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Nazwa jednostki Rozdział Dochody Wydatki

80101 22 850,00 22 850,00

80148 138 240,00 138 240,00

80101 44 000,00 44 000,00

80148 100 000,00 100 000,00

80101 63 500,00 63 500,00

80148 185 000,00 185 000,00

80110 52 160,00 52 160,00

80148 77 000,00 77 000,00

80110 50 000,00 50 000,00

80148 42 000,00 42 000,00

80110 38 850,00 38 850,00

80148 32 250,00 32 250,00

80101 76 600,00 76 600,00

80148 250 000,00 250 000,00

Przedszkole Nr 1 "Słoneczna Jedynka" 80104 151 635,00 151 635,00

Przedszkole Nr 2 "Bajka" 80104 189 125,00 189 125,00

Przedszkole "Pod Topol>" 80104 579 050,00 579 050,00

Przedszkole Nr 6 "Janowiaczek" 80104 301 600,00 301 600,00

2 393 860,00 2 393 860,00

PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW

JEDNOSTEK BUDbETOWYCH NA 2011 ROK

I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Szkoła Podstawowa Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 6

Szkoła Podstawowa Nr 10

Gimnazjum Nr 1

Gimnazjum Nr 2

Gimnazjum Nr 4

Zespół Szkół Ogólnokształc>cych

Zał>cznik Nr 3

do Uchwały Nr XIII/185/2011

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 29 wrzeWnia 2011r.

3984

 UCHWAŁA Nr XI/89/2011

Rady Miejskiej w Skarszewach

 z dnia 8 września 2011 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bożepole Królew-

skie i miasta Skarszewy w gminie Skarszewy

Na podstawie art. 14 i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. nr 80 z 11. 07. 2003r) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-
nym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001r nr 142 poz. 1591z 
późniejszymi zmianami). Rada Miejska w Skarszewach 
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego dotyczące n/w obszarów
1) Obszar nr 1 w obrębie wsi Bożepole Królewskie 

(plan nr 1) dz. nr 151/87 przeznacza się pod zabu-
dowę letniskową oraz mieszkaniowo-usługową.

2) Obszar nr 2 w mieście Skarszewy (plan nr 2) (Dz. 
nr 80/2 i 81/2 obr. 3 przeznacza się pod zabudowę 
mieszkaniową.

§ 2

1. Ustalenia planów dla w/w obszarów są następujące:1. 
PRZEZNACZENIE TERENU - zabudowa letniskowa.

 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO Nr 1 fragmentu wsi BOŻEPOLE 
KRÓLEWSKIE dz. Nr 151/87; powierzchnia działki – 
3,6154ha
KARTA TERENU Nr 1

 SYMBOLE NA RYS. PLANU: UTL – teren zabudowy 
letniskowej, KDw –droga wewnętrzna, KDx – droga 
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pieszo-jezdna, N - nieużytek
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

– należy zrealizować ustalenia zawarte w pkt 6.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

naturalnego:
a) powierzchnia biologicznie czynna/zieleń naturalna, 

urządzona, zbiorniki wodne, zieleń krajobrazowa i 
izolacyjna/winna stanowić min. 50% powierzchni 
działki letniskowej wydzielonej z terenu UTL,

b) do wprowadzanej zieleni należy używać nasad 
roślin gatunków miejscowych, zgodnych geogra-
ficznie i siedliskowo,

c) zachować istniejący nieużytek, dopuszcza się prze-
kształcenie na oczko wodne i zmianę powierzchni 
(zmniejszenie o 15%),

d) prace budowlane związane z wprowadzeniem zain-
westowania należy prowadzić z uwzględnieniem 
przepisów dotyczących ochrony gatunkowej roślin, 
zwierząt i grzybów.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej - nie dotyczy.

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – nie dotyczy.

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu dla zabudowy UTL:
a) rodzaj zabudowy: zabudowa dwukondygnacyjna 

w tym poddasze mieszkalne, dach o nachyleniu od 
30 º do 45 º dwuspadowy, pokrycie dachówka lub 
materiały dachówko podobne. Dopuszcza się lukar-
ny i okna połaciowe. Dopuszcza się budowę garażu 
wbudowanego, lub wolnostojącego. Kolorystyka 
budynków w kolorach naturalnych, nie wybijają-
cych się z kolorystyki otaczającego krajobrazu,

b) powierzchnia zabudowy: do 250m²,
c) dopuszczalna wysokość zabudowy: od poziomu 

terenu do kalenicy nie więcej niż 10m, poziom 
posadowienia parteru do 0,50m nad poziomem 
terenu, dla garażu wysokość nie więcej niż 6,0m. 
Architektura dostosowana do architektury istnieją-
cych budynków letniskowych,

d) linia zabudowy: nieprzekraczalna 6,0m od linii 
rozgraniczenia drogi gminnej i drogi wewnętrznej 
KDw, 5,0m od drogi pieszo-jezdnej KDx.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie – nie dotyczy.

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości:
a) ilość działek jak na rysunku planu,
b) ilość działek jak na rysunku planu, powierzchnia 

działki nie mniej niż 1000m², dopuszcza się różnicę 
w pow. działki do 10%,

c) dopuszcza się przesunięcia linii podziału wewnętrz-
nego pod warunkiem uwzględnienia pkt b).

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu – nie dotyczy.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) woda: zaopatrzenie w wodę z wodociągu wiejskie-

go,
b) ścieki: docelowo do kanalizacji wiejskiej, do czasu 

realizacji do zbiornika bezodpływowego pod 
warunkiem udokumentowania wywozu ścieków 
do oczyszczalni. Po realizacji kanalizacji zbiorniki 
bezodpływowe należy zlikwidować,

c) odprowadzenie wód opadowych: na teren własnej 
działki,

d) energetyka:: na warunkach podanych przez gesto-
ra sieci elektroenergetycznych,

e) zaopatrzenie w ciepło: indywidualne źródła ciepła/
paliwo niskoemisyjne/,

f) utylizacja odpadów stałych: po wstępnej segrega-
cji, gromadzenie w szczelnych zbiornikach na wła-
snej działce a następnie wywóz odpadów przez 
wyspecjalizowaną firmę wywozową,

g) komunikacja: dojazd z drogi gminnej drogami 
wewnętrznymi KDw szer. 6,0m. i drogą pieszo-
jezdną szer. min. 5,0m. Parkowanie na terenie 
własnej działki. Min 2 miejsca parkingowe.

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów – do czasu reali-
zacji zabudowy, jak w stanie istniejącym.

KARTA TERENU Nr 2
SYMBOLE NA RYS. PLANU: MN - teren zabudowy 

mieszkaniowej
1. Zachowuje się istniejącą zabudowę.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

– nie dotyczy.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

naturalnego:
a) powierzchnia biologicznie czynna/zieleń naturalna, 

urządzona, zbiorniki wodne, zieleń krajobrazowa i 
izolacyjna/winny stanowić min. 30% powierzchni 
działki MN,

b) do wprowadzanej zieleni należy używać nasad 
roślin gatunków miejscowych, zgodnych geogra-
ficznie i siedliskowo.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej-nie dotyczy.

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – nie dotyczy.

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:
a) ilość działek – jak na rys. planu. Dopuszcza się 

wydzielenie działki mieszkaniowej lub letniskowej 
o powierzchni min. 1000²,

b) zachowuje się istniejącą zabudowę, budynek par-
terowy z wykorzystaniem poddasza,

c) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę,
d) wysokość pozostawia się bez zmian.

6.1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu na nowo wydzielonej 
działce:

a) rodzaj zabudowy: zabudowa dwukondygnacyjna 
w tym poddasze mieszkalne, dach o nachyleniu od 
30 º do 45 º dwuspadowy, pokrycie dachówka lub 
materiały dachówko podobne. Dopuszcza się lukar-
ny i okna połaciowe. Dopuszcza się budowę garażu 
wbudowanego, lub wolnostojącego. Kolorystyka 
budynków w kolorach naturalnych, nie wybijają-
cych się z kolorystyki otaczającego krajobrazu,

b) powierzchnia zabudowy: do 250m²,
c) dopuszczalna wysokość zabudowy: od poziomu 

terenu do kalenicy nie więcej niż 10m, poziom 
posadowienia parteru do 0,50m nad poziomem 
terenu, dla garażu wysokość nie więcej niż 6,0m. 
Architektura dostosowana do architektury główne-
go budynku,

d) linia zabudowy: nieprzekraczalna 6,0m od linii roz-
graniczenia drogi gminnej.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie – nie dotyczy.

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości – jak w pkt 6. a).

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu – nie dotyczy.
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10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) woda: zaopatrzenie w wodę z wodociągu wiejskie-

go,
b) ścieki: docelowo do kanalizacji wiejskiej, do czasu 

realizacji do zbiornika bezodpływowego pod 
warunkiem udokumentowania wywozu ścieków 
do oczyszczalni. Po realizacji kanalizacji zbiorniki 
bezodpływowe należy zlikwidować,

c) odprowadzenie wód opadowych: na teren własnej 
działki,

d) energetyka: na warunkach podanych przez gestora 
sieci elektroenergetycznych,

e) zaopatrzenie w ciepło: indywidualne źródła ciepła/
paliwo niskoemisyjne/,

f) utylizacja odpadów stałych: po wstępnej segrega-
cji, gromadzenie w szczelnych zbiornikach na wła-
snej działce, a następnie wywóz odpadów przez 
wyspecjalizowaną firmę wywozową,

g) komunikacja: dojazd z drogi gminnej. Parkowanie 
na terenie własnej działki, min 2 miejsca.

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów – do czasu reali-
zacji zabudowy, jak w stanie istniejącym.

KARTA TERENU Nr 3
SYMBOLE NA RYS. PLANU U - teren zabudowy usłu-

gowej
1. PRZEZNACZENIE TERENU - zabudowa usługowa, 

usługi nie wymagające raportu oddziaływania na 
środowisko.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
– nie dotyczy.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
naturalnego:
a) powierzchnia biologicznie czynna/zieleń naturalna, 

urządzona, zbiorniki wodne, zieleń krajobrazowa i 
izolacyjna/winny stanowić min. 30% powierzchni 
działki U,

b) do wprowadzanej zieleni należy używać nasad 
roślin gatunków miejscowych, zgodnych geogra-
ficznie i siedliskowo,

c) zasięg szkodliwego lub uciążliwego oddziaływania 
na środowisko i zdrowie ludzi nie może wykraczać 
poza granice własnej działki.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej-nie dotyczy.

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – nie dotyczy.

6. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu.
a) zachowuje się istniejącą zabudowę, budynek par-

terowy z wykorzystaniem poddasza,
b) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę,
c) dopuszcza się wysokość do 12m od powierzchni 

terenu,
d) dach o nachyleniu od 30 º do 45 º dwuspadowy 

dla głównej bryły, pokrycie dachówka materiały 
dachówko podobne. Dopuszcza się lukarny i okna 
połaciowe. Dopuszcza się budowę garażu wolno-
stojącego, wysokość do 6,0m, architektura nawią-
zująca do architektury budynku.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie – nie dotyczy.

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości – nie dotyczy.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu – nie dotyczy.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) woda: zaopatrzenie w wodę z wodociągu wiejskie-

go,
b) ścieki: docelowo do kanalizacji wiejskiej, do czasu 

realizacji do zbiornika bezodpływowego pod 
warunkiem udokumentowania wywozu ścieków 
do oczyszczalni. Po realizacji kanalizacji zbiorniki 
bezodpływowe należy zlikwidować,

c) odprowadzenie wód opadowych: na teren własnej 
działki, z powierzchni utwardzonych po podczysz-
czeniu w seperatorze,

d) energetyka: na warunkach podanych przez gestora 
sieci elektroenergetycznych,

e) zaopatrzenie w ciepło: indywidualne źródła ciepła/
paliwo niskoemisyjne/,

f) utylizacja odpadów stałych: po wstępnej segrega-
cji, gromadzenie w szczelnych zbiornikach na wła-
snej działce, a następnie wywóz odpadów przez 
wyspecjalizowaną firmę wywozową,

g) komunikacja: dojazd z drogi gminnej. Parkowanie 
na terenie własnej działki, min 3 miejsca parkin-
gowe na 100 m²p. u.

11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów – jak w stanie ist-
niejącym.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZE-
STRZENNEGO Nr 2 fragmentu miasta Skarszewy dz. Nr 
80/2, 81,2, powierzchnia działki – 2,1824ha

KARTA TERENU Nr 1
SYMBOLE NA RYS. PLANU: MN – teren zabudowy 

mieszkaniowej
1. PRZEZNACZENIE TERENU - zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

– należy zrealizować ustalenia zawarte w pkt 6.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

naturalnego:
a) powierzchnia biologicznie czynna/zieleń naturalna, 

urządzona, zbiorniki wodne, zieleń krajobrazowa i 
izolacyjna/winny stanowić min. 30% powierzchni 
działki MN,

b) do wprowadzanej zieleni należy używać nasad 
roślin gatunków miejscowych, zgodnych geogra-
ficznie i siedliskowo.

4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej-nie dotyczy.

5. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – nie dotyczy.

6. parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu:
a) ilość działek: dwie jak na rysunku planu, utrzymuje 

się istniejące linie podziału geodezyjnego,
b) powierzchnia działek: jak na rysunku planu,
c) rodzaj zabudowy: zabudowa o funkcji mieszkanio-

wej, parterowa z poddaszem mieszkalnym, dopusz-
cza się podpiwniczenie, dach o nachyleniu od 35º 
do 45º, dwu lub wielospadowy, kalenica równoległa 
do drogi dojazdowej, szerokość elewacji frontowej 
10 –11m. Dopuszcza się budowę garażu wolnosto-
jącego lub wbudowanego. Architektura nawiązują-
ca do architektury budynku mieszkalnego,

d) powierzchnia zabudowy: do 220m²,
e) dopuszczalna wysokość zabudowy: od poziomu 

terenu do kalenicy nie więcej niż 9m, poziom posa-
dowienia parteru do 0,50m nad poziomem terenu, 
wys. garażu – 6,0m,
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f) linia zabudowy: nieprzekraczalna 6,0m od granicy 
pasa drogowego drogi dojazdowej, oraz 12.0m od 
granicy lasu.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie –nie dotyczy.

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości – nie dotyczy.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu – nie dotyczy.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) woda: zaopatrzenie w wodę z wodociągu wiejskie-

go,
b) ścieki: docelowo do kanalizacji miejskiej,
c) odprowadzenie wód opadowych: na teren własnej 

działki,
d) energetyka: na warunkach podanych przez gestora 

sieci,
e) zaopatrzenie w ciepło: indywidualne źródła ciepła/

paliwo niskoemisyjne/,
f) utylizacja odpadów stałych: na wysypisko 

gminne,
g) komunikacja: wjazd z drogi gminnej, parkowanie 

na terenie własnej działki, min 2 miejsca.
11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i użytkowania terenów – jak w stanie ist-
niejącym.

§ 3

1. Dla obszarów objętych niniejszymi zmianami ustala 
się stawkę procentową służącą do naliczania opłat z 
tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa 
w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w wysokości: 10%

§ 4

1. Integralną częścią uchwały jest:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu wsi Bożepole Królew-
skie - (załącznik graficzny nr 1),

2) rysunek miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego fragmentu miasta Skarszewy 
(załącznik graficzny nr 2).

2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji 
(załącznik nr 3).

3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag. 
(załącznik nr 4).

§ 5

1. Zobowiązuje się Burmistrza Skarszew do:
1) niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały 

Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gdań-
sku w celu ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od 
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego

 Przewodniczący Rady
Józef Kamiński
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   Załącznik nr 3
   do uchwały nr XI/89/2011
   Rady Miejskiej w Skarszewach

     z dnia 8 września 2011 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospo-

darowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bożepole 

Królewskie i miasta Skarszewy w gminie Skarszewy.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2003 r., nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 
1,2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny-
m(Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 
111, ust. 2, pkt 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U.nr 249, poz. 2104) Rada Miejska w 
Skarszewach rozstrzyga co następuje:

Obszar nr 1 – wieś Bożepole Królewskie
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-

nego wsi Bożepole Królewskie, dz. nr 151/87 nie zostały 
zapisane żadne inwestycje z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które należą do zadań własnych gminy.
Obszar nr 2 – miasto Skarszewy
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-

nego części miasta Skarszewy dz. nr 80/2 i 81/2 w obr. 
3 nie zostały zapisane żadne inwestycje z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy.

   Załącznik nr 4
   do uchwały nr XI/89/2011
   Rady Miejskiej w Skarszewach

     z dnia 8 września 2011 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospo-

darowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bożepole 

Królewskie i miasta Skarszewy w gminie Skarszewy.

W ustawowym terminie nie wpłynęła żadna uwaga do 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla fragmentu wsi Bożepole Królewskie i miasta Skar-
szewy w gminie Skarszewy.
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 UCHWAŁA Nr XV/186/11

Rady Miejskiej w Słupsku

 z dnia 26 października 2011 r.

 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/26/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zmia-
nami: Nr 180 poz. 1495; z 2006 roku Nr 144 poz. 1042; z 
2008 roku Nr 223 poz. 1464; z 2009 roku Nr 18 poz. 97, 
Nr 79 poz. 666, Nr 92 poz. 753, Nr 215 poz. 1664; z 2010 
r. Nr 47, poz. 278; z 2011 r. Nr 5 poz. 13, Nr 106 poz. 622, 
Nr 152 poz. 897) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 
1591 ze zmianami: z 2002r. 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 2004r. 
Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 
2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 
17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 
1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 
poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, 
Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 
679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) Rada Miejska w 
Słupsku uchwala, co następuje:

§ 1

W Załączniku nr 1 do Uchwały Nr V/26/11 Rady Miej-
skiej w Słupsku z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie regu-
laminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 
Słupska wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 9 w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem 

i dodaje się pkt 6 w brzmieniu: „6) na terenie ogrodów 
działkowych - pojemniki 80 l lub kontenery 1.100 l.”;

2) w § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Tereny 
nieruchomości sportu i rekreacji,  zabudowy 
usługowej, obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2.000 m, obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów, infrastruktury technicznej i 
terenów o zabudowie zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, tereny ogrodów 
działkowych powinny być wyposażone w kontenery 
o minimalnej pojemności 1.100 l. lub pojemniki o 
minimalnej pojemności 80 l., co najmniej w ilości 
wynikającej ze średniej ilości odpadów komunalnych 
wytwarzanych w tych źródłach i liczby osób 
korzystających z tych urządzeń.”;

3) w § 15 w ust. 1 w pkt 7 kropkę zastepuje się średnikiem 
i dodaje się pkt 8 w brzmieniu: „8) z terenu ogrodów 
działkowych – raz na 2 tygodnie w okresie od 1 
kwietnia do 31 października.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Słupska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Słupsku
Zdzisław Sołowin


