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za świadczenia przedszkoli określone w § 2, w zakresie 
przekraczającym realizację podstawy programowej, w 
wysokości 4% minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, za 
każdy miesiąc.

2. Opłata o której mowa w ust. 1 pobierana jest w kwocie 
zaokrąglonej w górę do pełnych złotych.

3 Szczegółowy zakres odpłatnych świadczeń 
realizowanych przez przedszkola, o których mowa 
w ust. 1 określi umowa cywilnoprawna zawarta 
pomiędzy przedszkolem a rodzicami (prawnymi 
opiekunami) dziecka.

4 Miesięczna opłata ustalona w sposób określony w 
ust. 1 podlega obniżeniu w przypadku nieobecności 
dziecka w przedszkolu, za każdy dzień absencji, 
dzieląc opłatę miesięczną przez liczbę dni roboczych 
przedszkola w danym miesiącu.

§ 4

Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor Zespołu 
Szkół, któremu podlega przedszkole, na podstawie spo-
rządzonej kalkulacji kosztów uwzględniającej normy 
żywieniowe.

§ 5

Opłaty, o których mowa w § 3 i § 4 nie obejmują zajęć 
dodatkowych organizowanych przez przedszkole na zle-

cenie rodziców (prawnych opiekunów).

§ 6

Postanowienia niniejszej uchwały stosuje się odpo-
wiednio do odpłatności rodziców za usługi świadczone 
przez oddziały przedszkolne szkół podstawowych pro-
wadzonych przez Gminę Parchowo dla dzieci przedszkol-
nych w zakresie przekraczającym podstawy programowe 
wychowania przedszkolnego.

§ 7

Traci moc uchwała Nr XX/124/2008 Rady Gminy Par-
chowo z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za świadczenia prowadzonego przez 
gminę przedszkola.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Parchowo.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
skiego.

 Przewodniczący
Rady Gminy

Andrzej Strojk
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 UCHWAŁA Nr XXXIV/241/2009
Rady Gminy Potęgowo

 z dnia 31 sierpnia 2009 r.

 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 29/2, 29/4, 29/5 i 30/1 w Żochowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.: Dz. U. 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 2004 r. Nr 116, poz. 
1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 orz z 2006 r. Nr 17, poz. 
128) oraz na podstawie art. 3 ust. 1, art. 5, art. 14 ust. 3 
i 5, art. 15, art. 17, art. 20, art. 29, art. 36 ust. 4 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zm.: 
Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. 
Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319) oraz na podstawie uchwały nr XX/139/08 Rady 
Gminy Potęgowo z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia planu Rada Gminy Potę-
gowo po stwierdzeniu zgodności z postanowieniami 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Potęgowo, przyjętego uchwałą 
nr Radę Gminy Potęgowo uchwałą nr XXXIII/163/97 z 17 
września 1997 r., uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, zwany dalej „planem”, dla obszaru 
obejmującego działki nr 29/2, 29/4, 29/5 i 30/1 w 
Żochowie, którego granice określa rysunek planu.

2. Plan wyrażony jest w formie ustaleń stanowiących 

treść uchwały oraz w formie ustaleń graficznych, na 
rysunku planu, pod nazwą: „ŻOCHOWO miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego działek nr 29/
2, 29/4, 29/5 i 30/1”, wykonanym na mapie sytuacyjno-
wysokościowej w skali 1:1000, stanowiącym załącznik 
do uchwały.

§ 2

Załącznikami do uchwały są:
1. rysunek planu – 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.

§ 3

1. Ustalenia graficzne rysunku planu obowiązują 
w dokładności możliwej do odczytania w skali 
rysunku.

2. Tereny o różnym przeznaczeniu i sposobie 
zagospodarowania, rozgraniczone zostały liniami o 
grubości 1,5 mm. Wiążące jest położenie osi linii; w 
przypadku pokrywania się linii z granicą ewidencyjną 
nieruchomości, miarodajny jest odpowiedni odcinek 
tej granicy.

3. Rysunek planu obowiązuje w zakresie przebiegu linii 
rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu 
i sposobie zagospodarowania, przeznaczeń terenów, 
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wyrażonych symbolami literowymi, mającymi 
odniesienie w tekście niniejszej uchwały.

Rozdział 2
Ustalenia w zakresie przeznaczenia terenu, zasad 

zagospodarowania i kształtowania zabudowy

§ 4

Obszar objęty planem przeznacza się na:
1. zagospodarowanie związane z funkcją usługową 

i mieszkaniową,
2. zagospodarowanie związane z funkcją rolniczą,
3. drogę ekspresową;

§ 5

1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem U/MN 
przeznacza się na zabudowę usługową z zabudową 
mieszkaniową.

2. W granicach terenu wyklucza się realizację 
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać 
na środowisko.

3. Zabudowa mieszkaniowa może być realizowana jako 
towarzysząca zagospodarowaniu usługowemu lub 
samodzielnie na wydzielonej działce.

4. Dostęp do terenu z przyległej drogi gminnej (działka 
drogowa nr 63/1), z funkcjonującym zjazdem z drogi 
krajowej tylko do czasu jej modernizacji z przebudową 
do funkcji drogi ekspresowej.

5. Wykluczony bezpośredni dostęp do terenu z drogi 
ekspresowej, a także tworzenie nowych zjazdów z 
drogi krajowej przed jej przebudową do funkcji drogi 
ekspresowej.

6. Uciążliwość prowadzonej działalności usługowej, 
nie może przekraczać granic terenu, do którego 
prowadzący działalność posiada tytuł prawny.

7. Zabudowa z pomieszczeniami przeznaczonymi 
na stały pobyt ludzi powinna być wyposażona w 
środki techniczne chroniące przed oddziaływaniem 
akustycznym i innymi uciążliwościami drogi 
krajowej i ekspresowej oraz prowadzonej działalności 
usługowej.

8. W granicach terenu może być zachowana i rozwijana 
istniejąca oraz budowana nowa infrastruktura 
techniczna na potrzeby zagospodarowania w granicach 
terenu i terenów przyległych, z uwzględnieniem 
ustalenia § 6.2., a także może być budowana sieć 
tranzytowa, w sposób nienaruszający funkcjonowania 
zagospodarowania terenów, ustalanego w niniejszym 
planie. Infrastruktura ta nie może być lokalizowana w 
odległości mniejszej niż 40 m od krawędzi jezdni drogi 
ekspresowej.

9. Projektowana zabudowa powinna spełniać następu- 
jące warunki:
1) parterowa z poziomem parteru nieprzekraczającym 

60 cm;
2) dachy dwu- lub wielospadowe, z symetrycznymi 

połaciami o nachyleniu 30o - 50o;
3) budynki usługowe i techniczne o wysokości ścian 

zewnętrznych, bez wliczania wysokości szczytu, 
nieprzekraczającej 4,5 m mogą mieć dachy o mniej-
szym nachyleniu połaci lub dachy płaskie;

4) budynki mogą posiadać poddasza użytkowe i pod-
piwniczenia.

10. W granicach terenu powinny znajdować się miejsca 
postojowe dla samochodów w ilości zaspokajającej 
potrzeby użytkowników (klientów, pracowników 
i mieszkańców).

11. Powierzchnie biologicznie czynne powinny stanowić 
co najmniej 30% powierzchni terenu.

12. W granicach terenu może być wydzielone w całości 
lub w części siedlisko rolnicze związane z gospoda-
rowaniem na przyległych gruntach rolnych, z zacho-
waniem ustalanych dla terenu warunków.

13. W granicach nieruchomości należy wydzielić miejsca 
do czasowego gromadzenia odpadów stałych.

14. Zaopatrzenie w wodę z istniejącego lokalnego ujęcia 
wody po jej uzdatnieniu do parametrów określonych 
dla wody do spożycia przez ludzi lub rozbudowanych 
urządzeń do zbiorowego zaopatrzenia w wodę wsi 
Poganice. Obudowę studni należy zabezpieczyć 
przed przedostawaniem się do jej wnętrza wód opa-
dowych i roztopowych.

15. Strefę ochrony bezpośredniej ujęcia wody zagospo-
darować zielenią niską. W jej granicach zabrania się 
wykonywania wszelkich czynności mogących mieć 
negatywny wpływ na jakość wód.

16. Odprowadzenie ścieków bytowych do ziemi po 
wcześniejszym oczyszczeniu na przydomowej 
oczyszczalni ścieków do parametrów określonych 
w obowiązujących przepisach lub do rozbudowa-
nego zbiorowego systemu kanalizacji sanitarnej 
aglomeracji Łupawa, którym spłyną na oczyszczalnię 
ścieków w Łupawie.

17. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z 
powierzchni zanieczyszczonych do ziemi po wcze-
śniejszym oczyszczeniu na lokalnym urządzeniu do 
parametrów określonych w obowiązujących prze-
pisach. Z terenu zabudowy mieszkaniowej wody 
opadowe i roztopowe odprowadzać na własny nie-
utwardzony teren.

18. Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła 
wykorzystujących do spalania niskoemisyjne i nie-
emisyjne nośniki energii.

19. Zaopatrzenie w gaz poprzez dystrybucję gazu bez-
przewodowego propan butan.

20. Zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci i urządzeń 
elektroenergetycznych położonych poza granicami 
obszaru planu.

§ 6

1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem KS 
przeznacza się na drogę ekspresową (klasy S), z 
zachowaniem do czasu jej budowy funkcji drogi 
krajowej klasy GP (ruchu przyspieszonego) w 
dotychczasowych granicach, a także dotychczasowego 
użytkowania w pozostałej części terenu.

2. W granicach terenu KS nie mogą być budowane sieci 
i urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane 
z drogą krajową i ekspresową, poza elementami 
ewentualnych przejść pod drogą, na warunkach 
określonych przez zarządcę drogi

3. Wody opadowe i roztopowe odprowadzać do 
przydrożnych rowów trawiastych.

§ 7

1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem RP 
przeznacza się na użytki rolne z dopuszczeniem 
zabudowy zagrodowej.

2. Teren w całości lub w części może być przeznaczony 
na siedlisko rolnicze związane z gospodarowaniem na 
przyległych gruntach rolnych, z warunkami zabudowy 
i uzbrojenia jak dla terenu U/MN.
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Rozdział 3
Ustalenia w zakresie ochrony środowiska i obrony 

cywilnej

§ 8

1. W granicach planu zabrania się wytwarzania wibracji 
ujemnie wpływających na zdrowie ludzi i obiekty 
budowlane.

2. Powstające odpady komunalne po wstępnej 
segregacji, gromadzić w szczelnych pojemnikach, 
a następnie wywozić za pośrednictwem koncesjo- 
nowanego podmiotu gospodarczego do najbliżej 
położonych miejsc, gdzie zostaną poddane odzyskowi 
lub unieszkodliwione. 

3. Z pozostałymi grupami odpadów postępować w 
sposób określony w przepisach prawa miejscowego.

§ 9

1. Oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne obiektów 
usługowych powinno być projektowane i wykonane 
w sposób umożliwiający szybkie przystosowanie do 
potrzeb obrony cywilnej.

2. Zaopatrzenie w wodę w warunkach specjalnych z rzeki 
Łupawy.

Rozdział 4
Postanowienia końcowe

§ 10

Na cele nierolnicze i nieleśne ustalane w planie prze-
znacza się użytki rolne wytworzone z gleb pochodzenia 
mineralnego o całkowitej pow. 3,79 ha, w tym: grunty 
klasy III – 0,48 ha i klasy IV – 3,31 ha.

§ 11

Dla terenów U/MN ustala się stawkę, w wysokości 
30%, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty, z tytułu 
wzrostu wartości nieruchomości.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie w 30 dni od daty opubli-
kowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Potęgowo.

 Przewodniczący 
Rady Gminy

Józef Różański
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIV/241/2009 
Rady Gminy Potęgowo 
z dnia 31 sierpnia 2009 r.
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ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA 
UWAG DO PROJEKTU PLANU

  załącznik nr 2
  do uchwały nr XXXIV/241/2009 
  Rady Gminy Potęgowo 
  z dnia 31 sierpnia 2009 r.

 w sprawie miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego działek nr 29/2, 29/4, 29/5 i 30/1 w 
Żochowie

W okresie wyłożenia projektu planu do publicznego 
wglądu w raz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
tj. w dniach od 18.06.2009 r. do 10.07.2009 r., w trakcie 
dyskusji publicznej, która odbyła się w dniu 2 lipca 
2009 r. oraz w wyznaczonym terminie po wyłożeniu, tj. 
25.07.2009 r., nie zostały wniesione uwagi do projektu 
planu, wymagające dokonania uzupełnień lub zmian w 
projekcie.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI 
ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO 
ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ O ZASADACH ICH 
FINANSOWANIA

  załącznik nr 3
  do uchwały nr XXXIV/241/2009 
  Rady Gminy Potęgowo 
  z dnia 31 sierpnia 2009 r.
 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego działek nr 29/2, 29/4, 29/5 i 30/1 w 
Żochowie

Realizacja ustaleń dokonywanych w planie nie 
wymaga dokonywania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, która należy do zadań własnych gminy. Plan 
ustala możliwość dokonywania takich inwestycji w miarę 
występowania bieżących potrzeb (ustalenie w § 5. ust. 
8: ”W granicach terenu może być zachowana i rozwijana 
istniejąca oraz budowana nowa infrastruktura technicz-
na na potrzeby zagospodarowania w granicach terenu 
i terenów przyległych, a także może być budowana sieć 
tranzytowa, w sposób nienaruszający funkcjonowania 
zagospodarowania terenów, ustalanego w niniejszym 
planie”) co jednak nie warunkuje wykonalności planu 
bez ich realizacji.
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 UCHWAŁA Nr XXX/350/2009
Rady Gminy Ustka

 z dnia 18 września 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar cz. dz. geod. 
453/3, 453/4 i 465/3 położony w miejscowości Machowino Leśnictwo oraz cz. dz. nr 106/3, 86, 85/1, 84/4, 84/5 w 

obrębie Machowino w gminie Ustka.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 ze zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 
141, poz. 1492; Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, 
poz. 1087; Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 
1635; Dz. U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880; Dz. U. z 2008 r. 
Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 
Nr 220, poz. 1413) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 
ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 
1271 i Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
i Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 
116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 
128 i Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 
180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, 
poz. 420), na wniosek Wójta Gminy Ustka Rada Gminy 
Ustka uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1

1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Ustka” (uchwalonego Uchwałą 

Nr V/37/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r., ze zm. z 2005 r.), 
uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obejmujący obszar cz. dz. geod. 453/
3, 453/4 i 465/3 położony w miejscowości Machowino 
Leśnictwo oraz cz. dz. nr 106/3, 86, 85/1, 84/4, 84/5 
w obrębie Machowino w gminie Ustka, zwany dalej 
„planem”.

2. Granice terenu objętego planem przedstawia załącznik 
graficzny nr 1 do niniejszej uchwały- rysunek planu, 
w skali 1:1000. Plan obejmuje obszar o łącznej 
powierzchni ok. 0,58 ha, położony w sąsiedztwie 
istniejącego historycznego cmentarza.

3. Integralnymi częściami planu są:
1) załącznik Nr 1 do uchwały - rysunek planu w skali 

1:1000;
2) załącznik Nr 2 - rozstrzygnięcia o sposobie rozpa-

trzenia uwag do projektu planu;
3) załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcia o sposobie realiza-

cji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz o zasa-
dach ich finansowania.

§ 2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) minimalnym procencie powierzchni biologicznie 

czynnej – rozumie się przez to wymagany w 
zagospodarowaniu terenu lub działki z niego 
wydzielonej procent [%] powierzchni stanowiącej 


