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oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia 
drogi jego indywidualnego rozwoju.

Rozdział VII. 
WYCHOWANKOWIE PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

1. Punkt Przedszkolny uznaje Konwencję Praw Dziecka.
2. Dziecko ma prawo do:

— Właściwie organizowanego procesu opiekuńczo-
wychowawczego zgodnie z zasadami higieny pracy 
umysłowej.

— Odpoczynku, jeśli jest zmęczone.
— Akceptacji takim jakim jest.
— Zapewnienia ochrony i opieki w takim stopniu w 

jakim jest to niezbędne dla jego bezpieczeństwa i 
dobra.

— Ochrony przed przemocą, ochrony i poszanowania 
jego godności osobistej oraz podmiotowego trakto-
wania.

— Korzystania z usług instytucji, zakładów i specjalistów 
uprawnionych w zakresie opieki nad dzieckiem.

— Rozwijania w jak najpełniejszym zakresie osobowo-
ści, talentów oraz zdolności umysłowych i fi zycz-
nych.

— Indywidualnego procesu i własnego tempa rozwo-
ju.

3. Dziecko ma obowiązek:
— Przestrzegać obowiązujących norm i zasad postępo-

wania w społeczności przedszkolnej.
— Dbać o zdrowie własne i innych.
— Szanować i akceptować siebie i innych.

VIII. PRZYPADKI SKREŚLENIA DZIECKA 
Z LISTY WYCHOWANKÓW

1. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dzie-
cka, trwającej 5 dni w danym roku szkolnym, dziecko 
zostaje skreślone z lity wychowanków Punktu Przed-
szkolnego.

2. W miejsce skreślonego wychowanka, wchodzi kolejne 
dziecko oczekujące na liście rezerwowej.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Punkt Przedszkolny prowadzi i przechowuje dokumen-
tację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki fi nansowej i materiałowej Punktu 
Przedszkolnego określają odrębne przepisy.

3. Wszelkie zmiany w niniejszym dokumencie dokonuje 
się na podstawie aneksu uzgodnionego z organem 
prowadzącym Punkt Przedszkolny.
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 UCHWAŁA Nr XXX/207/2009
Rady Gminy Lubichowo

 z dnia 26 sierpnia 2009 r.

 w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego 
taksówką.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.,) art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 
2001 r, o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, 
poz. 874 ze zm.), Rada Gminy Lubichowo uchwala, co 
następuje:

§ 1

  Ustala się dla obszaru Gminy Lubichowo wydanie licen-
cji na wykonywanie transportu drogowego taksówką:
  — na rok 2010 – dwie licencje.

§ 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lu-
bichowo.

§ 3

  Traci moc uchwała Nr XXI/144/2008 Rady Gminy Lubi-
chowo z dnia 3 grudnia 2008 r.

§ 4

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego i ma zastosowanie od roku 2010.

 Przewodniczący
Rady Gminy

Czesław Cichocki
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 UCHWAŁA Nr XXVIII/263/2009
Rady Gminy Pszczółki

 z dnia 28 sierpnia 2009 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego 
wsi Skowarcz.

  Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz 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, z późn. 
zm.), Rada Gminy Pszczółki uchwala, co następuje:

§ 1

  Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Pszczółki” uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego 
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wsi Skowarcz, zwany dalej „planem”, obejmujący obszar 
o powierzchni 10,2ha, jak na rysunku planu.

§ 2

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

o jednakowych zasadach zagospodarowania, którego 
przeznaczenie zostało określone w § 3 oraz odpowied-
niej karcie terenu, przeznaczony także pod zieleń, ciągi 
komunikacyjne (w tym miejsca postojowe), układy 
odwadniające, sieci i urządzenia sieciowe oraz obsługu-
jące je obiekty budowlane infrastruktury technicznej;

2) intensywność zabudowy – stosunek powierzchni całko-
witej wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich 
budynków na działce do powierzchni działki;

3) układ odwadniający – układ obejmujący szczelne, ot-
warte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, 
cieki naturalne, kanały, rowy i drenaże.

§ 3

1. Oznaczenia literowe dotyczące przeznaczenia terenu 
użyte w niniejszym planie:

 MN,U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oraz zabudowy usługowej

 W terenie MN,U dopuszcza się:
1) zabudowę jednorodzinną;
2) usługi z wyłączeniem:
  a) stacji paliw,

b) warsztatów pojazdów mechanicznych, blachar-
skich i lakierniczych,

c) stacji obsługi pojazdów mechanicznych,
d) szpitali i domów opieki społecznej,
e) baz,
f) składów,
g) hurtowni,
h) usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 

100 m2 każda.
2. Ustalone w planie zasady podziału terenu na działki 

nie dotyczą wydzieleń geodezyjnych dla sieci, urządzeń 
oraz budynków obsługujących sieciową infrastrukturę 
techniczną, a także ciągów komunikacyjnych.

§ 4

1. Ustala się następujące wskaźniki parkingowe do oblicza-
nia zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe 
(mp) dla samochodów osobowych:
1) budynki mieszkalne jednorodzinne: minimum 2 mp 

na mieszkanie;
2) usługi handlu: minimum 2 mp;
3) gastronomia (restauracje, kawiarnie, bary, itp.): 

minimum 2 mp na 10 miejsc konsumpcyjnych oraz 
minimum 1 mp na 10 zatrudnionych;

4) usługi kultury, zdrowia, biura, gabinety, kancelarie, 
pracownie, urzędy, poczty, banki, przychodnie, rze-
miosło usługowe: minimum 2 mp na każde rozpo-
częte 100 m2 powierzchni użytkowej oraz minimum 
1 mp na 10 zatrudnionych;

5) hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe: mini-
mum 1 mp na pokój noclegowy;

6) obiekty sportu i rekreacji: minimum 2 mp na każde 
rozpoczęte 100m² powierzchni użytkowej oraz mini-
mum 1 mp na 10 zatrudnionych;

7) korty tenisowe, boiska do koszykówki, siatkówki, itp. 
(bez miejsc dla widzów): minimum 2 mp na kort/boi-
sko;

8) boiska do piłki nożnej (bez miejsc dla widzów): mi-
nimum 6 mp na boisko;

9) przedszkola, żłobki, świetlice: minimum 2 mp na 
oddział.

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powyższe wskaź-
niki stosuje się odpowiednio.

§ 6

1. Ustala się obszar objęty planem jako 1 teren oznaczony 
cyfrą 1.

2. Ustalenia szczegółowe planu są następujące:

KARTA TERENU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU OBRĘBU 
GEODEZYJNEGO WSI SKOWARCZ

1. NUMER TERENU: 1
2. POWIERZCHNIA: 10,2ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: MN,U – tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługo-
wej, bez ustalania proporcji pomiędzy funkcjami

4. ISTNIEJĄCE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGO-
SPODAROWANIA UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM:

  nie ustala się
5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZE-

STRZENNEGO:
5.1 zakaz lokalizacji nośników reklamowych; dopuszcza 

się szyldy o maksymalnej powierzchni 1m²,
5.2 stosuje się zasady zawarte w pkt 6, 8, 9,
5.3 zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i z prefabryko-

wanych elementów betonowych
6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPO-

DAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU:
6.1 linie zabudowy – zgodnie z przepisami,
6.2 maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w 

stosunku do powierzchni działki: 30%,
6.3 minimalny procent powierzchni biologicznie czyn-

nej działki: 40%,
6.4 intensywność zabudowy – minimalna: nie ustala 

się, maksymalna: 0,6,
6.5 wysokość zabudowy:

a) dla garaży i budynków gospodarczych – mini-
malna: nie ustala się, maksymalna: 6m,

b) dla pozostałej zabudowy – minimalna: nie ustala 
się, maksymalna: 12m (maksymalnie dwie kon-
dygnacje nadziemne; dopuszcza się piwnice)

6.6 poziom posadzki parteru nad poziomem terenu 
– maksymalnie: 0,6m,

6.7 kształt dachu – dwuspadowy z dopuszczeniem na-
czółków, o symetrycznych kątach nachylenia połaci 
od 25 do 45 stopni,

6.8 formy zabudowy – wolnostojące,
6.9 minimalna powierzchnia działki budowlanej: 

800m²,
6.10 należy stosować formy architektoniczne kontynu-

ujące tradycję budowlaną regionu,
6.11 szerokość dojazdów do działek budowlanych: 

minimum 10m
7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERU-

CHOMOŚCI:
 nie dotyczy
8. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY:

8.1 przyjmuje się dopuszczalny poziom hałasu w śro-
dowisku, jak dla terenów przeznaczonych na cele 
mieszkaniowo-usługowe,

8.2 po zapewnieniu wymaganego poziomu hałasu 
dopuszcza się lokalizację budynków związanych 
ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i 
młodzieży,
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8.3 wprowadzenie gatunków drzew i krzewów zgod-
nych z miejscowymi warunkami siedliskowymi,

8.4 w przypadku parkingów terenowych wprowadzenie 
zieleni wysokiej w proporcji co najmniej 1 drzewo 
na 5 miejsc postojowych

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 
ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ 
DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:
9.1 strefy ochrony dóbr kultury – teren w części objęty 

strefą ochrony archeologicznej, jak na rysunku 
planu,

9.2 zasady kształtowania struktury przestrzennej – nie 
ustala się,

9.3 zasady ochrony obiektów o wartościach kulturo-
wych – wszelkie działania inwestycyjne (w tym 
prace ziemne) w strefi e ochrony archeologicznej, 
o której mowa w pkt 9.1, należy uzgodnić z Po-
morskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
w Gdańsku i zaopiniować przez Muzeum Archeo-
logiczne w Gdańsku

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH:

 nie dotyczy
11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 

OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA POD-
STAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:

 teren znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobra-
zu Żuław Gdańskich – zagospodarowanie zgodnie z 
przepisami odrębnymi

12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKO-
WANIU:

 nie dotyczy
13. ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
  13.1 dostępność drogowa – od ulicy Łąkowej (poza 

granicami planu),
 13.2 parkingi – do realizacji na terenie inwestycji, 

zgodnie z § 4,
 13.3 zaopatrzenie w wodę – z sieci wodociągowej,
 13.4 odprowadzenie ścieków – do kanalizacji sanitar-

nej,
 13.5 zagospodarowanie wód opadowych – zagospo-

darowanie na terenie lub do układu odwadniają-
cego,

 13.6 zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elek-
troenergetycznej,

 13.7 zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej lub gaz bez-
przewodowy,

 13.8 zaopatrzenie w ciepło – z niskoemisyjnych źródeł 
lokalnych,

 13.9 gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami 
odrębnymi

14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPO-
DAROWANIA TERENU:
14.1 do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopusz-

cza się odprowadzanie ścieków bytowych do 
zbiornika lub zbiorników bezodpływowych,

14.2 do czasu realizacji sieci wodociągowej dopuszcza 
się indywidualne ujęcia wody zgodnie z przepisa-
mi odrębnymi

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUŻĄCA DO NALICZANIA 
OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI TERENU: 
10%

16. INFORMACJE I ZALECENIA NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ 
WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH:

 16.1 rów odwadniający wzdłuż zachodniej granicy 
planu, poza granicami planu,

16.2 zaleca się kolorystykę projektowanej zabudowy 
w barwach naturalnych materiałów budowlanych 
takich jak: drewno, cegła, wyprawy tynkowe gli-
niane i wapienne,

16.3 zaleca się gromadzenie wód opadowych z dachów 
budynków i wykorzystanie ich dla celów porząd-
kowych, pielęgnacyjnych itp.

§ 7

  Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej 
integralne części są:

1) część grafi czna – rysunek planu w skali 1:1000 (za-
łącznik 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 tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz 
zasadach ich fi nansowania (załącznik nr 3).

§ 8

  Zobowiązuje się Wójta Gminy Pszczółki do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej 

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

2) publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej 
gminy Pszczółki.

§ 9

  Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
skiego z wyjątkiem § 8, który wchodzi w życie z dniem 
podjęcia uchwały.

 
Przewodniczący Rady

Jolanta Przyłucka

Poz. 2616
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVIII/263/2009
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 28 sierpnia 2009 r.

Poz. 2616
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/263/2009
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 28 sierpnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego 
wsi Skowarcz
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG 
DO PROJEKTU PLANU
Do projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego fragmentu obrębu geodezyjnego wsi Skowarcz 
w ustawowym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVIII/263/2009
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 28 sierpnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego 
wsi Skowarcz
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISA-
NYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUK-
TURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁAS-
NYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA
W obszarze w/w planu miejscowego nie przewiduje się re-
alizacji nowych układów drogowych i nowej infrastruktury 
technicznej należących do zadań własnych gminy.

Poz. 2616, 2617
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 UCHWAŁA Nr XXX/298/09
Rady Gminy Stegna

 z dnia 28 sierpnia 2009 r.

 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Stegna na lata 2009- 2012”.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 
poz. 1591 ze zm.) i art. 87 ust. 1,3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.). Rada Gminy Stegna 
uchwala, co następuje:

§ 1

  Przyjmuje do realizacji „ Program Opieki nad Zabytkami 
Gminy Stegna na lata 2009- 2012 stanowiący załącznik do 
uchwały.

§ 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Stegna.

§ 3

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Po-
morskiego.

Przewodnicząca Rady
Danuta Mrówka

Załącznik 
do uchwały Nr XXX/298/09
Rady Gminy Stegna
 z dnia 28 sierpnia 2009 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI 
DLA GMINY STEGNA NA LATA 2009 – 2012

Sierpień 2009

1. WSTĘP
 Gmina Stegna leży w północno-wschodniej części 

województwa pomorskiego, na terenie powiatu nowo-
dworskiego. Gmina obejmuje obszar ponad 170 km2, 
zamieszkuje ją ok. 10 tys. Mieszkańców. W jej granicach 
znajduje się 19 sołectw: Stegna, Bronowo, Chełmek, 
Chełmek Osada, Chorążówka, Drewnica, Dworek, 
Głobica, Izbiska, Jantar, Junoszyno, Mikoszewo, Prze-

mysław, Rybina, Stegienka, Stobiec, Świerznica, Tujsk, 
Żuławki.

 Topografia gminy ukształtowała się w holocenie, 
|a w znacznym stopniu już w czasach historycznych. 
Północna część gminy – mierzeja – ma genezę przed-
historyczną; południowa powstała w czasach histo-
rycznych przez zasypanie zachodniej części akwenu 
oddzielonego od Zatoki Gdańskiej Mierzeją Wiślaną 
przez osady niesione przez ujściowe odnogi Wisły. 
Osadnictwo ma tu dość późną genezę, a kształtowanie 
podstawowej struktury układu przestrzennego przypada 
na późne średniowiecze i czasy nowożytne.

 Gmina posiada bardzo wybitne walory turystyczne, 
związane z długą linią brzegową i pięknymi plażami 
położonymi nad Zatoką Gdańską. Zalesiony obszar Mie-
rzei Wiślanej stwarza doskonałą oprawę dla położonych 
między lasem o morzem plaż. Część żuławska gminy, 
choć ma charakter rolniczy, posiada także bardzo duży 
potencjał turystyczny związany z możliwością rozwoju 
turystyki wodnej na Szkarpawie i Wiśle Królewieckiej 
oraz turystyki kulturowej ze względu na skansen bu-
downictwa wiejskiego Drewnica – Żuławki. Bliskość 
plaż na mierzei oraz niepowtarzalny charakter krajo-
brazu żuławskiego stanowią dodatkowe przesłanki dla 
rozwoju turystyki (także agroturystyki) w tym rejonie.

 Ponieważ głównym potencjałem rozwojowym gminy 
jest turystyka, istotnym warunkiem jego wykorzystania 
staje się odpowiednia dbałość o właściwe kształtowanie 
krajobrazu. Jego istotnym składnikiem jest komponent 
kulturowy, związany z zagospodarowaniem prze-
strzennym. Zachowanie najcenniejszych elementów 
krajobrazu kulturowego oraz ukierunkowanie rozwoju 
przestrzennego gminy zgodne z zasadą dobrej kontynu-
acji będzie jednym z wyznaczników atrakcyjności tury-
stycznej gminy. Sprawa ta ma tym większe znaczenie, że 
coraz ważniejszą formą wypoczynku staje się turystyka 
kulturowa. Zachowanie dziedzictwa kulturowego staje 
się zatem doskonałym sposobem inwestycji w przy-
szłość.

 Brak większych założeń architektonicznych na terenie 
gminy nie oznacza, że nie ma tu interesujących obiek-
tów zabytkowych. Fakt umieszczenia w Gminnej Ewi-
dencji Zabytków prawie 450 obiektów wskazuje na duże 


