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§ 3

  Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2:
1. Realizacja inwestycji przebiegać się będzie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą pra-
wo budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, 
samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej i o 
ochronie środowiska.

2. Realizacja inwestycji przebiegać będzie etapowo, 
gdzie:
1) w zakres Etapu 1 wchodzi wykonanie drogi dojaz-

dowej na terenie 03KDD/ZZ oraz sieci kanalizacji 
sanitarnej w liniach rozgraniczających terenu, a 
także;wykonanie przepompowni ścieków na terenie 
6K/ZZ i sieci kanalizacji sanitarnej w terenach 8UT/ZZ 
i 01KDZ/ZZ;

2) w zakres Etapu 2 wchodzą pozostałe wymienione 
przedsięwzięcia, za wyjątkiem wykonania sieci kana-
lizacji sanitarnej w liniach rozgraniczających terenu 
04KPR oraz urządzenia nawierzchni terenu.

3. Sposób i kolejność realizacji inwestycji określonych w 
p. 2 może ulegać modyfi kacji wraz z dokonującym się 
postępem techniczno - technologicznym, zgodnie z 
zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki (okre-
ślonej w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627), o 
ile nie stanowi naruszenia ustaleń planu.

4. Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji energii 
elektrycznej określone w § 2 realizowane będą w sposób 
określony w przepisach ustawy Prawo energetyczne z 
dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z póź-
niejszymi zmianami).

5. Realizacja i fi nansowanie inwestycji w zakresie infra-
struktury technicznej nie wymienionych w § 2, jest 
zadaniem zainteresowanych stron.

§ 4

  Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych 
w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych (tekst jednolity Dz. 
U. 2009.157.1540 z późniejszymi zmianami), przy czym:

1) Wydatki majątkowe gminy określa uchwała Nr . Rady 
Gminy Stegna z dnia. p.n.: „Wieloletni Program 
Inwestycyjny”;

2) Wydatki inwestycyjne fi nansowane z budżetu Gminy 
w danym roku budżetowym ustala się w uchwale 
budżetowej;

3) Inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden 
rok budżetowy ujmowane są w wykazie stanowiącym 
załącznik do uchwały budżetowej, zwanym „Wielo-
letnie programy inwestycyjne”.

§ 5

1. Zadania w zakresie budowy dróg fi nansowane będą 
przez budżet gminy lub na podstawie porozumień z 
innymi podmiotami.

2. Zadania w zakresie budowy kanalizacji fi nansowane 
będą na podstawie przepisów ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ście-
ków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. Nr 72, poz. 747), ze 
środków własnych, w oparciu o uchwalane przez Radę 
Gminy Stegna wieloletnie plany rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (art. 21 
ustawy);.

3. Zadania w zakresie budowy sieci i urządzeń energe-
tycznych fi nansowane będą na podstawie art. 7 ust. 4
i 5 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 
1997 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 348).
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 UCHWAŁA Nr XXIX/318/2010

Rady Gminy Tuchomie

 z dnia 12 listopada 2010 r.

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru 

Gminy Tuchomie, obejmującego działki nr 161 i 162 w obrębie geodezyjnym Ciemno.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ,zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23 
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, 
Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, 
z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, 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 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 
1458, z 2009r., Nr 52 poz. 420) oraz art. 20 i art. 27 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 
2004, Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 
954, Nr 130 poz. 1087, z 2006r., Nr 45, poz. 319, Nr 225 
poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880, z 2008r., Nr 199, poz. 
1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) Rada Gminy w 
Tuchomiu, na wniosek Wójta Gminy Tuchomie, uchwala, 
co następuje:

Rozdział 1
Ustalenia ogólne

§ 1

  Po stwierdzeniu zgodności projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru 
Gminy Tuchomie, obejmującego działki nr 161 i 162 w 
obrębie geodezyjnym Ciemno, zwanego dalej planem, z 
ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Tuchomie, uchwalonego 
uchwałą Rady Gminy w Tuchomiu nr III/18/2002 z dnia 
30 grudnia 2002 roku i zmianą Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Tuchomie, uchwaloną uchwałą Rady Gminy w Tuchomiu 
nr XXIV/18/2010 z dnia 19 marca 2010 roku; po rozstrzy-
gnięciu uwag, które wpłynęły do projektu planu; po roz-
strzygnięciu dotyczącym zasad fi nansowania zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy, uchwala się miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części 
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obszaru Gminy Tuchomie, obejmującego działki nr 161 i 
162 w obrębie geodezyjnym Ciemno.

§ 2

1. Plan obejmuje obszar o łącznej powierzchni ok. 4,2 
ha.

2. Integralną częścią uchwały jest:
1) rysunek planu, opracowany w skali 1:1 000 stano-

wiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
oraz zasad ich fi nansowania, stanowiący załącznik nr 
2 do niniejszej uchwały,

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożo-
nych do projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego, stanowiący załącznik nr 3 do 
niniejszej uchwały.

3. Plan zostaje uchwalony w granicach określonych na 
rysunku planu.

§ 3

  Celem ustaleń zawartych w uchwale jest stworzenie 
warunków do podjęcia działalności inwestycyjnej w 
zakresie zabudowy usługowej oraz zabudowy rekreacji 
indywidualnej z uwzględnieniem potrzeb związanych z 
ochroną krajobrazu i przyrody.

§ 4

1. Ustala się następujące przeznaczenie terenów wydzie-
lonych liniami rozgraniczającymi, posiadające symbol 
literowy i numer wyróżniający go spośród innych te-
renów:
1) ML - tereny zabudowy rekreacji indywidualnej.
2) UT - tereny zabudowy usługowej –usługi turystyki.
3) IT – tereny infrastruktury.
4) KDW – tereny dróg wewnętrznych.
5) PT - tereny pasa technicznego.

§ 5

1. Następujące oznaczenia grafi czne na rysunku planu są 
ustaleniami obowiązującymi:
1) granice opracowania planu;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu 

lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) symbole cyfrowo-literowe określające przeznaczenie 

terenów;
5) granice stref ograniczonej ochrony archeologiczno 

- konserwatorskiej;
6) orientacyjne położenie planowanej stacji transfor-

matorowej;
7) zieleń izolacyjna.

§ 6

1. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:
1) planie – należy przez to rozumieć plan, o którym 

mowa w § 1 niniejszej uchwały;
2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwa-

łę;
3) przepisy odrębne – przepisy ustaw wraz z aktami 

wykonawczymi;
4) rysunku planu – należy przez to rozumieć część 

grafi czną stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały;

5) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określo-
nym rodzaju przeznaczenia wyznaczony na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi;

6) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć 
wysokość budynku mierzoną od poziomu terenu 
przy najniżej położonym wejściu do budynku do jego 
kalenicy;

7) proponowanych liniach podziału wewnętrznego – na-
leży przez to rozumieć propozycję podziału terenu na 
działki, z którą nie musi być zgodny projekt podziału 
wewnętrznego nieruchomości z zastrzeżeniem za-
chowania minimalnych gabarytów działki;

8) maksymalnych nieprzekraczalnych liniach zabudo-
wy - linie, poza które nie mogą wykraczać ściany 
zewnętrzne budynków; wykusze, schody, podjazdy i 
balkony nie mogą być wysunięte poza tą linię więcej 
niż 1,5 m;

9) drodze wewnętrznej – droga w rozumieniu ustawy 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
przy czym dojazd do działek z dróg wewnętrznych 
wymaga prawnego zapewnienia dostępu do drogi 
publicznej poprzez tę drogę wewnętrzną;

10) działce budowlanej – należy przez to rozumieć 
nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której 
wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi 
oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury 
technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów 
budowlanych wynikające z odrębnych przepisów 
i aktów prawa miejscowego;

11) powierzchni biologicznie czynnej – powierzchnia 
działki niezabudowana i nieutwardzona, pokryta ro-
ślinnością urządzoną lub naturalną, a także wodą;

12) zieleni izolacyjnej - rozumie się przez to zieleń wy-
soką i średnią w zwartych zespołach;

13) procencie zabudowy – należy przez to rozumieć 
maksymalną dopuszczalną wielkość powierzchni 
zabudowy działki w stosunku do jej powierzchni;

14) skrócie m.p. – należy przez to rozumieć miejsce 
postojowe;

15) zaleceniu – wskazanie wykonania pewnych czyn-
ności, nie będących nakazem;

16) stawce procentowej – należy przez to rozumieć pod-
stawę do naliczenia jednorazowej opłaty wnoszonej 
na rzecz gminy, określoną w stosunku procento-
wym do wzrostu wartości nieruchomości w związku 
z uchwaleniem planu, na zasadach określonych w 
ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym.

17) kształcie dachu - należy przez to rozumieć dach 
płaski, dwu- lub wielospadowy; w dachach dwu- 
lub wielospadowych dopuszcza się naczółki, okna 
dachowe i lukarny oraz krzyżowanie się kalenic;

§ 7

1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) Na terenie opracowania planu obowiązują następu-

jące ustalenia:
b) zakazuje się budowania pełnych ogrodzeń oraz 

stosowania w ogrodzeniach prefabrykowanych 
przęseł betonowych,

c) należy zastosować ujednoliconą dla wszystkich 
budynków na działce kolorystykę elewacji, ogra-
niczoną do kolorów jasnych, pastelowych lub w 
kolorze cegły, z dopuszczalnym deskowaniem i 
licowaniem cegłą,

d) zakazuje sie stosowania jaskrawej kolorystyki 
elewacji,

e) zakazuje się lokalizacji reklam i szyldów wielko-
formatowych. Dopuszcza się lokalizację szyldów 
i tablic informacyjnych ściśle związanych z wyko-
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nywaną na miejscu działalnością, o powierzchni 
nie większej niż 1,5m2.

f) wyklucza się stosowanie sidingu.
2. Wszelkie działania inwestycyjne należy realizować z 

poszanowaniem zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego określonych w ustaleniach szczegóło-
wych niniejszej uchwały.

§ 8

1. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
  1) Cały obszar objęty planem znajduje się w otulinie 

Parku Krajobrazowego „Doliny Słupi”. Wszelkie 
działania podejmowane na tym obszarze powinny 
być zgodne z obowiązującymi przepisami.

  2) Na terenie planu nie zostały wykonane badania 
geologiczne, które potwierdzałyby konieczność 
wskazania terenów zagrożonych osuwaniem 
mas ziemnych. Żaden też z terenów leżących w 
granicach opracowania nie jest ujęty w rejestrze 
obszarów zagrożonych ruchami masowymi ziemi. 
Na terenie objętym opracowaniem planu istnieją 
jednakże tereny o spadku powyżej 15% (oznaczone 
na rysunku planu), na których w momencie urucho-
mienia procesów inwestycyjnych może powstać 
zagrożenie ruchami masowymi ziemi. Na obszarach 
tych, przed realizacją nowej zabudowy, istnieje 
obowiązek wykonania badań podłoża gruntowego 
z określeniem wpływu inwestycji na środowisko 
gruntowo – wodne, otoczenia oraz warunków za-
bezpieczenia przed osuwaniem się mas ziemi.

  3) Wskazuje się na nieracjonalność podpiwniczeń 
budynków na terenach o wysokim poziomie wód 
gruntowych i lokalnych podmokłościach, ze wzglę-
du na konieczność odwodnień oraz możliwość trwa-
łego naruszenia stosunków wodnych. W przypadku 
lokalizacji budynku na tych terenach, przed wykona-
niem projektu budowlanego, należy przeprowadzić 
badania określające warunki geotechniczne w celu 
określenia warunków posadowienia obiektów bu-
dowlanych lub budowli. Rozwiązania techniczne 
zabudowy oraz sposób zagospodarowania terenu 
winny uwzględniać wysoki poziom wód grunto-
wych i lokalne podmokłości.

  4) Projektowane użytkowanie i zagospodarowanie 
terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń 
dla środowiska wodno-gruntowego. Należy zasto-
sować takie rozwiązania techniczne, technologiczne 
i organizacyjne, aby przeciwdziałać zagrożeniom 
środowiskowym z racji dopuszczonej funkcji.

  5) Zasięg uciążliwości dla środowiska prowadzonej 
działalności winien być bezwzględnie ograniczo-
ny do granic, do którego inwestor posiada tytuł 
prawny, a znajdujące się w nim pomieszczenia 
przeznaczone na pobyt ludzi, winny być wypo-
sażone w techniczne środki ochrony przed tymi 
uciążliwościami.

  6) Należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w 
sposób chroniący teren przed erozją oraz przed 
zaleganiem wód opadowych.

  7) Na terenie planu należy zachować istniejące tereny 
zieleni, zieleń wysoką, cenne zbiorowiska roślinne 
itp. oraz zaleca się wprowadzenie zadrzewień i 
zakrzaczeń jako uzupełnień przestrzennych.

  8) Należy przyjąć poziom hałasu w środowisku jak w 
przepisach odrębnych. W przypadku wystąpienia 
przekroczenia akustycznych standardów jakości 

środowiska, na terenach wymagających ochrony 
akustycznej ustala się zastosowanie środków 
ograniczających hałas, co najmniej do poziomów 
dopuszczalnych np. poprzez nasadzenie pasa zieleni 
o charakterze izolacyjnym.

  9) Zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepusz-
czalnych do utwardzania wjazdów i miejsc posto-
jowych.

10) Zainwestowanie obszaru objętego planem możliwe 
jest dopiero po wykonaniu jego rekultywacji zgod-
nie z przepisami odrębnymi.

11) Zakazuje się dokonywania zmian stosunków wod-
nych, które powodowałyby negatywne oddziaływa-
nie na tereny sąsiednie, zwłaszcza na znajdujące się 
w pobliżu stawy rybne.

12) Przy wdrażaniu ustaleń planu należy zapewnić 
uwzględnienie przepisów dotyczących ochrony 
gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów.

§ 9

1. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
1) W granicach wyznaczonych na rysunku planu zlokali-

zowane zostały zasoby archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego. Na działce nr 162 wyznacza się strefę 
W.III. ograniczonej ochrony archeologiczno – konser-
watorskiej obejmującą stanowisko archeologiczne 
o numerze w wojewódzkiej ewidencji zabytków nr 
AZP 17-32/30 w miejscowości Ciemno st. 10, którą 
stanowi osada późnośredniowieczna. Ustala się 
następujące zasady ochrony:
a) obowiązek przeprowadzenia na obszarze stano-

wiska archeologicznego badań interwencyjnych o 
charakterze nadzoru archeologicznego nad praca-
mi ziemnymi realizowanego w trakcie procesu in-
westycyjnego. Zakres niezbędnych do wykonania 
badań archeologicznych określona inwestorowi 
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w 
wydanym na jego wniosek pozwoleniu (na zasa-
dach określonych przepisami szczególnymi dot. 
ochrony zabytków).

b) po rozpoznaniu wartości kulturowych stanowisk 
archeologicznych, na podstawie wyników arche-
ologicznych badań interwencyjnych, w szczegól-
nych przypadkach, może być niezbędne przepro-
wadzenie archeologicznych badań ratowniczych, 
w zakresie określonym inwestorowi pozwoleniem 
Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków (na zasadach określonych przepisami 
szczególnymi dot. ochrony zabytków).Po zakoń-
czeniu badań archeologicznych teren będzie mógł 
być trwale zainwestowany.

c) uzgodnienia wszystkich projektów obejmują-
cych obszary stref W.III. ograniczonej ochrony 
archeologiczno – konserwatorskiej z Pomorskim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

§ 10

  Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania prze-
strzeni publicznych: Na terenie planu nie występują prze-
strzenie publiczne, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z poźn. zm.).

§ 11

  Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu dla poszczególnych terenów 
zawarto w ustaleniach szczegółowych niniejszej uchwa-
ły.
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§ 12

1. Na obszarze planu występują tereny podlegające 
ochronie ustalone na podstawie odrębnych przepisów: 
Otulina Parku Krajobrazowego „Doliny Słupi”.

2. Na obszarze planu nie występują:
1) Tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi.
2) Tereny górnicze.
3) Obiekty wpisane do Rejestru Zabytków Nierucho-

mych Województwa Pomorskiego

§ 13

  Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania 
i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym 
dla poszczególnych terenów zawarto w ustaleniach szcze-
gółowych niniejszej uchwały.

§ 14

  Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 
dla poszczególnych terenów zawarto w ustaleniach szcze-
gółowych niniejszej uchwały.

§ 15

1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruk-
tury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę - z wodociągu wiejskiego po 

jego rozbudowie. Nowoprojektowane sieci zaleca 
się lokalizować w liniach rozgraniczających dróg. 
Dopuszcza się stosowanie indywidualnych ujęć wody 
w miejscach gdzie nie ma technicznych możliwości 
podłączenia działki do sieci wodociągowej.

2) Zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci elek-
troenergetycznej niskiego lub średniego napięcia. 
Dopuszcza się lokalizację nowych elektroenergetycz-
nych sieci i stacji transformatorowych nie wskaza-
nych na rysunku planu na wydzielonych terenach 
(w sposób nie ograniczający podstawowego prze-
znaczenie tych terenów) w uzgodnieniu z gestorem 
sieci.

3) Zaopatrzenie w energię cieplną – indywidualne z 
zastosowaniem źródeł ciepła nieemisyjnych lub 
niskoemisyjnych, nieuciążliwych dla środowiska, 
wykorzystujących takie paliwa jak: gaz, olej opałowy, 
drewno, itp.

4) Zaopatrzenie w gaz – z sieci gazociągowej lub po-
przez dystrybucję gazu butlowego.

5) Odprowadzenie ścieków –do sieci kanalizacji sani-
tarnej. W przypadku braku możliwości technicznych 
podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza 
się stosowanie szczelnych zbiorników bezodpływo-
wych jako rozwiązanie tymczasowe z zakresu gospo-
darki ściekowej. Po rozbudowie sieci kanalizacyjnej 
wszystkie obiekty należy obowiązkowo podłączyć 
do sieci, a zbiorniki bezwzględnie zlikwidować. Nie 
dopuszcza się funkcjonowania równocześnie kana-
lizacji sanitarnej i zbiorników bezodpływowych.

6) Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:
a) dla terenów rekreacji indywidualnej - z dachów 

obiektów budowlanych i terenów utwardzonych 
do gruntu w granicach własnej działki lub do sieci 
kanalizacji deszczowej;

b) dla terenów usługowych – z dachów budynków 
do gruntu w granicach własnej działki lub do 
kanalizacji deszczowej; odprowadzanie ścieków 
deszczowych z powierzchni utwardzonych do 
odbiornika zgodnie z przepisami odrębnymi;

c) dla terenów dróg utwardzonych - do sieci kana-

lizacji deszczowej lub rowów przydrożnych. Od-
prowadzanie ścieków deszczowych do odbiornika 
musi być zgodne z przepisami odrębnymi;

d) należy zapewnić odbiór osadów z separatorów 
wraz z ich unieszkodliwieniem przez specjalistycz-
ne jednostki;

e) należy stosować rozwiązania techniczne, tech-
nologiczne i organizacyjne gwarantujące za-
bezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy 
wodonośnej;

f) należy zabezpieczyć odpływ wód opadowych w 
sposób chroniący teren przed erozją wodną oraz 
zaleganiem wód opadowych.

7) Uzbrojenie w zakresie usług telekomunikacyjnych 
- w oparciu o istniejącą sieć telekomunikacyjną.

8) Gospodarowanie odpadami stałymi – na terenie 
każdej działki budowlanej należy wydzielić miejsce 
na pojemniki służące do czasowego gromadzenia 
odpadów stałych. Należy dążyć do objęcia wszystkich 
mieszkańców zorganizowanym systemem zbierania 
odpadów komunalnych oraz dążyć do upowszech-
niania selektywnej zbiórki odpadów wśród mieszkań-
ców z zaleceniem podziału na fakcje suchą i mokrą. 
Należy wprowadzić wstępną segregację odpadów, 
zorganizować wywóz odpadów wielkogabaryto-
wych, budowlanych, zielonych i niebezpiecznych. 
Obowiązuje wywóz na składowisko odpadów za 
pośrednictwem specjalistycznych jednostek. Go-
spodarka odpadami musi być zgodna z ustawą o 
odpadach.

9) Na każdym terenie dopuszcza się lokalizację sieci lub 
urządzeń infrastruktury technicznej. Dopuszcza się 
również wydzielenie działki o powierzchni mniejszej 
niż ustalono w kartach terenu, z przeznaczeniem jej 
na sieć lub urządzenie infrastruktury technicznej.

10) Dopuszcza się zmianę lokalizacji istniejących sieci 
i urządzeń infrastruktury technicznej (w sposób 
nie ograniczający podstawowego przeznaczenia 
terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi) w 
uzgodnieniu z właścicielami i zarządzającymi tymi 
sieciami i urządzeniami.

11) W obrębie terenów budowlanych i dróg należy za-
pewnić zaopatrzenie wodne dla celów gaśniczych 
oraz dróg dojazdowych dla samochodów pożarni-
czych.

§ 16

1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji:
1) Na obszarze objętym granicami planu system komu-

nikacji drogowej tworzy droga wewnętrzna KDW. 
Ponadto projektowane jest powiązanie komunika-
cyjne z istniejącą droga powiatową, która znajduje 
się poza granicami planu.

2) W liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się:
a) lokalizację budynków i urządzeń związanych z 

gospodarką drogową i obsługą ruchu drogowego, 
na warunkach określonych w obowiązujących 
przepisach,

b) lokalizację chodników,
c) lokalizację ścieżek rowerowych,
d) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicz-

nej, pod warunkiem uzyskania zgody właściwego 
zarządcy drogi.

3) Na poszczególnych terenach, w zależności od prze-
znaczenia, należy zapewnić miejsca postojowe w 
ilości min.:
a) 2m.p./1 budynek letniskowy w zabudowie rekre-
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acji indywidualnej,
b) 1m.p./1 pokój gościnny w obiektach hotelowych 

i pensjonatowych,
c) 1m.p./4 miejsca konsumpcyjne w obiektach ga-

stronomicznych,

§ 17

  Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów - zawarto w ustaleniach 
szczegółowych niniejszej uchwały.

§ 18

  W związku z uchwaleniem niniejszego planu nalicza się 
jednorazową opłatę ustaloną w stosunku procentowym do 
wzrostu wartości nieruchomości. Stawki procentowe dla 
poszczególnych terenów zawarto w ustaleniach szczegó-
łowych niniejszej uchwały.

Rozdział 2
Ustalenia dla poszczególnych terenów wydzielonych 

liniami rozgraniczającymi:

§ 19

1. Numery i symbole terenów: 1.1-UT.
2. Przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej – usługi 

turystyki, wypoczynku, rehabilitacji, gastronomii.
3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:
  1) Wysokość zabudowy: nie więcej niż 13,0m.
  2) Procent zabudowy działki: nie więcej niż 30%.
  3) Procent powierzchni biologicznie czynnej działki: 

nie mniej niż 50%.
  4) Linie zabudowy: nieprzekraczalna linia zabudowy 

wynosi 20,0m od linii rozgraniczających pasa tech-
nicznego 1.8-PT; 15,0m od linii rozgraniczających 
pasa technicznego 1.7-PT oraz 8,0m od południowej 
granicy terenu jak na rysunku planu.

  5) Formy zabudowy: wolnostojąca.
  6) Liczba kondygnacji: nie więcej niż 3 kondygnacje 

nadziemne.
  7) Geometria dachu: dachy dwuspadowe lub wielo-

spadowe, o kącie nachylenia 35-45o.
  8) Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna, bitumicz-

na lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze 
grafi towym, ceglastym lub brązowym.

10) Poziom posadzki parteru: nie więcej niż 0,7m nad 
poziomem terenu.

11) Kolorystyka elewacji: obowiązują ustalenia zawar-
te w § 7 ust. 1 uchwały.

12) Przekształcenia istniejącej zabudowy: nie doty-
czy.

4. Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania i 
podziału nieruchomości:
1) Powierzchnia nowoprojektowanej działki: zakaz po-

działów za wyjątkiem ustaleń zawartych w § 15 ust. 
1, pkt 9).

2) Szerokość frontu nowoprojektowanej działki: nie 
dotyczy.

3) Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa 
drogowego: nie dotyczy.

4) Zasady scalania i podziału: nie dotyczy.
5. Zasady dotyczące systemów komunikacji:

1) Dojazd do terenu: z terenu drogi powiatowej poprzez 
teren pasa technicznego 1.8-PT.

2) Parkingi: należy zapewnić miejsca postojowe wg 
wskaźników określonych w § 16 uchwały.

6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:

1) Teren położony jest w otulinie Parku Krajobrazowego 
„Doliny Słupi”. Wszelkie działania podejmowane na 
tym obszarze powinny być zgodne z obowiązującymi 
przepisami.

2) W strefi e nie mniejszej niż 5,0m od linii rozgrani-
czających terenów 1.7-PT, 1.8-PT oraz od północno 
– zachodniej granicy terenu jak na rysunku planu, 
należy wykształcić ciąg zieleni izolacyjnej.

3) Pozostałe ustalenia jak w § 8 uchwały.
7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: część terenu, jak na 
rysunku planu położona jest w strefi e ograniczonej 
ochrony archeologiczno-konserwatorskiej W.III.30.
Obowiązują ustalenia zawarte w § 9 ust. 1 uchwały.

8. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
obowiązują ustalenia zawarte w § 7 uchwały.

9. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania prze-
strzeni publicznych: nie dotyczy.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudo-
wy: nie ustala się.

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznej: obowiązują ustalenia za-
warte w § 14 uchwały.

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: nie ustala się.

13. Stawka procentowa: 30%.

§ 20

1. Numery i symbole terenów: 1.2-ML, 1.3-ML.
2. Przeznaczenie: tereny zabudowy rekreacji indywidual-

nej.
3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:
1) Wysokość zabudowy: nie więcej niż 7,5m.
2) Procent zabudowy działki: nie więcej niż 20%.
3) Procent powierzchni biologicznie czynnej działki: nie 

mniej niż 60%.
4) Linie zabudowy: nieprzekraczalna linia zabudowy 

wynosi 15,0m od linii rozgraniczających pasa tech-
nicznego 1.6-PT; 8,0m od wschodniej granicy terenu 
jak na rysunku planu oraz 6,0m od linii rozgranicza-
jących drogi wewnętrznej 1.5-KDW.

5) Formy zabudowy: wolnostojąca.
6) Liczba kondygnacji: nie więcej niż 2 kondygnacje 

nadziemne, w tym poddasze użytkowe.
7) Geometria dachu: dachy dwuspadowe, o kącie na-

chylenia 35-45o.
8) Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna, bitumiczna 

lub inny materiał dachówkopodobny w kolorze gra-
fi towym, ceglastym lub brązowym.

10) Poziom posadzki parteru: nie więcej niż 0,5m.
11) Kolorystyka elewacji: obowiązują ustalenia zawarte 

w § 7 ust. 1 uchwały.
12) Przekształcenia istniejącej zabudowy: nie dotyczy.

4. Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania i 
podziału nieruchomości:
1) Powierzchnia nowoprojektowanej działki: nie mniej 

niż 750m2.
2) Szerokość frontu nowoprojektowanej działki: nie 

ustala się.
3) Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa dro-

gowego: zbliżony do 90o i jak na rysunku planu.
4) Zasady scalania i podziału: nie dotyczy.

5. Zasady dotyczące systemów komunikacji:
1) Dojazd do terenu: z terenu drogi wewnętrznej 1.5-

KDW.
2) Parkingi: należy zapewnić miejsca postojowe wg 
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wskaźników określonych w § 16 uchwały.
6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego:
1) Tereny położone są w otulinie Parku Krajobrazowego 

„Doliny Słupi”. Wszelkie działania podejmowane na 
tym obszarze powinny być zgodne z obowiązującymi 
przepisami.

2) W strefi e nie mniejszej niż 5,0m od północno – za-
chodniej i zachodniej granicy terenu jak na rysunku 
planu, należy wykształcić ciąg zieleni izolacyjnej.

3) Pozostałe ustalenia jak w § 8 uchwały.
7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: część terenu 1.2-ML, 
jak na rysunku planu położona jest w część terenu, jak 
na rysunku planu położona jest w strefi e ograniczonej 
ochrony archeologiczno-konserwatorskiej W.III.30. 
Obowiązują ustalenia zawarte w § 9 ust. 1 uchwały.

8. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
obowiązują ustalenia zawarte w § 7 uchwały.

9. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania prze-
strzeni publicznych: nie dotyczy.

10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudo-
wy:
1) Na części terenów znajdują się spadki powyżej 

15%. Obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 1 
chwały.

2) Na terenie 1.2-ML planuje się budowę stacji trans-
formatorowej w miejscu orientacyjnie oznaczonym 
na rysunku planu. Należy zapewnić swobodny do-
stęp do stacji w celu jej eksploatacji, modernizacji i 
usuwania awarii. Ustala się zakaz grodzenia terenu 
przeznaczonego pod planowaną stację transforma-
torową.

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznej: obowiązują ustalenia za-
warte w § 14 uchwały.

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: nie ustala się.

13. Stawka procentowa: 30%.

§ 21

1. Numery i symbole terenów: 1.4-IT.
2. Przeznaczenie: tereny infrastruktury technicznej.
3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania te-

renu: dopuszcza się lokalizację zabudowy niezbędnej do 
funkcjonowania urządzeń infrastruktury technicznej.

4. Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz scalania i 
podziału nieruchomości: nie ustala się.

5. Zasady dotyczące systemów komunikacji: dojazd do 
terenu - z drogi gminnej poprzez teren 1.6-PT.

6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
1) Teren położony jest w otulinie Parku Krajobrazowego 

„Doliny Słupi”. Wszelkie działania podejmowane na 
tym obszarze powinny być zgodne z obowiązującymi 
przepisami.

2) Pozostałe ustalenia jak w § 8 uchwały.
7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy.
8. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

obowiązują ustalenia zawarte w § 7 uchwały.
9. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania prze-

strzeni publicznych: nie dotyczy.
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudo-
wy: nie ustala się.

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej: obowiązują ustalenia za-
warte w § 15 uchwały.

12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: nie ustala się.

13. Stawka procentowa: 1%.

§ 22

1. Numery i symbole terenów: 1.5-KDW.
2. Przeznaczenie: tereny dróg wewnętrznych.
3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:
1) Szerokość drogi w liniach rozgraniczających: 8,0m.
2) Przekrój: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu.
3) Obiekty małej architektury: dopuszcza się (za wyjąt-

kiem reklam).
4) Nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji.
5) Tymczasowe obiekty handlowo – usługowe: nie 

dopuszcza się.
6) Urządzenia techniczne: dopuszcza się.
7) Zieleń: dopuszcza się.

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
1) Teren położony jest w otulinie Parku Krajobrazowego 

„Doliny Słupi”. Wszelkie działania podejmowane na 
tym obszarze powinny być zgodne z obowiązującymi 
przepisami.

2) Pozostałe ustalenia jak w § 8 uchwały.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy.
6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania prze-

strzeni publicznych: nie dotyczy.
7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudo-
wy: na części terenu jak na rysunku planu znajdują się 
spadki powyżej 15%. Obowiązują ustalenia zawarte w 
§ 8 ust. 1 uchwały.

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznej: obowiązują ustalenia zawarte 
w § 15 uchwały.

9. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: nie ustala się.

10. Stawka procentowa: 1%.

§ 23

1. Numery i symbole terenów: 1.6-PT, 1.7-PT, 1.8-PT.
2. Przeznaczenie: tereny pasa technicznego.
3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu:
1) Szerokość terenów w liniach rozgraniczających: 

3,0m.
2) Na terenach dopuszcza się realizację chodników, 

ścieżek rowerowych oraz sieci i urządzeń infrastruk-
tury technicznej.

3) Obiekty małej architektury: dopuszcza się (za wyjąt-
kiem reklam).

4) Nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji.
5) Tymczasowe obiekty handlowo – usługowe: nie 

dopuszcza się.
6) Zieleń: dopuszcza się.

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:
1) Tereny położone są w otulinie Parku Krajobrazowego 

„Doliny Słupi”. Wszelkie działania podejmowane na 
tym obszarze powinny być zgodne z obowiązującymi 
przepisami.

2) Pozostałe ustalenia jak w § 8 uchwały.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy.
6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania prze-
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strzeni publicznych: nie dotyczy.
7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudo-
wy: nie ustala się.

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznej: obowiązują ustalenia zawarte 
w § 15 uchwały.

9. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów: nie ustala się.

10. Stawka procentowa: 1%.
Rozdział 3

Przepisy końcowe

§ 24

1. Zobowiązuje się Wójta Gminy Tuchomie do:
1) Przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej 

uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu 
oceny jej zgodności z prawem,

2) Publikacji uchwały na stronie internetowej Gminy,

3) Umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do 
dokumentów przedstawiających plan i wydawania 
z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, 
potrzebnych im wyrysów i wypisów na zasadach 
określonych w art. 30 ust. 2 wymienionej na wstępie 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym.

§ 25

  Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
skiego z wyjątkiem § 24 ust. 1, pkt 1) i 2), który wchodzi w 
życie z dniem podjęcia uchwały.

Przewodniczący 
Rady Gminy Tuchomie

Wiesław Bezhubka
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Dziennik Urzędowy
Województwa Pomorskiego Nr 165 — 17716 —

ramach których jednoznacznie można skalkulować koszty 
oraz ściśle zdefi niować efekty na poszczególnych etapach 
realizacji. Dla tak skonstruowanych projektów można 
ubiegać się dofi nansowanie ze środków pomocowych 
(UE, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Eko-
funduszu).
  Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej (w tym dla terenu objętego planem miejsco-
wym):
  I. Opracowanie wieloletniego planu fi nansowego zapew-

niającego realizację inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, stanowiącego podstawę konstruowania 
budżetów rocznych.

II. Wynegocjowanie i zawarcie z partnerami publicznymi 
i prywatnymi umów na współfi nansowanie zapisa-
nych w wieloletnim planie fi nansowym przedsięwzięć 
będących podstawą budowy montaży fi nansowych 
niezbędnych do realizacji inwestycji.

III. Zapewnienie fi nansowania programów lokalnych, 
w takim stopniu, aby gmina posiadała udział własny 
niezbędny do ubiegania się ośrodki pomocowe.

IV. Wsparcie fi nansów gminy środkami zewnętrznymi 
(kredytami, pożyczkami, dotacjami, emisją obligacji), 
w celu zapewnienia środków na szczególnie kosztow-
ne w realizacji projekty, np. w zakresie infrastruktury 
technicznej i drogownictwa.

Zasady prowadzenia polityki fi nansowej:
I. Konstruowanie rocznych budżetów powinno odbywać 

się w kontekście wieloletniej polityki fi nansowej gminy, 
nastawionej na realizację inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej.

II. Źródła fi nansowe związane z korzyściami opracowa-
nego miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego (renty planistyczne, opłat adiacenckich itp.) 
powinny być przeznaczone na rozwój przestrzenny i 
infrastrukturalny.

Poz. 3389, 3390

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXIX/318/2010
Rady Gminy Tuchomie
z dnia 12 listopada 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego dla części obszaru Gminy 

Tuchomie, obejmującego działki nr 161 i 162 w obrębie 

geodezyjnym Ciemno

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 
planu
Do projektu planu nie wpłynęły uwagi w trybie art. 17 pkt 
11 i art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
z późn.zmianami).

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXIX/318/2010
Rady Gminy Tuchomie
z dnia 12 listopada 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego dla części obszaru Gminy 

Tuchomie, obejmującego działki nr 161 i 162 w obrębie 

geodezyjnym Ciemno

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPI-
SANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ ZASAD ICH FINAN-
SOWANIA.
  Źródła fi nansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
mogą stanowić: środki pochodzące z budżetu Gminy (środ-
ki własne), środki pomocowe, partycypacja inwestorów 
w kosztach budowy. Będzie to realizowane za pomocą 
montaży fi nansowych, ogólnie przyjętej metody konstru-
owania budżetu projektów.
  Programy realizujące poszczególne cele powinny zostać 
podzielone na projekty realizujące zamknięte zadania, w 

3390
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 z dnia 15 lipca 2010 r.

pomiędzy Powiatem Słupskim, zwanym dalej „powiatem 
prowadzącym” reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w 
imieniu którego działają: Sławomir Ziemianowicz – Staro-
sta Słupski Andrzej Bury – Wicestarosta przy kontrasygna-
cie Skarbnika Powiatu – Jadwigi Janickiej a Gminą Miejską 
Słupsk, zwaną dalej „powiatem dotującym” reprezento-
waną przez: Macieja Kobylińskiego – Prezydenta Miasta 
Słupska przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta — A n n y 
Łukaszewicz w sprawie współfi nansowania kosztów funk-
cjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku w 2010 
roku.

  Na podstawie art. 9a ust. 1,2,3 ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy t. jednolity (Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415; z nast. 
zmianami z 2008r. Nr 70 poz. 416, Nr 192 poz. 1378, Nr 171 
poz. 1056; z 2009r. Nr 237 poz. 1654, Nr 216 poz. 1367, Nr 
6 poz. 33), art. 18 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 180, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 
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,N r 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 
1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr157, poz. 
1241; z 2010r. nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230),oraz 
uchwały Nr LVI/850/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia
14 lipca 2010 r. strony porozumienia ustalają, co nastę-
puje:

§ 1

  Powiat dotujący zobowiązuje się do współfi nansowa-
nia kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy 
w Słupsku, w tym inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

§ 2

1. Kwota dotacji celowej na rok 2010 wynosić będzie 
2.390.449 zł (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdzie-
siąt tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych).

2. Kwota dotacji na lata następne będzie ustalona na 
podstawie odrębnych porozumień jako udział w całości 
kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy 
w Słupsku.

3. Środki fi nansowe, o których mowa w § 2 ust. 1, zostaną 
przekazane przez powiat dotujący w dwóch równych 
ratach: I rata do dnia 23 lipca 2010 r. II rata do dnia 


