objętej inwe-
stycją - 50%;

4) intensywność zabudowy w stosunku do powierzch-
ni działki budowlanej objętej inwestycją:
a) minimalna – nie ustala się,
b) maksymalna - wyznaczona przez parametry okre-

ślone w ust. 2,3,5;
5) wysokość zabudowy:

a) minimalna- nie ustala się,
b) maksymalna – 8m;

6) formy zabudowy: dowolne;

7) kształt dachu: stromy;
8) inne: maksymalna wysokość wieży widokowej, o 

której mowa w ust. 6 pkt 6 wraz z ewentualną kon-
strukcją wsporczą infrastruktury telekomunikacyj-
nej - 25 m.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 
nie dotyczy.

9. Zasady dotyczące systemów komunikacj i  i 
infrastruktury technicznej:
1) dostępność drogowa: od ulicy Dywizji Wołyńskiej 

(poza granicami planu) poprzez tereny przyległe, od 
ulicy Nad Potokiem (poza granicami planu) poprzez 
tereny przyległe, od ulicy 3 Brygady Szczerbca 
(poza granicami planu) poprzez tereny przyległe;

2) parkingi:
a) dla samochodów - do realizacji na działce budow-

lanej objętej inwestycją zgodnie z § 5, dopuszcza 
się realizację wymaganych miejsc postojowych 
dla zaplecza boisk sportowych poza terenem 003 
w rejonie sięgacza ul. Dywizji Wołyńskiej 19,

b) dla rowerów - dla zaplecza boisk sportowych 
– 3 miejsca postojowe na 100m2 powierzchni 
użytkowej, miejsce postojowe dla rowerów musi 
umożliwiać przymocowanie ramy i przynajmniej 
jednego koła do elementu trwale związanego z 
podłożem lub budynkiem;

3) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej;
4) odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitar-

nej;
5) odprowadzenie wód opadowych: zagospodaro-

wanie na terenie lub do układu odwadniejącego, 
z zastrzeżeniem ust. 17 pkt 1;

6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elek-
troenergetycznej;

7) zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bez-
przewodowy;

8) zaopatrzenie w ciepło: z sieci ciepłowniczej lub 
z niskoemisyjnych źródeł lokalnych;

9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – 
po segregacji wywóz na składowisko miejskie, 
pozostałe – zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami;

10) planowane urządzenia i sieci magistralne: 
dopuszcza się.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współcze-
snej: nie dotyczy.

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:
1) teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów 

Aktywnych Biologicznie (OSTAB);
2) dla terenu wyłączonego z zabudowy minimum 

50% terenu przeznaczyć pod zieleń;
3) stosowanie gatunków krzewów i drzew zgodnych 

z warunkami siedliskowymi;
4) zabezpieczenie stoków przed procesami erozyjny-

mi poprzez ograniczenie niwelacji wyłącznie do 
związanej z realizacją infrastruktury rekreacyjno 
- sportowej;

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych; doty-
czy ciągów pieszego i pieszo-rowerowego, o których 
mowa w ust. 6 pkt 2 i 3:
1) mała architektura - dopuszcza się;
2) nośniki reklamowe - zakaz lokalizacji;
3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe - zakaz 

lokalizacji;
4) urządzenia techniczne - dopuszcza się z zastrzeże-

niem ustępu 6 pkt 9;
5) zieleń - obowiązkowa, kształtowana dowolnie.



Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 172 — 22202 — Poz. 3980

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowa-
nia terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowa-
nia.

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej 
zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów 
wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie 
ustala się.

15. Stawka procentowa: nie dotyczy.
16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: nie dotyczy.

17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) teren w zlewni kanału Raduni – do czasu realiza-

cji zabezpieczeń przeciwpowodziowych zachować 
maksymalne natężenie odpływu wód opadowych 
odpowiadające współczynnikowi spływu 0,20;

2) istniejący wodociąg o średnicy 400 mm – zakaz 
zabudowy w odległości 3,0m od skrajni wodocią-
gu.

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wyda-
wania decyzji administracyjnych:
1) zalecany przebieg ciągu pieszo – rowerowego, 

o którym mowa w ust. 6 pkt 2 – jak na rysunku 
planu; w obrębie budynku mieszkaniowego przy 
ul. 3 Brygady Szczerbca 8 dopuszcza się realiza-
cję trasy rowerowej w przebiegu wybiegającym 
poza granice planu w kierunku północnym;

2) dla ciągów pieszo – rowerowych, o których mowa 
w ust. 6 kpt 2 zaleca się rozdzielenie chodnika od 
trasy rowerowej;

3) zalecany przebieg ciągu pieszego, o którym 
mowa w ust. 6 pkt 3 – jak na rysunku planu;

4) zalecany przebieg ciągu pieszego, o którym 
mowa w ust. 6 pkt 4 – jak na rysunku planu;

5) zaleca się wprowadzenie zieleni urządzonej;
6) zaleca się ogrzewanie z ogólnomiejskiej sieci 

ciepłowniczej;
7) część terenu od strony Doliny Potoku Oruńskiego 

potencjalnie zagrożona ruchami mas ziemnych;
8) teren sąsiaduje bezpośrednio lub pośrednio od 

strony południowej (poza granicami planu) z 
zespołem przyrodniczo-krajobrazowym „Dolina 
Potoku Oruńskiego”;

9) zaleca się gromadzenie wód opadowych i roz-
topowych z dachów obiektów kubaturowych w 
zbiornikach szczelnych w celu dalszego ich wyko-
rzystania;

10) istniejąca infrastruktura teleinformatyczna Mary-
narki Wojennej RP.

§ 10

KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 004 
– Z64 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWA-
NIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNY-
M:1748
1. Numer terenu: 004;
2. Powierzchnia terenu: 0.26 ha.
3. Przeznaczenie terenu: Z64 - tereny zieleni krajobrazowo-

ekologicznej;
4. Funkcje wyłączone: nie ustala się.
5. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania 

uznany za zgodny z planem: nie ustala się.
6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) stosuje się zasady, o których mowa w punktach 
9,11;

2) ciąg pieszy łączący się z ciągiem pieszo-rowero-
wym w terenie 002-US i pieszym w terenie 003-US 
stanowiący fragment powiązania terenów zielo-

nych położonych wzdłuż Potoku Oruńskiego (poza 
wschodnią i zachodnią granicą planu);

3) ciąg pieszy prowadzący z terenu 002 US w kierunku 
południowym;

4) zakaz lokalizacji nośników reklamowych:
a) wolnostojących,
b) na ogrodzeniach za wyjątkiem szyldów o max. 

powierzchni 0,5 m2, związanych z prowadzoną 
działalnością w miejscu jej prowadzenia;

5) części naziemne i nadziemne infrastruktury teleko-
munikacyjnej należy realizować w sposób zamasko-
wany.

7. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu: nie dotyczy.

8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 
nie dotyczy.

9. Zasady dotyczące systemów komunikacj i  i 
infrastruktury technicznej:
1) dostępność drogowa: od ulicy Dywizji Wołyńskiej 

(poza granicami planu) poprzez tereny przyległe;
2) parkingi: wyklucza się;
3) zaopatrzenie w wodę: nie dotyczy;
4) odprowadzenie ścieków: nie dotyczy;
5) odprowadzenie wód opadowych: odprowadzenie 

powierzchniowe;
6) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elek-

troenergetycznej;
7) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy;
8) zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy;
9) gospodarka odpadami: odpady komunalne – po 

segregacji wywóz na składowisko miejskie, pozo-
stałe – zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) planowane urządzenia i sieci magistralne: dopusz-
cza się.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, 
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współcze-
snej: nie dotyczy.

11. Zasady ochrony środowiska i przyrody:
1) teren objęty Ogólnomiejskim Systemem Terenów 

Aktywnych Biologicznie (OSTAB);
2) minimum 80% terenu zachować pod zieleń;
3) stosowanie gatunków krzewów i drzew zgodnych 

z warunkami siedliskowymi;
4) zabezpieczenie stoków przed procesami erozyj-

nymi poprzez ograniczenie niwelacji wyłącznie 
do związanej z realizacją infrastruktury rekreacyj-
nej.

12. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych, doty-
czy ciągów pieszych, o których mowa w ust. 6 pkt 2 
i 3:
1) mała architektura - dopuszcza się;
2) nośniki reklamowe - zakaz lokalizacji;
3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe - zakaz 

lokalizacji;
4) urządzenia techniczne - dopuszcza się z zastrzeże-

niem ustępu 6 pkt 5;
5) zieleń - obowiązkowa, kształtowana dowolnie.

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowa-
nia terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowa-
nia.

14. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej 
zabudowy i infrastruktury technicznej oraz obszarów 
wymagających przekształceń lub rekultywacji: nie 
ustala się.

15. Stawka procentowa: nie dotyczy.
16. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów: nie dotyczy.
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17. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu: zakaz zabudowy.

18. Zalecenia i informacje nie będące podstawą wyda-
wania decyzji administracyjnych:
1) zalecany przebieg ciągu pieszego, o którym mowa 

w ust. 6 pkt 2 – jak na rysunku planu;
2) zalecany przebieg ciągu pieszego, o którym mowa 

w ust. 6 pkt 3 – jak na rysunku planu;
3) zalecana lokalizacja wlotu ciągu pieszego, o 

którym mowa w ust. 6 pkt 3 – jak na rysunku 
planu;

4) teren potencjalnie zagrożony ruchami mas ziem-
nych;

5) teren sąsiaduje bezpośrednio lub pośrednio od 
strony południowej (poza granicami planu) z 
zespołem przyrodniczo-krajobrazowym „Dolina 
Potoku Oruńskiego”;

6) istniejąca infrastruktura teleinformatyczna Mary-
narki Wojennej RP.

§ 11

Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej 
integralne części są:
1) część graficzna - rysunek planu Orunia Górna południe 

nad Doliną Potoku Oruńskiego w mieście Gdańsku w 
skali 1:1000 (załącznik nr 1);

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu (załącznik nr 2);

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania (załącznik nr 3);

§ 12

Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Gdańska do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej 

uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu 
oceny zgodności z prawem;

2) publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej 
Miasta Gdańska;

§ 13

Traci moc we fragmentach objętych granicami niniej-
szego planu miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego Orunia Górna – rejon ulicy Dywizji Wołyńskiej 
w mieście Gdańsku, uchwała nr XIV/449/2003 Rady 
Miasta Gdańska z dnia 30.10.2003 roku (Dz. Urz. Woj. 
Pomorskiego Nr 144, poz. 2564);

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
skiego z wyjątkiem § 12, który wchodzi w życie z dniem 
podjęcia uchwały.

 Przewodniczący 
Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XVIII/287/11
Rady Miasta Gdańska

  z dnia 29 września 2011 r.
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   Załącznik nr 2
   do uchwały nr XVIII/287/11
   Rady Miasta Gdańska

     z dnia 29 września 2011 r.

Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesio-

nych do planu

Uwag nie wniesiono.

   Załącznik nr 3
   do uchwały nr XVIII/287/11
   Rady Miasta Gdańska

     z dnia 29 września 2011 r.

Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które zależą do zadań własnych gminy oraz zasadach 

ich finansowania

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

3981

 UCHWAŁA Nr XIII/98/2011

Rady Miejskiej w Kępicach

 z dnia 27 października 2011 r.

 w sprawie utworzenia Przedszkola Samorządowego w Kępicach.

Na podstawie art. 18. ust. 2.pkt 9 h ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
r. nr 142,poz. 1591 z późn. zm.: Dz. U. z 2002 nr 23 poz. 
220,Dz. U.z 2002 nr 62 poz. 558,Dz. U. z 2002 nr 113 poz. 
984,nr 153 poz. 1271,nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. nr 
80,poz. 71,nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r. nr 102 poz. 
1055,nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005r. nr 172 poz. 1441,nr 
175 poz. 1457, Dz. U. z 2006r. nr 17 poz. 128,nr81,poz. 
1337 z 2007 r„ Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz 1lll, Nr 223, poz. 1458; 
z 2009 r., Nr 52, poz. 420,Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 
28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, 
z 2011 nr 21 poz113), art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 

123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, 
poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), art. 5 ust. 3, 14 i 14a ust. 1 
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. 
U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) Rada Miejska w 
Kępicach uchwala, co następuje:

§ 1

Tworzy się z dniem 1 stycznia 2012 Przedszkole Samo-
rządowe w Kępicach, które będzie jednostką budżetową 
Gminy Kępice.

§ 2

Uchwala się statut Przedszkola Samorządowego w 
Kępicach, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniej-
szej uchwały.


