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 UCHWAŁA Nr XXXI/374/2009

Rady Miasta Sopotu

 z dnia 4 września 2009 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Pułaskiego, 

Chopina, Sobieskiego, Fiszera w mieście Sopocie uchwalonego uchwałą Rady Miasta Sopotu Nr XXXIV/580/2006 

z dnia 27 stycznia 2006 r. w zakresie regulacji dotyczących działek przy ul. Chopina 27 i 29.

  Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 zm: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, 
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 
2006 Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, 
poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 
220, poz. 1413) i art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: 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 i 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 
i 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 
974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Rada Miasta Sopotu 
uchwala, co następuje:

§ 1

  Stwierdza się zgodność z ustaleniami „Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Sopotu” i uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Pułaskiego, 
Chopina, Sobieskiego, Fiszera w mieście Sopocie uchwa-
lonego uchwałą Rady Miasta Sopotu Nr XXXIV/580/2006 z 
dnia 27 stycznia 2006 r., oznaczonego symbolem C-1/06, w 
zakresie regulacji dotyczących działek przy ul. Chopina 27 
i 29. Zmianą objęto fragment terenu 04.MU o powierzchni 
0,13 ha w granicach oznaczonych na załączniku grafi cznym 
nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

  Obszar opracowania stanowi jeden teren, oznaczony 
symbolem od 04.1. Szczegółowe warunki zagospodarowa-
nia, zakres dopuszczonych funkcji oraz określenie sposobu 
kształtowania zabudowy terenu zawarto w karcie terenu 
w § 4.

§ 3

   Wyjaśnienie pojęć użytych w planie:
  1) Intensywność zabudowy wyraża się procentem 

powierzchni zabudowy działki i dopuszczalną wyso-
kością zabudowy.

  2) Zabudowa istniejąca - zabudowa powstałą przed 
wejściem w życie przepisów niniejszej uchwały.

  3) Linie zabudowy - określone planem nie dotyczą 
schodów, a także okapów i gzymsów wysuniętych 
nie więcej niż 0,5 m, balkonów i wykuszy wysunię-
tych nie więcej niż 1 m oraz werand wysuniętych nie 
więcej niż 3,2 m.

  4) Posesja – działka ewidencyjna lub zbiór działek ewi-
dencyjnych położonych w granicach historycznego 
podziału dojętego ochroną konserwatorską, którym 
przypisany jest budynek z numerem adresowym 
lub w granicach terenu wyznaczonego dla lokaliza-
cji zabudowy według zasad zawartych w niniejszej 
uchwale.

  5) Powierzchnia biologicznie czynna – to grunt rodzi-

my pokryty roślinnością oraz woda powierzchniowa 
na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzch-
ni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe 
trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich 
naturalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 
10 m2.

  6) Powierzchnia zabudowy (teren przeznaczony pod 
zabudowę) wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrz-
nych najdalej wysuniętych krawędzi budynku na 
powierzchnię terenu (na danej działce budowlanej, 
posesji) określona jest wielkością wyrażoną w me-
trach kwadratowych bądź stosunkiem, wyrażonym 
w procentach powierzchni zabudowy do powierzchni 
działki budowlanej.

 Do powierzchni zabudowy nie wlicza się:
— powierzchni obiektów budowlanych ani ich części 

nie wystających ponad powierzchnię terenu istnie-
jącego, powierzchni elementów drugorzędnych, 
np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, 
daszków, markiz, występów dachowych, oświetle-
nia zewnętrznego.

  7) Restauracja – przywrócenie uszkodzonemu obiek-
towi dawnych form, jego wartości i pełnych walorów 
użytkowych, na podstawie najdokładniejszych ma-
teriałów inwentaryzacyjnych i ocalałych fragmen-
tów.

  8) Stawka procentowa - podstawa do naliczenia jed-
norazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy, okre-
ślona w stosunku procentowym do wzrostu wartości 
nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, na 
zasadach określonych w ustawie o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym.

  9) Usługi nie zakłócające funkcji mieszkaniowej – to 
usługi nieuciążliwe, których prowadzenie nie po-
woduje przekroczenia dopuszczalnych standardów 
jakości środowiska przewidzianych dla funkcji miesz-
kaniowej, a ponadto nie wywołuje innych zakłóceń 
funkcji mieszkaniowej takich jak: nadmierny ruch lub 
postój pojazdów utrudniający dostęp do budynków 
mieszkalnych, naruszanie części wspólnych nieru-
chomości (klatki schodowe, ogródki lub dziedzińce w 
części mieszkalnej) przez klientów usług, zakłócanie 
ciszy nocnej, wytwarzanie dużych ilości odpadów, 
których przechowywanie koliduje z estetyką środo-
wiska mieszkalnego itp.

10) Wysokość zabudowy (budynku) podana w karcie 
terenu służy do określenia dopuszczalnego piono-
wego gabarytu projektowanych budynków:

a) wysokość mierzona od naturalnej warstwicy terenu 
uśrednionej w granicach rzutu budynku do kalenicy, 
punktu zbiegu połaci dachowych i do górnej krawędzi 
elewacji (nie dotyczy kominów i akcentów architek-
tonicznych);

b) wysokość wyrażona w liczbie kondygnacji to dopusz-
czalna liczba kondygnacji nadziemnych projektowa-
nych budynków, przy czym przez poddasze użytkowe 
rozumie się kondygnację w dachu stromym z po-
mieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.
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11) Znaki reklamowe:
a) Reklama – znak stały wolno stojący lub lokalizowany 

na obiektach budowlanych, dla którego ustala się:
— formę: plakat, nieoświetlona plansza, napis na 

markizie, oświetlona plansza lub kaseton, ekran 
reklamowy (bilboard, banner, transparent);

— treść - informacja szersza niż nazwa lokalu 
usługowego, nie związana z jego siedzibą (np. 
zawierająca asortyment usług lub towarów i 
slogan reklamowy).

b) Szyld - znak zawierający wyłącznie logo fi rmowe 
oraz informacje o nazwie fi rmy, rodzaju prowadzonej 
działalności lub dacie założenia fi rmy.

§ 4

  KARTA TERENU DO ZMIANY MIEJSCOWEGO 

PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

REJONU ULIC PUŁASKIEGO, CHOPINA, SOBIESKIE-

GO, FISZERA W MIEŚCIE SOPOCIE UCHWALONEGO 

UCHWAŁĄ RADY MIASTA SOPOTU Nr XXXIV/580/2006 

Z DNIA 27 STYCZNIA 2006 r. W ZAKRESIE REGULACJI 

DOTYCZĄCYCH DZIAŁEK PRZY UL. CHOPINA 27 i 29

1. Numer terenu: 04.1.
2. Powierzchnia: 0,13 ha
3. Przeznaczenie terenu:
 M,U – tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej, 

mieszkaniowo-usługowej. 
 w których dopuszcza się więcej niż dwa lokale miesz-

kalne w budynkach i usługi nie zakłócające funkcji 
mieszkaniowej.

 wyklucza się lokalizację usług w zakresie obsługi samo-
chodów oraz usług nie odpowiadających wymaganym 
warunkom występującym na obszarze ochrony uzdro-
wiskowej i konserwatorskiej.

4. Istniejące przeznaczenie lub sposób zagospodarowania 
uznany za zgodny z planem:

 istniejąca zabudowa z wykluczeniem obiektów substan-
dardowych zalecanych do usunięcia.

5. Warunki zagospodarowania terenu:
5.1. Zasady zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy – do 40%,
b) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 

20%, zaleceniem zwiększenia do 55%,
c) linie zabudowy nieprzekraczalne – zgodnie z 

rysunkiem planu,
d) linie zabudowy ściśle określone – zgodnie z 

rysunkiem zmiany planu,
e) forma zabudowy podstawowej – nie ustala się,
f) mała architektura:

 — nawierzchnia: materiały budowlane nawiązu-
jące do tradycyjnych materiałów stosowanych 
w Sopocie; nie dopuszcza się nawierzchni 
asfaltowej i betonowej nierozbieralnej;

 — oświetlenie: według indywidualnych uwarun-
kowań, nawiązujące do formy i stylu zabudo-
wy historycznej lub nowoprojektowanej;

 — śmietniki: w nowoprojektowanych obiektach 
preferowane wbudowane; dopuszcza się wol-
nostojące murowane, zadaszone, o ścianach 
pełnych do wys. 1,5 m i wielkości dostosowa-
nej do wymogów segregacji odpadów;

 — ogrodzenia: od strony ulicy Chopina dopusz-
cza się jedynie ażurowe, metalowe, o wysoko-
ści dostosowanej do ogrodzeń o wartościach 
historycznych zlokalizowanych w sąsiedztwie, 
w uzgodnieniu z właściwym konserwatorem 
zabytków;

g) inne:
  — dopuszcza się lokalizację budynków na hi-

storycznych granicach działek prostopadłych 
do ul. Chopina z wyjątkiem granicy między 
posesjami przy ul. Chopina 29 i 31;

  — dopuszcza się łączenia 2 budynków na granicy 
działek w północnej części posesji przy ul. 
Chopina 27 i 29;

  — posadowienie budynków zaprojektować w 
oparciu o geotechniczne warunki posado-
wienia obiektów budowlanych obejmujące 
analizę i ocenę dokumentacji geotechnicznej, 
geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicz-
nej; w przypadku gdy roboty budowlane będą 
powodowały wytworzenie leja depresyjnego, 
powstanie naprężeń dynamicznych w podłożu 
gruntowym lub obniżenie lustra wody pod-
ziemnej mogącego powodować dodatkowe 
osiadanie, należy wcześniej, to jest przed 
przystąpieniem do projektowania wykonać 
ekspertyzę przewidującą skutki planowanych 
robót w stosunku do obiektów sąsiednich oraz 
wskazującą sposób uniknięcia zagrożeń;

  — dopuszcza się realizację garaży poza obrysem 
budynku, na powierzchni nie większej niż 30% 
powierzchni zabudowanej, pod warunkiem 
ich całkowitego zagłębienia poniżej poziomu 
terenu istniejącego.

5.2. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowa-
nia terenu – nie dopuszcza się.

5.3. Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu
a) zakazuje się lokalizowania garaży wolno stoją-

cych lub połączonych oraz zabudowy gospodar-
czej,

b) zakazuje się lokalizacji stacji bazowych telefonii 
komórkowej.

5.4. Stawka procentowa – 30%.
6. Zasady ochrony środowiska kulturowego:

6.1. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, zabytków 
i dóbr kultury współczesnej:
a) na obszarze planu obowiązuje Decyzja o 

wpisie do rejestru zabytków nr 936 z dnia 
12.02.1979 r. ZESPOŁU URBANISTYCZNO 
– KRAJOBRAZOWEGO MIASTA SOPOTU;

b) na obszarze planu obowiązują zasady ochrony 
zawarte w „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta So-
potu”;

c) ustala się zasady ochrony konserwatorskiej po-
legające na obowiązku wykonania i uzgodnienia 
z właściwym konserwatorem zabytków studium 
krajobrazowo – architektonicznego do projektu 
inwestycji uzasadniającego – w kontekście kra-
jobrazu - rozwiązania przyjęte w tym projekcie;

d) przedmiot ochrony:
 — struktura przestrzenna obszaru planu, w tym 

historyczne podziały parcelacyjne oraz linia 
zabudowy przy ul. Chopina;

 — historyczna zabudowa - weranda budynku 
przy ul. Chopina 29;

    e) zasady ochrony dla:
      — struktury przestrzennej:

    — ochrona historycznego podziału parcelacyj-
nego z dopuszczeniem podziału na działki 
ewidencyjne niezbędne do prawidłowego 
korzystania z budynków;
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    — dopuszcza się lokalizację budynków w 
północnej części posesji pod warunkiem 
rozbiórki istniejącej substandardowej za-
budowy;

    — zachowanie i konserwacja ogrodzeń przy 
ul. Chopina 29;

    — zaleca się likwidację substandardowej za-
budowy oznaczonej na rysunku planu;

      — historycznej zabudowy:
    — dopuszcza się zmianę lokalizacji zabudowy 

przy ul. Chopina 29, wraz z przeniesieniem 
oryginalnej werandy w elewację frontową 
nowej zabudowy, z zachowaniem lub re-
stauracją wszystkich detali;

6.2. Zasady ochrony i kształtowania środowiska przy-
rodniczego - zachowanie i wzmocnienie osnowy 
ekologicznej poprzez racjonalne wykorzystanie 
potencjału środowiska i kształtowania równowagi 
ekologicznej obszaru planu.

6.3. Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów:
a) W granicach miasta obowiązuje Statut Uzdrowi-

ska Sopot ustanowiony Uchwałą Nr XLI/493/98 
Rady Miasta Sopotu z dnia 18.06.1998 r. ze 
zmianą zawartą w Uchwale Nr XXIV/411/2001 
Rady Miasta Sopotu z dnia 31.08.2001 r., który 
określił obszary ochrony uzdrowiskowej. Obszar 
opracowania planu położony jest na obszarze 
B ochrony uzdrowiskowej - Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 
27.01.1999 r.;

  wszelkie prace inwestycyjne na obszarze uzdro-
wiska należy realizować zgodnie z ustawą z dnia 
28 lipca 2005 r. O lecznictwie uzdrowiskowym, 
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowisko-
wej oraz o gminach uzdrowiskowych, a także ze 
statutem uzdrowiska Sopot;

b) Obszar planu znajduje się w granicach ZESPO-
ŁU URBANISTYCZNO – KRAJOBRAZOWEGO 
MIASTA SOPOTU - decyzja o wpisie do rejestru 
zabytków nr 936 z dnia 12. 02. 1979 r.,

  na wszelkie prace mające wpływ na zachowanie i 
ekspozycję walorów zabytkowych terenu i obiek-
tów zabytkowych należy uzyskać pozwolenie 
właściwego konserwatora zabytków zgodnie z 
ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabyt-
ków i opiece nad zabytkami;

7. Zasady kształtowania i organizacji przestrzeni zabudo-
wanej:
7.1. Zasady kształtowania zabudowy:
    a) wysokość zabudowy:

  — ilość kondygnacji nadziemnych – od 2 do 3;
 — do górnej krawędzi elewacji – nie ustala się
 — do kalenicy - do 14 m;

b) proporcje wymiarów rzutu: zbliżone do proporcji 
rzutów budynków historycznych zlokalizowa-
nych w sąsiedztwie – od 1:1 do 1:3;

c) geometria dachu:
      — kąt nachylenia - od 10º do 30º;
      — układ połaci dachowych - nie ustala się;

d) szerokość elewacji frontowej - nie mniej niż 50% 
szerokości działki;

e) przekształcenia istniejącej zabudowy:
 — uznaje się istniejącą zabudowę, w tym zabudo-

wę o parametrach przekraczających ustalone 
powyżej regulacje jako zgodną z planem;

 — ustalenia dotyczące zasad kształtowania za-
budowy w punkcie 7.1.a)-d) dotyczą również 
przebudowy, rozbudowy czy nadbudowy 
istniejącej zabudowy;

f) inne:
 — nawiązanie formą nowej i przekształcanej 

zabudowy do charakteru zabudowy historycz-
nej;

 — nie dopuszcza się by budynki lokalizowane w 
północnej części posesji przy ul. Chopina 27, 
29 były wyższe od budynków zlokalizowanych 
przy ul. Chopina 25;

7.2. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
a) zasady lokalizacji znaków reklamowych:
 — kształt, wielkość i miejsce umieszczenia zna-

ku reklamowego muszą być dostosowane 
do architektury budynku; lokalizacja znaku 
reklamowego w miejscu uzgodnionym z 
właściwym konserwatorem zabytków, a na 
budynkach projektowanych w miejscu usta-
lonym w projekcie budowlanym; obiektem 
zabytkowym jest weranda i tam dopuścić 
można tylko szyldy prostopadłe do elewacji 
werandy;

 — nie dopuszcza się mocowania znaków rekla-
mowych do elementów detalu architektonicz-
nego werandy oraz ich przesłaniania;

 — dopuszcza się zainstalowanie po jednym 
szyldzie o module nie większym niż 0,1 m2 na 
jedną fi rmę zlokalizowaną w budynku;

 — dopuszcza się kilka szyldów jeżeli są one zgru-
powane w jednym miejscu przy wejściu do 
budynku i ich wielkości stanowią modularną 
wielokrotność;

 — nie dopuszcza się na budynkach stosowania 
reklam nie związanych z prowadzoną działal-
nością;

 — zakazuje się lokalizowania znaków reklamo-
wych na ogrodzeniach posesji, za wyjątkiem 
szyldów o powierzchni nie większej niż 0,1 m2, 
zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie 
wejścia na posesję;

b) Ogólne zasady realizacji ustaleń planu w zakresie 
obrony cywilnej - w planowanych do realizacji 
budowlach użyteczności publicznej uwzględnić 
lokalizację ukryć.

7.3. Ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istnie-
jącej zabudowy i infrastruktury technicznej wyma-
gających przekształceń lub rekultywacji:

    a) planowane działania:
 — podniesienie standardu estetycznego i użyt-

kowego przestrzeni zabytkowej;
 — restauracja obiektu zabytkowego;

    b) oczekiwane rezultaty:
 — rewaloryzacja przestrzeni chronionej;

 — dostosowanie zabudowy i zagospodarowania 
do standardów uzdrowiska;

 — podniesienie atrakcyjności terenu dla miesz-
kańców i turystów;

 — zwiększenie powierzchni użytkowej.
7.4. Zasady kształtowania komunikacji i jej zaplecza:

a) dostępność drogowa - od ul Chopina, od 
ul. Sobieskiego poprzez wewnętrzną drogę 
dojazdową;

b) wymagania parkingowe dla nowo realizowanej 
zabudowy zgodnie z przeznaczeniem ustalonym 
w planie:
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 — 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie oraz 
dodatkowo 1 miejsce postojowe na 5 miesz-
kań;

 — 2,5 miejsca postojowego na 100 m2 po-
wierzchni użytkowej usług;

c) nie ustala się zasad obsługi parkingowej dla 
istniejącego zagospodarowania i przekształceń 
istniejącej zabudowy jeżeli zakres inwestycji nie 
będzie przekraczał 80 m2 powierzchni użytkowej; 
dla inwestycji o powierzchni przekraczającej 
80 m2 powierzchni użytkowej należy przyjąć 
wskaźniki jedynie dla powierzchni użytkowej 
przekraczającej 80 m2.

d) zakaz lokalizowania miejsc postojowych pomię-
dzy elewacją frontową budynku, a ul. Chopina.

7.5. Zasady technicznej obsługi terenu i kształtowania 
infrastruktury:
a) zaopatrzenie w wodę - z sieci miejskiej;
b) odprowadzenie ścieków komunalnych – do ka-

nalizacji sanitarnej;
c) odprowadzenie wód opadowych – do kanalizacji 

deszczowej;
d) elektryczność – z sieci energetycznej;
e) zaopatrzenie w gaz –z sieci gazowej;
f) zaopatrzenie w ciepło – z miejskiej sieci ciepłow-

niczej lub z indywidualnych nieemisyjnych lub 
niskoemisyjnych źródeł ciepła; wyklucza się 
ogrzewanie na paliwo stałe; dopuszcza się do-
grzewanie poprzez kominki opalane drewnem;

g) usuwanie odpadów – selekcjonowanie i wywóz 
do miejsc ich unieszkodliwiania lub odzysku;

h) na całym obszarze planu dopuszcza się lokali-
zację dojazdów, małych obiektów infrastruktury 
technicznej oraz sieci podziemnych infrastruktu-
ry miejskiej; dopuszcza się modernizację istnieją-
cych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.

8. Informacje i postulaty nie będące ustaleniami planu.
a) zaleca się łączenie działek w granicach historycznych 

posesji;
b) zaleca się formowanie żywopłotów na historycznych 

granicach działek wzdłuż ulic;
c) zaleca się likwidację zabudowy oznaczonej na rysun-

ku planu.

§ 5

1. Część grafi czna, rysunek zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Pu-
łaskiego, Chopina, Sobieskiego, Fiszera w mieście 
Sopocie uchwalonego uchwałą Rady Miasta Sopotu 
Nr XXXIV/580/2006 z dnia 27 stycznia 2006 r. w zakre-
sie regulacji dotyczących działek przy ul. Chopina 27
i 29, w skali 1:1000, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały.

2. Na rysunku planu miejscowego zawarto następujące 
obowiązujące ustalenia planu miejscowego:
1) granice obszaru objętego planem,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu 

lub różnych zasadach zagospodarowania,
3) oznaczenie terenu,
4) ściśle określone linie zabudowy,
5) nieprzekraczalne linie zabudowy
6) obiekty o wartościach kulturowych do ochrony,
7) historyczne podziały parcelacyjne do ochrony,
8) obiekty substandardowe zalecane do usunięcia.

 Pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowią 
informację lub zalecenia i nie są ustaleniami planu 
miejscowego.

§ 6

1. Rozstrzygnięcia dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu planu, wyłożonego do pub-
licznego wglądu, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały.

2. Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich fi nansowania, stanowią załącznik nr 3 do niniejszej 
uchwały.

§ 7

  Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Sopotu do przedsta-
wienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwały wraz 
z dokumentacją planistyczną w celu jej oceny zgodności z 
prawem.

§ 8

  Traci moc miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego rejonu ulic Pułaskiego, Chopina, Sobieskiego, 
Fiszera w mieście Sopocie, zatwierdzony Uchwałą Rady 
Miasta Sopotu Nr XXXIV/580/2006 z dnia 27 stycznia 
2006 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Pomorskiego z dnia 2.05.2006 r. w zakresie usta-
leń dotyczących fragmentu objętego granicami niniejszej 
zmiany planu.

§ 9

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego, z wyjątkiem § 7, który wchodzi w życie 
z dniem podjęcia uchwały.

Wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Sopotu

Barbara Gierak-Pilarczyk

Poz. 2715
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXI/374/2009 
Rady Miasta Sopotu 
z dnia 4 września 2009 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego rejonu ulic Pułaskiego, 
Chopina, Sobieskiego, Fiszera w mieście Sopocie uchwa-
lonego uchwałą Rady Miasta Sopotu Nr XXXIV/580/2006 z 
dnia 27 stycznia 2006 r. w zakresie regulacji dotyczących 
działek przy ul. Chopina 27 i 29.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesio-

nych do projektu planu

Do projektu „zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego rejonu ulic Pułaskiego, Chopina, 
Sobieskiego, Fiszera w mieście Sopocie uchwalonego 
uchwałą Rady Miasta Sopotu Nr XXXIV/580/2006 z dnia 
27 stycznia 2006 r. w zakresie regulacji dotyczących działek 
przy ul. Chopina 27 i 29” wyłożonego do publicznego wglą-
du w dniach od 13.07.2009 r. do 03.08.2009 r. w terminie 
ustawowym nie wniesiono uwag.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXI/374/2009 
Rady Miasta Sopotu 
z dnia 4 września 2009 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego rejonu ulic Pułaskiego, 
Chopina, Sobieskiego, Fiszera w mieście Sopocie uchwa-
lonego uchwałą Rady Miasta Sopotu Nr XXXIV/580/2006 z 
dnia 27 stycznia 2006 r. w zakresie regulacji dotyczących 
działek przy ul. Chopina 27 i 29.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w 

miejscowym planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz 

o zasadach ich fi nansowania.

Na obszarze opracowania „zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Pułaskiego, 
Chopina, Sobieskiego, Fiszera w mieście Sopocie uchwa-
lonego uchwałą Rady Miasta Sopotu Nr XXXIV/580/2006 z 
dnia 27 stycznia 2006 r. w zakresie regulacji dotyczących 
działek przy ul. Chopina 27 i 29” nie przewiduje się inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy.

Poz. 2715, 2716
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 UCHWAŁA Nr 266/XXXIII/2009

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim

 z dnia 10 września 2009 r.

 w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli dotacji dla szkół niepublicznych 

o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub fi zyczne.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz 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 z późn. zm.) w związku z 
art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 
uchwala, co następuje:

§ 1

  Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania i rozlicza-
nia dotacji oraz tryb i zakres kontroli ich wykorzystania 
przekazywanych z budżetu Gminy Nowy Dwór Gdański 
dla przedszkoli niepublicznych, niepublicznych szkół o 
uprawnieniach szkół publicznych oraz innych niepublicz-
nych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych 
na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański.

§ 2

1. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów 
dla dzieci 6-letnich w szkołach niepublicznych przysłu-
guje na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych 
w budżecie Gminy Nowy Dwór Gdański wydatków 
bieżących ponoszonych w przeliczeniu na jednego 
ucznia w przedszkolu publicznym, z tym, że dla ucznia 
niepełnosprawnego podstawą obliczenia dotacji jest 
kwota przewidziana na ucznia niepełnosprawnego 
przedszkola i oddziału przedszkolnego części oświato-
wej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Nowy 
Dwór Gdański.

2. Dotacja dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół 
publicznych, przysługuje na każdego ucznia w wyso-
kości przewidzianej na jednego ucznia danego typu i 

rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej 
otrzymywanej przez Gminę Nowy Dwór Gdański. 

3. Dotacja dla innych niepublicznych form wychowania 
przedszkolnego przysługuje na każde dziecko objęte tą 
formą wychowania przedszkolnego w wysokości 40% 
wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach 
publicznych prowadzonych przez Gminę Nowy Dwór 
Gdański.

4. Dotacja za miesiąc lipiec i sierpień będzie naliczana w 
oparciu o średnią liczbę uczniów uczęszczających w 
okresie ostatnich dziesięciu miesięcy (od września do 
czerwca).

5. Jeżeli Gmina Nowy Dwór Gdański nie prowadzi przed-
szkola publicznego, dotacja przysługuje w wysokości 
75% w przedszkolu niepublicznym oraz 40% dla innych 
niepublicznych form wychowania przedszkolnego 
wydatków na jednego ucznia ponoszonych w przed-
szkolach publicznych na terenie gminy Stegna.

§ 3

  Warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie przez osobę 
prowadzącą niepubliczne przedszkole, niepubliczną szkołę 
oraz inną niepubliczną formę wychowania przedszkolne-
go, w terminie nie później niż do 30 września roku poprze-
dzającego rok udzielenia dotacji wniosku, który powinien 
zawierać:

— datę i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
prowadzonej przez Gminę Nowy Dwór Gdański zgod-
nie z art. 82 ustawy o systemie oświaty – załącznik 
nr 1 i 2,

— informację o planowanej liczbie uczniów uczęszcza-
jących do placówki,


