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UCHWAŁA nr XXXIV/267/2009

Rady Miejskiej w Skarszewach

 z dnia 28 maja 2009 r.

 w sprawie ustalenia wysokoWci wskaaników procentowych okreWlaj>cych granicC pokrycia przez GminC wydat-

ków ponoszonych na lokale mieszkalne.

Na podstawie art. 6 ust. 11 ustawy z dnia 21 czerwca 

2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. nr 71 

poz. 734; z 2002 r. nr 216, poz. 1826; z 2003 r. nr 203, poz. 

1966; z 2004 r. nr 240, poz. 2406; z 2006 r. nr 64, poz. 447; 

nr 84, poz. 587; nr 208, poz. 1535; z 2007 r. nr 35, poz. 219) 

oraz art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-

rz>dzie gminnym (t.j. 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. 1111, nr 223, poz. 1458) Rada Miejska w Skarszewach 

uchwala co nastCpuje:

§ 1

Wskaaniki procentowe, o których mowa w art. 6 ust. 10 

ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszka-

niowych, ustala siC w wysokoWci 70% wydatków przypada-

j>cych na normatywn> powierzchniC zajmowanego lokalu 

mieszkalnego lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych 

za lokal mieszkalny, jeceli powierzchnia tego lokalu jest 

mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

§ 2

Dodatki mieszkaniowe przyznane przed wejWciem w 

cycie niniejszej uchwały bCd> wypłacane na dotychczaso-

wych zasadach

§ 3

Wykonanie uchwały powierza siC Burmistrzowi Skar-

szew.

§ 4

Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni od daty 

ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomor-

skiego.

 Przewodnicz>cy Rady

Andrzej Flis

2152

 UCHWAŁA Nr XXXII/572/2009

Rady Miejskiej w bukowie

 z dnia 29 maja 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 43/3 we wsi Tuchom, 

gmina bukowo

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2003 r. 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), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorz>dzie gminnym (tj. 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 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 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.) 

Rada Miejska w bukowie uchwala, co nastCpuje:

§ 1

Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami „Studium uwa-

runkowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy bukowo” uchwala siC miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego dla działki nr 43/3 we wsi Tuchom, 

gmina bukowo o powierzchni 1,92 ha

§ 2

WyjaWnienie pojCć ucytych w niniejszym planie:

1) teren – obszar wydzielony liniami rozgraniczaj>cymi 

o jednakowych zasadach zagospodarowania, którego 

przeznaczenie zostało okreWlone w § 3 i odpowiedniej 

karcie terenu, przeznaczony takce pod drogi, sieci i 

urz>dzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w tym 

stacje bazowe telefonii komórkowej) oraz zieleM,

2) intensywnoWć zabudowy - stosunek powierzchni 

całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych 

wszystkich budynków na działce do powierzchni działki. 

W karcie terenu mocna ustalić intensywnoWć zabudowy 

dla terenu.

3) powierzchnia całkowita budynku - suma powierzchni 

wszystkich kondygnacji budynku, mierzonych po obrysie 

zewnCtrznym budynku z wł>czeniem tynków i okładzin, 

na poziomie posadzki pomieszczeM lub ich czCWci o 

wysokoWci ponad 1,90 m, zamkniCtych i przekrytych 

ze wszystkich stron, z wyj>tkiem nadbudówek ponad 

dachem, takich jak maszynownia dawigu, centrala 

wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia. Do 

powierzchni całkowitej nie wlicza siC przykładowo 

powierzchni loggii, balkonów, galerii, tarasów.

4) powierzchnia ucytkowa budynku - powierzchnia całkowita 

pomniejszona o powierzchnie zajCte przez: konstrukcjC, 

instalacje oraz klatki schodowe, szyby windowe, 

wbudowane garace i parkingi oraz pomieszczenia 

nieucytkowe.

5) mieszkanie integralnie zwi>zane z prowadzon> 

działalnoWci> gospodarcz> - mieszkanie:
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a) właWciciela podmiotu gospodarczego,

b) stróca lub

c) technologa, o ile działalnoWć wymaga całodobowego 

nadzoru technologicznego,

 na działce wspólnej z obiektem gospodarczym. 

Dopuszcza siC najwycej dwa mieszkania (w odrCbnym 

budynku mieszkalnym lub w budynku wspólnym 

z prowadzon> działalnoWci> gospodarcz>), przy 

czym ł>czna powierzchnia ucytkowa mieszkaM nie 

moce przekraczać ł>cznej powierzchni ucytkowej 

wykorzystywanej na cele działalnoWci gospodarczej,

6) wysokoWć zabudowy – wysokoWć mierzona od najnicszej 

rzCdnej rzutu pionowego obrysu Wcian lub podpór 

najnicszej kondygnacji nadziemnej na powierzchniC 

terenu (odwzorowan> na podkładzie mapowym rysunku 

planu) do najwycszej kalenicy dachu lub najwycszego 

punktu na pokryciu kubatury budynku albo attyki.

 Do wysokoWci zabudowy nie wlicza siC urz>dzeM, instalacji 

i elementów technicznych, reklamowych (o ile nie maj> 

formy attyki), takich jak: anteny, maszty odgromnikowe, 

kominy, klimatyzatory, nadbudówki nad dachami 

(np. maszynownie dawigów, centrale wentylacyjne, 

klimatyzacyjne, kotłownie), które postrzegane z poziomu 

podłogi parteru (z odległoWci od zabudowy nie mniejszych 

nic dwie i nie wiCkszych nic trzy jej wysokoWci) nie 

podwycszaj> optycznie zabudowy swoj> mas>.

 Dopuszcza siC mierzenie wysokoWci oddzielnie dla 

poszczególnych czCWci budynków.

7) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy - linia 

ograniczaj>ca obszar, na którym dopuszcza siC 

wznoszenie budynków oraz – okreWlonych w ustaleniach 

planu – budowli. Linia nie dotyczy: balkonów, wykuszy, 

loggii, gzymsów, okapów, podokienników, zadaszeM 

nad wejWciami, ryzalitów, przedsionków, schodów 

zewnCtrznych, pochylni, tarasów, czCWci podziemnych 

obiektów budowlanych, o ile ustalenia planu nie stanowi> 

inaczej,

8) układ odwadniaj>cy – układ obejmuj>cy szczelne, otwarte 

lub zamkniCte systemy kanalizacji deszczowej, cieki 

naturalne, kanały, rowy i drenace.

9) zagospodarowanie tymczasowe – zagospodarowanie 

nowe, niezgodne z ustaleniami planu w zakresie 

przeznaczenia terenu lub okreWlonych w nim warunków, 

standardów i parametrów, które po terminie na jaki 

zostało dopuszczone powinno ulec likwidacji. Obiekty 

tymczasowe zgodne z ustaleniami planu nie s> 

zagospodarowaniem tymczasowym

§ 3

Oznaczenie literowe dotycz>ce przeznaczenia terenu 

ucyte w niniejszym planie:

P tereny zabudowy produkcyjno-usługowej. Wszelka 

działalnoWć gospodarcza z zakresu produkcji, składów, baz 

i magazynów oraz usług z wył>czeniem:

1) zakładów o zwiCkszonym albo ducym ryzyku wyst>pienia 

powacnej awarii przemysłowej,

2) obiektów emituj>cych intensywne zapachy, które 

odczuwalne s> na znacznym obszarze,

3) szpitali i domów opieki społecznej,

4) budynków zwi>zanych ze stałym lub wielogodzinnym 

pobytem dzieci i młodziecy.

Dopuszcza siC:

1) mieszkania integralnie zwi>zane z prowadzon> 

działalnoWci> gospodarcz>,

2) drogi publiczne i wewnCtrzne.

§ 4

Cały obszar planu połocony jest w powierzchniach ogra-

niczaj>cych dopuszczalne gabaryty obiektów budowlanych 

oraz naturalnych, wynikaj>cych z usytuowania Portu Lot-

niczego GdaMsk im. Lecha WałCsy - zagospodarowanie 

zgodnie z przepisami odrCbnymi.

§ 5

1. Ustala siC podział obszaru objCtego planem na jeden 

teren oznaczony symbolem trzycyfrowym 001.

2. Ustalenia szczegółowe planu s> nastCpuj>ce:

KARTA TERENU miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działki nr 43/3 we wsi Tuchom, gmina 

bukowo

1. NUMER    001  POWIERZCHNIA 1,92 ha 

2. FUNKCJA P – teren zabudowy produkcyjno – usługowej  
3. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO  

Stosuje się zasady określone w pkt. 4, 6, 8, 14 

ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1) linie zabudowy:                                        maksymalne nieprzekraczalne w odległości: 
-  25,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej nr 20  
   (ulica Gdyńska), jak na rysunku planu 
-  10,0 m od ulicy Tęczowej - działka nr 83/1 (poza granicami   
    planu) , jak na rysunku planu 
-  10,0 m od ulicy Polnej - działka nr 82/1 (poza granicami    
    planu) , jak na rysunku planu 

2) wielkość powierzchni zabudowy  
w stosunku do powierzchni terenu: 

maksymalnie 60%  

4. 

3) minimalny procent powierzchni 
biologicznie czynnej: 

20% powierzchni działki, w tym 50% pod zadrzewienia   
i zakrzewienia zgodne z miejscowymi warunkami 
siedliskowymi 
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4) intensywność zabudowy:                         minimalna: nie ustala się                             maksymalna: 2,0 

5) wysokość zabudowy: minimalna: nie ustala się                       maksymalna: 12,0 m 

6) kształt dachu:                                        dowolny
 

 

7) wielkość terenu:  nie ustala się 

5. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 
Nie dotyczy 

ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

1) dostępność drogowa dla terenu:                -  od ulicy Tęczowej - działka nr 83/1 (poza granicami planu) 
poprzez zjazd lub zjazdy zlokalizowane w odległości 
minimum 30,0 m od zewnętrznej północno – zachodniej 
krawędzi jezdni drogi krajowej nr 20 (ulica Gdyńska) 

-  wyklucza się bezpośrednie zjazdy na teren z ulicy Polnej -  
działka nr 82/1 (poza granicami planu) 

-  wyklucza się bezpośrednie zjazdy na teren z drogi krajowej    
    nr 20 (ulica Gdyńska) 

2) parkingi (w tym dla samochodów 
ciężarowych): 

co najmniej 2 miejsca postojowe na 500 m
2
 powierzchni 

użytkowej  

3) zaopatrzenie w wodę:                                z sieci wodociągowej 

4) odprowadzenie ścieków komunalnych:  do kanalizacji sanitarnej lub do oczyszczalni, dopuszcza się 
odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych do 
czasu realizacji kanalizacji sanitarnej 

5) odprowadzenie wód opadowych:  zagospodarowanie na terenie lub do układu odwadniającego 

6) zaopatrzenie w energię elektryczną:  z sieci elektroenergetycznej 

7) zaopatrzenie w gaz:   z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy 

8) zaopatrzenie w ciepło:  z niskoemisyjnych źródeł lokalnych 

9) gospodarka odpadami:                              regulowana odrębnymi przepisami 

6. 

10) planowane urządzenia i sieci 
magistralne:     

nie dotyczy 

7. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU 
KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 
Nie dotyczy 

8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY 

1) wszystkie powierzchnie nie przeznaczone pod zabudowę i zagospodarowanie związane   
z planowanym przedsięwzięciem przeznaczyć pod zieleń, 

2) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi znajdujących się w strefie oddziaływań 
akustycznych drogi krajowej nr 20 (ulica Gdyńska) zastosowanie środków technicznych 
doprowadzających poziom hałasu do obowiązujących norm. 

9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

Nie dotyczy 

10. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Zakaz tymczasowego zagospodarowania 

11. USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY 
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB 
REKULTYWACJI 
Nie ustala się 

12. STAWKA PROCENTOWA 
30% 

13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 
Istniejący gazociąg średniego ciśnienia wraz ze strefą kontrolowaną – zagospodarowanie zgodnie z 
przepisami odrębnymi 
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14. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU 
1) zakaz lokalizacji wolnostojących reklam w pasie pomiędzy południowo – wschodnią linią 

rozgraniczającą teren, a nieprzekraczalną linią zabudowy ustaloną od drogi krajowej nr 20 (ulicy 
Gdyńskiej), 

2) dopuszcza się zabudowę bezpośrednio na północno – zachodniej granicy planu, 
3) w przypadku lokalizacji pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi znajdujących się w strefie 

oddziaływań akustycznych drogi krajowej nr 20 (ulica Gdyńska), budowa urządzeń zabezpieczających 
przed hałasem i innymi uciążliwościami wynikającymi z sąsiedztwa wymienionej drogi powinno odbyć 
się kosztem i staraniem inwestora nieruchomości. 

15. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI 
ADMINISTRACYJNYCH 

1) zaleca się gromadzenie wód opadowych i roztopowych z dachów obiektów kubaturowych w celu ich 
późniejszego wykorzystania, 

2) zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów zgodnych z miejscowymi warunkami 
siedliskowymi. 

§ 6

Zał>cznikami do niniejszej uchwały, stanowi>cymi jej 

integralne czCWci s>:

1) czCWć graficzna - rysunek miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 43/3 we 

wsi Tuchom, gmina bukowo w skali 1:1000 (zał>cznik nr 1),

2) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 

planu (zał>cznik nr 2),

3) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych w 

planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach 

ich finansowania (zał>cznik nr 3).

§ 7

Zobowi>zuje siC Burmistrza Gminy bukowo do:

1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej 

uchwały wraz z dokumentacj> planistyczn> w celu oceny 

zgodnoWci z prawem,

2) publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej 

Gminy bukowo.

§ 8

Uchwała wchodzi w cycie z upływem 30 dni od ogłosze-

nia jej w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskiego 

z wyj>tkiem § 7, który wchodzi w cycie z dniem podjCcia 

uchwały.

 Przewodnicz>cy

Rady Miejskiej w bukowie

Wojciech Kankowski
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Zał>cznik nr 1

do Uchwały Nr XXXII/572/2009 

Rady Miejskiej w bukowie 

z dnia 29 maja 2009 r.
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   Zał>cznik nr 2

   do Uchwały Nr XXXII/572/2009 

   Rady Miejskiej w bukowie 

   z dnia 29 maja 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego dla działki nr 43/3 we wsi Tuchom, 

gmina bukowo.

RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-

jektu planu

UWAG NIE WNIESIONO

   Zał>cznik nr 3

   do Uchwały Nr XXXII/572/2009 

   Rady Miejskiej w bukowie 

   z dnia 29 maja 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego dla działki nr 43/3 we wsi Tuchom, 

gmina bukowo.

RozstrzygniCcia o sposobie realizacji zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach ich finan-

sowania.

W obszarze planu nie wystCpuj> inwestycje z zakresu 

infrastruktury technicznej i drogowej, które nalec> do zadaM 

własnych gminy.

2153

 UCHWAŁA Nr XXXIII/307/2009

Rady Miasta Pruszcz GdaMski

 z dnia 13 czerwca 2009 r.

 w sprawie nadania nazwy dla skrzycowaM o ruchu okrCcnym na terenie Pruszcza GdaMskiego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (t.j. 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. 1111, Nr 223, poz. 

1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Rada Miasta uchwala, co 

nastCpuje:

§ 1

1. Rondo połocone przy zbiegu ulic: Fryderyka Chopina 

i Mikołaja Kopernika w Pruszczu GdaMskim otrzymuje 

nazwC: „buławskie”

2. Szczegółowe połocenie ronda, o którym mowa w ust. 1, 

okreWla mapa stanowi>ca zał>cznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Rondo połocone przy zbiegu ulic: Prof. Mariana 

Raciborskiego i Cichej w Pruszczu GdaMskim otrzymuje 

nazwC: 

 „Kaszubskie”

2. Szczegółowe połocenie ronda, o którym w ust. 1, okreWla 

mapa stanowi>ca zał>cznik Nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Rondo połocone przy zbiegu ulic: Zastawnej i Tczewskiej 

w Pruszczu GdaMskim

otrzymuje nazwC:

„Kociewskie”

2. Szczegółowe połocenie ronda, o którym mowa w ust. 1, 

okreWla mapa stanowi>ca zał>cznik Nr 3 do uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomor-

skiego.

Wiceprzewodnicz>cy

Rady Miasta

Marek KrawyciĔski


