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 UCHWAŁA Nr XXIV/267/2008

Rady Gminy Starogard GdaMski

 z dnia 13 listopada 2008 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Janowo – dz. 115/

7,115/8,246/1,246/2 i 111/1.

Na podstawie art. 20 w zwi>zku z art. 1, art. 3 ust. 1, art. 
4 ust. 1 i 3, art. 7, art. 14, art. 15, art. 16 ust. 1, art. 17, art. 
18, art. 19, art. 29, art. 34 i art. 35 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póan. zm.), rozporz>dzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) 
oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 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.). Rada Gminy Starogard GdaMski 
uchwala, co nastCpuje:

§ 1

Po stwierdzeniu zgodnoWci niniejszego planu z ustalenia-
mi Studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Starogard GdaMski uchwalonego 
Uchwał> nr XIX/147/2000 z dnia 18 lutego 2000 r., zmienio-
nego uchwałami: Nr XXXIII/305/2005 z dnia 13 paadziernika 
2005 r. oraz Nr X/114/2007 z dnia 13 wrzeWnia 2007 Rady 
Gminy Starogard GdaMski, uchwala siC miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego obejmuj>cy teren dzia-
łek o numerach ewidencyjnych 115/7, 115/8, 246/1, 246/2 
i 111/1 w miejscowoWci Janowo, gmina Starogard GdaMski.

§ 2

Zał>czniki do uchwały stanowi>:
- rysunek planu wykonany na mapie sytuacyjno-

wysokoWciowej dla celów planowania przestrzennego w 
skali 1:1000 (zał>cznik nr 1),

- rozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
oraz zasad ich finansowania (zał>cznik nr 2),

- rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 
planu (zał>cznik nr 3).

§ 3

Na rysunku planu (zał>cznik nr 1) nastCpuj>ce oznacze-
nia graficzne s> obowi>zuj>cymi ustaleniami planu:
1) granice opracowania planu,
2) linie rozgraniczaj>ce tereny o rócnym przeznaczeniu lub 

rócnych zasadach zagospodarowania,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
4) symbole cyfrowo-literowe terenów wydzielonych liniami 

rozgraniczaj>cymi;
a) symbole cyfrowe s> numerami porz>dkowymi,
b) symbole literowe umieszczone po symbolu cyfrowym 

oznaczaj> przeznaczenie terenu.

§ 4

Ustala siC nastCpuj>ce przeznaczenie terenów wydzielo-
nych liniami rozgraniczaj>cymi:
a) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 

domy wolno stoj>ce jedno- lub dwumieszkaniowe na 
jednej działce.
Dopuszcza siC:
- budowC budynków garacowych i gospodarczych speł-

niaj>cych równoczeWnie ponicsze warunki:
— powierzchnia budynków ogółem na działce do 35 

m2 powierzchni ucytkowej,
— geometria dachu: dach dwuspadowy o k>cie nachy-

lenia połaci 25–45o,
— wysokoWć maksymalna do 5,0 m,

b) MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i usługowo-rzemieWlniczej, z wył>czeniem przedsiCwziCć 
mog>cych znacz>co pogorszyć stan Wrodowiska, 
dla których sporz>dzanie raportu jest wymagane na 
podstawie przepisów szczególnych.
Dopuszcza siC:
- budowC budynków garacowych i gospodarczych speł-

niaj>cych równoczeWnie ponicsze warunki:
— geometria dachu: dach dwuspadowy o k>cie nachy-

lenia połaci 25–450,
— wysokoWć, liczona od poziomu terenu przy wejWciu/

wjeadzie do budynku, maksymalnie do 5,0 m,
c) KDW - tereny dróg wewnCtrznych.

§ 5

USTALA SIB NASTBPUJ=CE ZASADY ZAGOSPODA-
ROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CAŁEGO OBSZARU 
OBJBTEGO PLANEM:
1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) StrukturC przestrzenn> terenu nalecy kształtować z 
uwzglCdnieniem istniej>cego i planowanego zagospo-
darowania.

2) Nalecy dostosować intensywnoWć, gabaryty oraz formy 
zabudowy do otaczaj>cej zabudowy oraz do walorów 
krajobrazowych obszaru.

3) Zaleca siC takie sytuowanie elementów zainwesto-
wania (budynków, wjazdów itp.), aby nie kolidowały z 
wartoWciowymi drzewami.

2. Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych:
1) nie dotyczy.

3. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegaj>cych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrCbnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a takce naraconych na niebezpieczeMstwo 
powodzi oraz zagroconych osuwaniem siC mas 
ziemnych:
1) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

a) nie dotyczy,
2) zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) nie dotyczy,
3) na terenie objCtym planem nie wystCpuj> tereny gór-

nicze oraz tereny naracone na niebezpieczeMstwo 
powodzi oraz zagrocone osuwaniem siC mas ziem-
nych.

4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji:
1) na terenie objCtym granicami planu podstawowym ele-

mentem komunikacji drogowej jest droga wojewódzka 
i droga gminna lec>ce poza obszarem opracowania 
planu.

2) obszar planu dostCpny bezpoWrednio z drogi gminnej 
lub drogi wojewódzkiej za poWrednictwem projektowa-
nej drogi wewnCtrznej.

3) w liniach rozgraniczaj>cych dróg wewnCtrznych 
dopuszcza siC lokalizacjC sieci i urz>dzeM infrastruk-
tury technicznej,

4) ustala siC wskaaniki parkingowe do obliczania zapo-
trzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych:
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lp Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia Minimalny wskaźnik 
miejsc postojowych 

1. Funkcja mieszkaniowa 1 mieszkanie 1 

2. Funkcja usługowa  1warsztat rzemieślniczy 
5 pracowników 

4 
1 

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 
technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodC:

- z gminnej sieci wodoci>gowej,
2) Odprowadzenie Wcieków:

- docelowo do układu kanalizacji sanitarnej; do 
czasu realizacji układu dopuszcza siC zbiorniki 
bezodpływowe; po wybudowaniu zbiorczej kanali-
zacji sanitarnej wszystkie obiekty nalecy obowi>z-
kowo podł>czyć do sieci, a zbiorniki bezwzglCdnie 
zlikwidować; nie dopuszcza siC równoczesnego 
funkcjonowania kanalizacji sanitarnej i zbiorników 
bezodpływowych;

3) Odprowadzenie wód deszczowych:
- dla terenów zabudowy mieszkaniowej - z dachów 

obiektów budowlanych i terenów utwardzonych do 
gruntu w granicach własnej działki,

- z parkingów na terenach MN/U przed odprowadze-
niem do odbiornika Wcieki deszczowe nalecy oczy-
Wcić w separatorach substancji ropopochodnych.

4) Zaopatrzenie w gaz:
- z sieci gazoci>gowej lub poprzez dystrybucjC gazu 

butlowego.
5) Zaopatrzenie w energiC elektryczn>:

- z sieci elektroenergetycznej niskiego lub Wredniego 
napiCcia zgodnie z warunkami gestora sieci,

6) Zaopatrzenie w energiC ciepln>:
- indywidualne sposoby zaopatrzenia w ciepło ze 
aródeł nieemisyjnych lub niskoemisyjnych.

7) Unieszkodliwianie odpadów stałych:
- wywóz na składowisko odpadów za poWrednictwem 

koncesjonowanych przedsiCbiorstw.
8) Dopuszcza siC zmianC lokalizacji istniej>cych sieci 

i urz>dzeM infrastruktury technicznej (w sposób nie 
ograniczaj>cy podstawowego przeznaczenia terenów 
wydzielonych liniami rozgraniczaj>cymi) w uzgodnie-
niu z właWcicielami i zarz>dzaj>cymi tymi sieciami 
i urz>dzeniami.

9) Nalecy zapewnić dostCp do sieci i urz>dzeM infrastruk-
tury technicznej połoconych poza liniami rozgranicza-
j>cymi dróg dla zarz>dzaj>cych sieciami.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w jego ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
1) nie ustala siC

§ 6

USTALENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW 
WYDZIELONYCH LINIAMI ROZGRANICZAJ=CYMI S= 
NASTBPUJ=CE:
1. Teren 1 – MN/U

Teren 2 – MN/U
1) Przeznaczenie terenu:

- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usłu-
gowo-rzemieWlniczej.

 Dopuszcza siC lokalizacjC obu lub jednej z funkcji 
wiod>cej.

2) Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
a) w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt 

ludzi połoconych w strefie uci>cliwoWci hałasem 
nalecy zastosować w miarC potrzeb zabezpieczenia 
akustyczne doprowadzaj>ce poziom hałasu do war-
toWci zgodnych z obowi>zuj>cymi normami,

b) uci>cliwoWć działalnoWci musi zawierać siC w granicach 
własnoWci,

c) nalecy maksymalnie zachować istniej>cy drzewo-
stan,

d) zaleca siC stosowanie nawierzchni półprzepusz-
czalnych do utwardzenia dróg dojazdowych i miejsc 
postojowych dla samochodów osobowych,

3) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej:
a) nie dotyczy.

4) Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:
a) wysokoWć projektowanej zabudowy:

- nie wiCcej nic 9m (wysokoWć mierzona od poziomu 
terenu przy głównym wejWciu do budynku do kale-
nicy budynku),

- do dwóch kondygnacji nadziemnych (jedna kondy-
gnacja z poddaszem ucytkowym),

- wysokoWć posadzki parteru – do 0,8m nad pozio-
mem terenu,

b) geometria dachu:
- dach dwu- lub wielospadowy symetryczny dla 

wszystkich brył budynku, spadek połaci dachu 30° 
- 45°, dla budynków usługowych dopuszcza siC 
dachy płaskie,

- dopuszcza siC modernizacjC, przebudowC i roz-
budowC istniej>cych budynków w linii istniej>cej 
zabudowy,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy
- 13,0 m od linii rozgraniczaj>cych drogi wojewódz-

kiej jak na rysunku planu,
- 6,0 m od linii rozgraniczaj>cych drogi gminnej i we-

wnCtrznej 01-KDW,
 przedmiotowa linia nie obowi>zuje dla istniej>cego 

budynku na działce nr 246/2, dla którego dopuszcza 
siC przebudowC i nadbudowC na granicy z terenem 
01-KDW w istniej>cym rzucie,

d) wielkoWć powierzchni zabudowy - nie wiCcej nic 40% 
powierzchni terenu,

e) procent powierzchni biologicznie czynnej – nie mniej 
nic 30% powierzchni terenu;

f) kolorystyka:
— kolorystyka elewacji: nalecy stosować kolory jasne, 

pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza siC 
deskowanie i licowanie cegł>. Zakaz stosowania 
jaskrawych kolorów,

— pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub inny 
materiał dachówkopodobny w kolorze grafitowym, 
ceglastym lub br>zowym.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci:
a) wielkoWć powierzchni działki – min. 2000M2, z wyj>t-

kiem działki nr 115/8,
b) dopuszcza siC wydzielenia dla potrzeb urz>dzeM infra-

struktury technicznej,
c) dopuszcza siC wydzielenie terenu pod lokalizacjC 
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Wciecki rowerowej przylegaj>cej do pasa drogi woje-
wódzkiej,

6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w jego ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) uwaca siC za zgodn> z planem istniej>c> na terenie 

zabudowC oraz powierzchnie działek,
b) dopuszcza siC lokalizacjC wolno stoj>cych garacy i bu-

dynków gospodarczych na warunkach okreWlonych w 
§ 4,

c) dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM i obiektów infra-
struktury technicznej za wyj>tkiem stacji telefonii 
komórkowych i elektrowni wiatrowych,

d) nalecy zapewnić dostCp do urz>dzeM i obiektów infra-
struktury technicznej,

e) zaleca siC wprowadzenie pasów zieleni wzdłuc granic 
terenu,

f) sytuowanie ogrodzeM winno zapewniać zachowanie 
widocznoWci i warunków bezpieczeMstwa ruchu.

7) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji:
a) wjazd na teren działek z drogi wewnCtrznej 01-KDW,
b) nalecy zapewnić miejsca postojowe i place manewro-

we w obrCbie terenu lub w granicach własnej działki 
zgodnie z wymaganiami okreWlonymi w § 5 ust. 4 pkt 
4 uchwały.

8) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 
technicznej:

 a)  jak w § 5 ust. 5 uchwały.
9) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz>dzania i ucytkowania terenu:
 a)            nie dotyczy
10) Stawka procentowa opłaty z tytułu wzrostu wartoWci 

nieruchomoWci:
 a) 15%.
11) inne zapisy:
 a) Nie ustala siC.

2. Teren 3 - MN
1) Przeznaczenie terenu:

- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 Domy jednorodzinne w zabudowie wolno stoj>cej, po 

jednym domu na jednej działce.
2) Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego:
a) w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt 

ludzi połoconych w strefie uci>cliwoWci hałasem 
nalecy zastosować w miarC potrzeb zabezpieczenia 
akustyczne doprowadzaj>ce poziom hałasu do war-
toWci zgodnych z obowi>zuj>cymi normami,

b) nalecy maksymalnie zachować istniej>cy drzewo-
stan,

c) nalecy zachować istniej>ce na terenie „oczko” 
wodne,

3) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej:
a) nie dotyczy.

4) Parametry i wskaaniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:
a) wysokoWć projektowanej zabudowy:
 nie wiCcej nic 9 m (wysokoWć mierzona od poziomu 

terenu przy głównym wejWciu do budynku do kalenicy 
budynku), do dwóch kondygnacji nadziemnych (jedna 
kondygnacja z poddaszem ucytkowym),

b) wysokoWć posadzki parteru – do 0,8m nad poziomem 
terenu,

c) geometria dachu:
 dach dwu- lub wielospadowy symetryczny dla wszyst-

kich brył budynku, spadek połaci dachu 30° - 45°,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy
 6,0 m od linii rozgraniczaj>cych drogC gminn> (ul. 

Akacjowa) i drogC wewnCtrzn> 01-KDW,
e) wielkoWć powierzchni zabudowy - nie wiCcej nic 30% 

terenu,
f) procent powierzchni biologicznie czynnej – nie mniej 

nic 50% terenu;
g) kolorystyka:

— kolorystyka elewacji: nalecy stosować kolory jasne, 
pastelowe lub w kolorze cegły. Dopuszcza siC 
deskowanie i licowanie cegł>. Zakaz stosowania 
jaskrawych kolorów,

— pokrycie dachu: dachówka ceramiczna lub inny 
materiał dachówkopodobny w kolorze grafitowym, 
ceglastym lub br>zowym.

5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomoWci:
a) wielkoWć powierzchni działki – min. 900m2,
b) dopuszcza siC wydzielenia dla potrzeb urz>dzeM infra-

struktury technicznej,
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 

oraz ograniczenia w jego ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
a) uwaca siC za zgodn> z planem istniej>c> na terenie 

zabudowC oraz powierzchnie działek,
b) dopuszcza siC lokalizacjC wolno stoj>cych garacy i bu-

dynków gospodarczych na warunkach okreWlonych w 
§ 4,

c) dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM i obiektów infra-
struktury technicznej za wyj>tkiem stacji telefonii 
komórkowych i elektrowni wiatrowych,

d) nalecy zapewnić dostCp do urz>dzeM i obiektów infra-
struktury technicznej,

e) zaleca siC wprowadzenie pasów zieleni wzdłuc granic 
terenu,

f) sytuowanie ogrodzeM winno zapewniać zachowanie 
widocznoWci i warunków bezpieczeMstwa ruchu.

7) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
komunikacji:
a) wjazd na teren nowoprojektowanych działek z drogi 

gminnej i drogi wewnCtrznej 01-KDW,
b) nalecy zapewnić miejsca postojowe i place manewro-

we w obrCbie terenu lub w granicach własnej działki 
zgodnie z wymaganiami okreWlonymi w § 5 ust. 4 pkt 
4 uchwały.

8) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury 
technicznej:
a) jak w § 5 ust. 5 uchwały.

9) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urz>dzania i ucytkowania terenu:

 a) nie dotyczy
10) Stawka procentowa opłaty z tytułu wzrostu wartoWci 

nieruchomoWci:
 a) 15%.
11) inne zapisy:

a) Nie ustala siC.

4. Teren 01 - KDW
1) Przeznaczenie terenu:

- teren dróg – droga wewnCtrzna.
2) Zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego:
a) nie dotyczy.

3) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:

a) nie dotyczy.
4) Wymagania wynikaj>ce z potrzeb kształtowania 
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przestrzeni publicznych:
- nie dotyczy.

5) Parametry:
- szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – min. 5,0m, 

plac manewrowy o wymiarach 12,5m x 12,5 m,
6) Szczególne warunki zagospodarowania terenu 

oraz ograniczenia w jego ucytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
- dopuszcza siC lokalizacjC urz>dzeM i obiektów infra-

struktury technicznej,
- nalecy zapewnić dostCp do urz>dzeM i obiektów infra-

struktury technicznej,
7) Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urz>dzania i ucytkowania terenu:
- nie dotyczy.

8) Stawka procentowa:
- 0%.

§ 7

Zobowi>zuje siC Wójta Gminy Starogard GdaMski do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej 

uchwały wraz z dokumentacj> planistyczn> w celu oceny 
jej zgodnoWci z prawem,

2) publikacji uchwały na stronie internetowej gminy,
3) umocliwienia zainteresowanym osobom wgl>du do 

dokumentów przedstawiaj>cych plan i wydawania z tych 
dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych 
im wyrysów i wypisów na zasadach okreWlonych w 
art. 30 wymienionej na wstCpie ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 8

Uchwała wchodzi w cycie z upływem 30 dni od ogłoszenia 
jej w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskiego z 
wyj>tkiem § 7 ust. 1 i 2, które wchodz> w cycie z dniem 
podjCcia uchwały.

 Przewodnicz>cy 
Rady Gminy
Jan Wierzba
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Zał>cznik nr 1 
do uchwały Nr XXIV/267/2008
Rady Gminy Starogard GdaMski
z dnia 13 listopada 2008 r.
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   Zał>cznik nr 2 
   do uchwały Nr XXIV/267/2008
   Rady Gminy Starogard GdaMski
   z dnia 13 listopada 2008 r.

RozstrzygniCcie o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach ich finan-
sowania, do miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego fragmentu wsi Janowo - działki nr 115/7,115/8, 
246/1, 246/2 i 111/1

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dn. 27.03.2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003 r. Nr 80, póz. 717, ze zm), art. 7 ust. l, pkt 2 i 3 ustawy 
z dn. 08 marca 1990 r, o samorz>dzie gminnym (Dz. U. z 
2001 Nr 142, póz. 1591, ze zm) i art. 111 ust. 2 pkt l ustawy 
z dn. 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 15, póz. 148, ze zm) 

Rada Gminy Starogard GdaMski ustala, co nastCpuje:
Uchwalenie planu nie skutkuje koniecznoWci> realizacji 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej obci>caj>-
cych budcet gminy.

   Zał>cznik nr 3 
   do uchwały Nr XXIV/267/2008
   Rady Gminy Starogard GdaMski
   z dnia 13 listopada 2008 r.

RozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag nie-
uwzglCdnionych przez Wójta Gminy, wniesionych do 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu wsi Janowo - działki nr 115/7,115/8, 246/1, 246/
2 i 111/1

W czasie wyłocenia projektu planu do publicznego wgl>du 
i w okresie 14 dni po wyłoceniu, do planu miejscowego nie 
wpłynCły cadne uwagi.
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SPRAWOZDANIE STAROSTY SŁUPSKIEGO

Z DZIAŁALNOVCI KOMISJI BEZPIECZELSTWA I PORZ=DKU W 2008 r.

Komisja BezpieczeMstwa i Porz>dku Starosty Słupskiego 
była ciałem opiniotwórczym Starosty Słupskiego w zakresie 
realizacji zadaM dotycz>cych bezpieczeMstwa mieszkaMców 
Powiatu Słupskiego.

DziałalnoWć w 2008 r. to drugi rok realizacji zadaM
w okresie kadencji Komisji. Na pocz>tku roku uzupełniono 

skład Komisji oraz wrCczono akt powołania jej członkowi.
W miesi>cu grudniu w skład komisji został powołany 

nadkomisarz Tomasz Majkowski na miejsce podinspektora 
Marka Paszkiewicza, który odszedł na wycsze stanowisko 
słucbowe do Pruszcza GdaMskiego.

Komisja w nowych składach odbyła w 2008 r. trzy posie-
dzenia w miesi>cu kwietniu, czerwcu i grudniu 2008 r.

Podczas pierwszego posiedzenia przyjCto do realizacji 
„Roczny Plan Działania Komisji BezpieczeMstwa Starosty 
Słupskiego na 2008 rok”, uzupełniono takce „Program 
Zapobiegania PrzestCpczoWci oraz Ochrony, BezpieczeM-
stwa i Porz>dku Publicznego na Terenie Powiatu Słupskiego 
na lata 2003-2008”.

W miesi>cu czerwcu odbyło siC wspólne posiedzenie 
Komisji BezpieczeMstwa Miasta i Powiatu Słupskiego.

Do udziału w posiedzeniach Komisji zapraszane były 
osoby z powiatowych słucb, inspekcji, stracy, jednostek 
wykonuj>cych zadania z zakresu porz>dku i bezpieczeM-
stwa obywateli.

Członkowie Komisji na posiedzeniach byli informowani 
o prowadzonych działaniach przez poszczególne instytu-
cje, słucby oraz organizacje pozarz>dowe. Wnioskowali 
i wskazywali najpilniejsze potrzeby i obszary wymagaj>ce 
czynnego działania na rzecz programu „Bezpieczny Region 
Słupski” oraz „Razem Bezpieczniej”.

W toku prac Komisja rozpatrywała nastCpuj>ce główne 
tematy:
— bezpieczeMstwo publiczne na terenie Powiatu 

Słupskiego;
— analiza stanu bezpieczeMstwa w ruchu drogowym;
— bezpieczeMstwo sanitarne i weterynaryjne na terenie 

powiatu słupskiego;
— przygotowanie do działaM przeciwpowodziowych 

i przeciwpocarowych;

— ratownictwu medycznemu;
— przygotowanie do reagowania w sytuacjach kryzysowych 

i nieszczCWliwych zdarzeniach losowych;
— przeciwdziałanie bezrobociu, bezdomnoWci i patologiom 

społecznym;
— propozycji do budcetu zwi>zanych z popraw> 

bezpieczeMstwa mieszkaMców regionu słupskiego;
— przygotowanie ZDP do realizacji zadaM akcji „Zima”.

Wykonanie zadaM wynikaj>cych z „Rocznego Planu Pracy 
Komisji BezpieczeMstwa Starosty Słupskiego na 2008 rok”, 
„Programu Zapobiegania PrzestCpczoWci oraz BezpieczeM-
stwa i Porz>dku Publicznego na terenie Powiatu Słupskiego 
w latach 2003 – 2008” przedstawia siC nastCpuj>co:

W roku 2008 Starostwo Słupskie wraz z UrzCdami Gmin, 
KM Policji i KM PSP oraz pozostałymi słucbami i organiza-
cjami pozarz>dowymi za podstawowe zadania w ramach 
poprawy bezpieczeMstwa przyjCło:
1. Ograniczenie przestCpstw w najbardziej uci>cliwych dla 

społeczeMstwa kategoriach:
- rozbojów i wymuszeM rozbójniczych;
- zaboru samochodów;
- kradziecy z włamaniem;
- kradziecy mienia;
- nietrzeawoWci kierowców;
- bójek i pobić;

2. Ograniczenie przestCpczoWci narkotykowej zwłaszcza 
w lokalach rozrywkowych oraz innych miejscach 
gromadzenia siC i wypoczynku młodziecy.

3. Podniesienie poziomu bezpieczeMstwa w miejscach 
publicznych, powszechnie uznawanych za niebezpieczne 
ze wzglCdu na popularne wykroczenia i przestCpczoWć 
pospolit>. Ochrona mieszkaMców regionu słupskiego 
oraz osób przybywaj>cych na wypoczynek w trakcie 
sezonu turystycznego przed chuligaMskim zachowaniem 
nieletnich i młodocianych.

4. ZwiCkszenie bezpieczeMstwa w ruchu drogowym, 
ujawnianie i eliminowanie z ruchu nietrzeawych 
kierowców. Poprawa bezpieczeMstwa przewoconych 
dzieci i młodziecy poprzez stały monitoring transportu 
autobusowego.


