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Zał>cznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/276/2009
Rady Gminy Choczewo
z dnia 09 czerwca 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla fragmentu wsi Kierzkowo „Przy 
Ambonach” w Gminie Choczewo

ROZSTRZYGNIBCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA 
UWAG DO PROJEKTU PLANU

  Do projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla fragmentu wsi Kierzkowo „Przy ambonach” w 
gminie Choczewo w ustawowym terminie nie wpłynCły cadne 
uwagi.

Zał>cznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/276/2009
Rady Gminy Choczewo
z dnia 09 czerwca 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow-
ania przestrzennego dla fragmentu wsi Kierzkowo „Przy 
Ambonach” w Gminie Choczewo

ROZSTRZYGNIBCIE O SPOSOBIE REALIZACJI 
ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEb= DO 
ZADAL WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH

 ICH FINANSOWANIA

BUDOWA DRÓG I URZ=DZEL KOMUNIKACYJNYCH:
  W obszarze w/w planu miejscowego nie przewiduje siC 
realizacji nowych układów drogowych i nowej infrastruktury 
technicznej nalec>cych do zadaM własnych gminy.

Poz. 2199, 2200

2200

UCHWAŁA Nr XXIII/278/2009
Rady Gminy Choczewo
z dnia 09 czerwca 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Na Północ od osiedla Krzesiniec” 
we wsi Sasino w gminie Choczewo.

  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 póan. zm.) oraz art. 18, ust. 2, pkt 5 
i art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z póan. zm.), 
Rada Gminy Choczewo uchwala, co nastCpuje:

§ 1

  Po stwierdzeniu zgodnoWci z ustaleniami „Studium uwarun-
kowaM i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Choczewo” uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego „Na Północ od osiedla Krzesiniec” we wsi 
Sasino w gminie Choczewo, zwany dalej „planem”, obejmuj>cy 
obszar o powierzchni 3,98ha, jak na rysunku planu.

§ 2

  WyjaWnienie pojCć ucytych w niniejszym planie:
1) teren – obszar wydzielony liniami rozgraniczaj>cymi 

o jednakowych zasadach zagospodarowania, którego 
przeznaczenie zostało okreWlone w § 3 oraz odpowiedniej 
karcie terenu, przeznaczony takce pod zieleM, ci>gi komu-
nikacyjne, miejsca postojowe, sieci i urz>dzenia sieciowe 
oraz obsługuj>ce je obiekty budowlane infrastruktury tech-
nicznej;

2) intensywnoWć zabudowy – stosunek powierzchni całkowitej 
wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków 
na działce do powierzchni działki;

3) układ odwadniaj>cy – układ obejmuj>cy szczelne, otwarte 
lub zamkniCte systemy kanalizacji deszczowej, cieki natu-
ralne, kanały, rowy i drenace.

§ 3

1. Oznaczenia literowe dotycz>ce przeznaczenia terenów 
ucyte w niniejszym planie:

 MN,U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oraz zabudowy usługowej

  W terenie MN,U dopuszcza siC:
a) zabudowC jednorodzinn>,

b) obiekty handlu detalicznego o maksymalnej powierzchni 
sprzedacy 100m² kacda,

c) usługi turystyki (w tym miCdzy innymi: pensjonaty, hotele, 
motele, kempingi, pola namiotowe, oWrodki wypoczyn-
kowe),

d) usługi sportu i rekreacji,
e) usługi gastronomii,
f)  usługi zdrowia z wykluczeniem szpitali i domów opieki 

społecznej,
g) usługi kultury i rozrywki,
h) biura, pracownie, kancelarie, gabinety,
i) wynajem pokoi

 L,UT – teren zabudowy letniskowej – rekreacji indywidu-
alnej, usług turystyki (hotele, motele, pensjonaty, oWrodki 
wypoczynkowe, wynajem pokoi, kempingi, pola namioto-
we), usług sportu i rekreacji

 KDW – teren drogi wewnCtrznej.
2. Ustalone w planie zasady podziału terenów na działki nie 

dotycz> wydzieleM geodezyjnych dla sieci, urz>dzeM oraz 
budynków obsługuj>cych sieciow> infrastrukturC technicz-
n>, a takce ci>gów komunikacyjnych.

§ 4

1. Ustala siC nastCpuj>ce wskaaniki parkingowe do obliczania 
zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe (mp) dla 
samochodów osobowych:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna: minimum 2mp 

na mieszkanie,
2) hotele, motele, pensjonaty, oWrodki wypoczynkowe, 

wynajem pokoi: minimum 1 mp na pokój noclegowy,
3) usługi handlu: minimum 2mp oraz minimum 1mp na 

10 zatrudnionych,
4) gastronomia (restauracje, kawiarnie, bary, itp.): minimum 

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

5) usługi zdrowia, biura, gabinety, kancelarie, pracownie: 
minimum 2mp na kacde rozpoczCte 100m2 powierzchni 
ucytkowej oraz minimum 1mp na 10 zatrudnionych,
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6) usługi kultury: minimum 1mp na 5 ucytkowników oraz 
minimum 1mp na 10 zatrudnionych,

7) przedszkola, Wwietlice: minimum 2 mp na oddział,
8) baseny pływackie, siłownie, inne obiekty sportu i re-

kreacji: minimum 2,5 mp na kacde rozpoczCte 100m² 
powierzchni ucytkowej oraz minimum 1 mp na 10 za-
trudnionych,

9) korty tenisowe, boiska do koszykówki, siatkówki, itp. (bez 
miejsc dla widzów): minimum 2 mp na kort/boisko,

10) boiska do piłki nocnej (bez miejsc dla widzów): mini-
mum 6mp na boisko,

11) pola namiotowe: minimum 1mp na kacde rozpoczCte 
100m2 terenu przeznaczonego pod pole namiotowe.

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powycsze wskaaniki 
stosuje siC odpowiednio.

§ 5

1. Ustala siC podział obszaru objCtego planem na 3 tereny 
oznaczone kolejnymi cyframi od 1 do 3.

2. Ustalenia szczegółowe planu s> nastCpuj>ce:

KARTA TERENU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO
„NA PÓŁNOC OD OSIEDLA KRZESINIEC” 
WE WSI SASINO W GMINIE CHOCZEWO

1. NUMER TERENU: 1
2. POWIERZCHNIA: 1,22ha
3. PRZEZNACZENIE TERENU: MN,U – teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej, 
bez ustalania proporcji pomiCdzy funkcjami

4. ISTNIEJ=CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGO-
SPODAROWANIA O PARAMETRACH INNYCH NIb USTA-
LONE W PLANIE UZNANE ZA ZGODNE Z PLANEM: nie 
ustala siC

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZE-
STRZENNEGO:
5.1 w pasie terenu szerokoWci 8m od drogi powiatowej nr 

1306G dopuszcza siC lokalizacjC noWników reklamo-
wych o powierzchni maksymalnej 2,2m2 kacdy, we 
wzajemnych odległoWciach minimalnych: 30m,

5.2 stosuje siC zasady zawarte w pkt 6, 8,
5.3 zakaz stosowania ogrodzeM pełnych i z prefabrykowa-

nych płytowych elementów betonowych
6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPO-

DAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU:
  6.1 linie zabudowy:

a) maksymalne nieprzekraczalne, jak na rysunku 
planu,

b) pozostałe – zgodnie z przepisami,
6.2 maksymalna wielkoWć powierzchni zabudowy w sto-

sunku do powierzchni działki: 25%,
6.3 minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 

działki: 50%,
6.4 intensywnoWć zabudowy działki – minimalna: nie ustala 

siC, maksymalna: 0,5,
6.5 wysokoWć zabudowy – minimalna: nie ustala siC, 

maksymalna: 10m, (maksymalnie dwie kondygnacje 
nadziemne; dopuszcza siC piwnice),

6.6 poziom posadzki parteru nad terenem – maksymalnie: 
0,5m,

6.7 kształt dachu – dwuspadowy, z dopuszczeniem na-
czółków, o symetrycznych k>tach nachylenia połaci 
40-45 stopni; dopuszcza siC dachy dwuspadowe o 
symetrycznych k>tach nachylenia połaci 22-25 stopni 
pod warunkiem zastosowania wysokiej Wcianki kolan-

kowej o wysokoWci: minimalnej – 0,8m, maksymalnej 
– 1,8m,

6.8 formy zabudowy – wolnostoj>ce,
6.9 minimalna powierzchnia działki budowlanej: 1000m²,
6.10 szerokoWć dojazdu do minimum 5 działek budowla-

nych: minimum 8m
7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHO-

MOVCI:
 nie dotyczy
8. ZASADY OCHRONY VRODOWISKA I PRZYRODY:

8.1 wprowadzanie gatunków drzew i krzewów zgodnych z 
miejscowymi warunkami siedliskowymi,

8.2 odprowadzanie wód opadowych z ci>gów komunikacji 
kołowej i miejsc postojowych po uprzednim podczysz-
czeniu,

8.3 przyjmuje siC poziom hałasu w Wrodowisku jak dla 
terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-
usługowe

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 
ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ 
DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:

 ustala siC tradycyjne formy architektoniczne zabudowy, 
charakterystyczne dla regionu Pasa Nadmorskiego Kaszub 
Północnych

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH:

 nie dotyczy
11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 

OBIEKTÓW PODLEGAJ=CYCH OCHRONIE NA POD-
STAWIE ODRBBNYCH PRZEPISÓW: 

 nie dotyczy
12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 

TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UbYTKO-
WANIU:

 nie dotyczy
13. ZASADY DOTYCZ=CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
13.1 dostCpnoWć drogowa – od drogi powiatowej nr 1306G 

(poza północn> granic> planu) poprzez maksymal-
nie 1 zjazd,

13.2 parkingi – do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie 
z § 4,

13.3 zaopatrzenie w wodC – z sieci wodoci>gowej,
13.4 odprowadzenie Wcieków – do kanalizacji sanitar-

nej,
13.5 zagospodarowanie wód opadowych – zagospodaro-

wanie na terenie lub do układu odwadniaj>cego,
13.6 zaopatrzenie w energiC elektryczn> – z sieci elek-

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

przewodowy,
13.8 zaopatrzenie w ciepło – z niskoemisyjnych aródeł 

lokalnych,
13.9 gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami 

odrCbnymi
14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPO-

DAROWANIA TERENU:
 do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza siC 

odprowadzanie Wcieków bytowych do zbiornika lub zbiorni-
ków bezodpływowych lub zastosowanie innych rozwi>zaM 
zgodnych z przepisami odrCbnymi

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUb=CA DO NALICZANIA 
OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOVCI TERENU: 
30%

16. INFORMACJE I ZALECENIA NIE BBD=CE PODSTAW= 
WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH:

Poz. 2200



Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 112 — 8854 —

16.1 istniej>cy rów melioracyjny wzdłuc wschodniej linii 
rozgraniczaj>cej, jak na rysunku planu,

16.2 zaleca siC kolorystykC projektowanej zabudowy w 
barwach naturalnych materiałów budowlanych ta-
kich jak: drewno, cegła, wyprawy tynkowe gliniane 
i wapienne,

16.3 zalecany podział na działki, jak na rysunku planu

KARTA TERENU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO
„NA PÓŁNOC OD OSIEDLA KRZESINIEC” 
WE WSI SASINO W GMINIE CHOCZEWO

1. NUMER TERENÓW: 2
2. POWIERZCHNIE: 0,07ha oraz 2,38ha
3. PRZEZNACZENIE TERENÓW: L,UT – teren zabudowy 

letniskowej – rekreacji indywidualnej, usług turystyki (ho-
tele, motele, pensjonaty, oWrodki wypoczynkowe, wynajem 
pokoi, kempingi, pola namiotowe), usługi sportu i rekreacji, 
bez ustalania proporcji pomiCdzy funkcjami

4. ISTNIEJ=CE PRZEZNACZENIE LUB SPOSÓB ZAGO-
SPODAROWANIA O PARAMETRACH INNYCH NIb 
USTALONE W PLANIE UZNANE ZA ZGODNE Z PLANEM: 
istniej>cy podział na działki

5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZE-
STRZENNEGO:
5.1 dopuszcza siC lokalizacjC noWników reklamowych 

o powierzchni maksymalnej 2,2m2 na działkC,
5.2 stosuje siC zasady zawarte w pkt 6, 8,
5.3 zakaz stosowania ogrodzeM pełnych i z prefabrykowa-

nych płytowych elementów betonowych
6. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPO-

DAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU:
  6.1 linie zabudowy:

a) maksymalne nieprzekraczalne, jak na rysunku 
planu,

b) pozostałe – zgodnie z przepisami,
6.2 maksymalna wielkoWć powierzchni zabudowy w sto-

sunku do powierzchni działki: 25%,
6.3 minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 

działki: 50%,
6.4 intensywnoWć zabudowy działki – minimalna: nie ustala 

siC, maksymalna: 0,5,
6.5 wysokoWć zabudowy – minimalna: nie ustala siC, 

maksymalna: 10m, (maksymalnie dwie kondygnacje 
nadziemne; dopuszcza siC piwnice),

6.6 poziom posadzki parteru nad terenem – maksymalnie: 
0,5m,

6.7 kształt dachu – dwuspadowy, z dopuszczeniem na-
czółków, o symetrycznych k>tach nachylenia połaci 
40-45 stopni; dopuszcza siC dachy dwuspadowe o 
symetrycznych k>tach nachylenia połaci 22-25 stopni 
pod warunkiem zastosowania wysokiej Wcianki kolan-
kowej o wysokoWci: minimalnej – 0,8m, maksymalnej 
– 1,8m,

6.8 formy zabudowy – wolnostoj>ce,
6.9 minimalna powierzchnia działki budowlanej: 1000m², 

z zastrzeceniem pkt 4
7. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHO-

MOVCI:
  nie dotyczy
8. ZASADY OCHRONY VRODOWISKA I PRZYRODY:

8.1 wprowadzanie gatunków drzew i krzewów zgodnych z 
miejscowymi warunkami siedliskowymi,

8.2 odprowadzanie wód opadowych z ci>gów komunikacji 
kołowej i miejsc postojowych po uprzednim podczysz-
czeniu

9. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, 
ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ 
DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:

 ustala siC tradycyjne formy architektoniczne zabudowy, 
charakterystyczne dla regionu Pasa Nadmorskiego Kaszub 
Północnych

10. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-
NYCH:

 nie dotyczy
11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 

OBIEKTÓW PODLEGAJ=CYCH OCHRONIE NA POD-
STAWIE ODRBBNYCH PRZEPISÓW: 

 nie dotyczy
12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 

TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UbYTKO-
WANIU:

 nie dotyczy
13. ZASADY DOTYCZ=CE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
13.1 dostCpnoWć drogowa – od drogi wewnCtrznej 3.KDW, 

oraz spoza granic planu,
13.2 parkingi – do realizacji na terenie inwestycji, zgodnie 

z § 4,
13.3 zaopatrzenie w wodC – z sieci wodoci>gowej,
13.4 odprowadzenie Wcieków – do kanalizacji sanitar-

nej,
13.5 zagospodarowanie wód opadowych – zagospodaro-

wanie na terenie lub do układu odwadniaj>cego,
13.6 zaopatrzenie w energiC elektryczn> – z sieci elek-

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

przewodowy,
13.8 zaopatrzenie w ciepło – z niskoemisyjnych aródeł 

lokalnych,
13.9 gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami 

odrCbnymi
14. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPO-

DAROWANIA TERENU:
 do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza siC 

odprowadzanie Wcieków bytowych do zbiornika lub zbiorni-
ków bezodpływowych lub zastosowanie innych rozwi>zaM 
zgodnych z przepisami odrCbnymi

15. STAWKA PROCENTOWA SŁUb=CA DO NALICZANIA 
OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOVCI TERENU: 
30%

16. INFORMACJE I ZALECENIA NIE BBD=CE PODSTAW= 
WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH:
16.1 istniej>cy rów melioracyjny wzdłuc wschodniej linii 

rozgraniczaj>cej, jak na rysunku planu,
16.2 zaleca siC kolorystykC projektowanej zabudowy w 

barwach naturalnych materiałów budowlanych ta-
kich jak: drewno, cegła, wyprawy tynkowe gliniane 
i wapienne

KARTA TERENU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO
„NA PÓŁNOC OD OSIEDLA KRZESINIEC” 
WE WSI SASINO W GMINIE CHOCZEWO

1. NUMER TERENU: 3
2. POWIERZCHNIA: 0,31 ha
3. KLASA DROGI: KDW – teren drogi wewnCtrznej
4. PARAMETRY, WSKA`NIKI I WYPOSAbENIE DROGI:

4.1 szerokoWć w liniach rozgraniczaj>cych – jak na rysunku 
planu,

4.2 przekrój – jezdnia, chodnik lub chodniki; dopuszcza siC 
przekrój bez wydzielonych jezdni i chodników,

Poz. 2200
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4.3 dostCpnoWć do terenów przyległych – bez ograniczeM
5. POWI=ZANIA Z UKŁADEM ZEWNBTRZNYM
 poprzez układ ulic i dróg ze skrzycowaniami z drog> po-

wiatow> nr 1306G poza granicami planu
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZES-
NEJ:

 nie dotyczy
7. ZASADY OCHRONY VRODOWISKA, PRZYRODY I KRA-

JOBRAZU KULTUROWEGO:
 odprowadzanie wód opadowych po uprzednim podczysz-

czeniu
8. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODA-

ROWANIA, URZ=DZANIA I UbYTKOWANIA TERENU:
 zakaz tymczasowego zagospodarowania
9. ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZ-

NYCH:
9.1 mała architektura – dopuszcza siC,
9.2 noWniki reklamowe – wyklucza siC,
9.3 tymczasowe obiekty usługowo-handlowe – wyklucza 

siC,
9.4 urz>dzenia techniczne – dopuszcza siC,
9.5 zieleM – dopuszcza siC

10. STAWKA PROCENTOWA SŁUb=CA DO NALICZANIA 
OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOVCI TERENU: 
30%

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 
OBIEKTÓW PODLEGAJ=CYCH OCHRONIE, USTALO-
NYCH NA PODSTAWIE ODRBBNYCH PRZEPISÓW:

 nie dotyczy
12. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 

TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UbYTKO-
WANIU:

 nie dotyczy
13. ZASADY DOTYCZ=CE INFRASTRUKTURY TECHNICZ-

NEJ:

13.1 zaopatrzenie w wodC – z sieci wodoci>gowej,
13.2 zaopatrzenie w energiC elektryczn> – z sieci elek-

troenergetycznej,
13.3 gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami 

odrCbnymi
14. ZALECENIA I INFORMACJE NIE BBD=CE PODSTAW= 

WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH:
 nie ustala siC.

§ 6

  Zał>cznikami do niniejszej uchwały, stanowi>cymi jej inte-
gralne czCWci s>:

1) czCWć grafi czna – rysunek planu w skali 1:1000 (zał>cz-
nik nr 1);

2) rozstrzygniCcie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-
jektu planu (zał>cznik nr 2);

3) rozstrzygniCcie o sposobie realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalec> do zadaM własnych gminy oraz zasadach 
ich fi nansowania (zał>cznik nr 3).

§ 7

  Zobowi>zuje siC Wójta Gminy Choczewo do:
1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej 

uchwały wraz z dokumentacj> planistyczn> w celu oceny 
zgodnoWci z prawem;

2) publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej Gminy 
Choczewo.

§ 8

  Uchwała wchodzi w cycie z upływem 30 dni od ogłoszenia 
jej w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskiego z 
wyj>tkiem § 7, który wchodzi w cycie z dniem podjCcia uchwa-
ły.

Przewodnicz>cy 
Rady Gminy

Henryk Domaros

Poz. 2200



Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 112 — 8856 —

Zał>cznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/278/2009
Rady Gminy Choczewo
z dnia 09 czerwca 2009 r.

Poz. 2200



Dziennik UrzCdowy
Województwa Pomorskiego Nr 112 — 8857 —

Zał>cznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/278/2009
Rady Gminy Choczewo
z dnia 09 czerwca 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Na Północ od Osiedla Krzesiniec” we wsi 
Sasino w Gminie Choczewo 

ROZSTRZYGNIBCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA 
UWAG DO PROJEKTU PLANU

  Do projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego „Na Północ od osiedla Krzesiniec” we wsi Sasino w 
gminie Choczewo w ustawowym terminie nie wpłynCły cadne 
uwagi.

Zał>cznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/278/2009
Rady Gminy Choczewo
z dnia 09 czerwca 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Na Północ od Osiedla Krzesiniec” we wsi 
Sasino w Gminie Choczewo 

ROZSTRZYGNIBCIE O SPOSOBIE REALIZACJI 
ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEb= DO 
ZADAL WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH 

ICH FINANSOWANIA

  W obszarze w/w planu miejscowego nie przewiduje siC 
realizacji nowych układów drogowych i nowej infrastruktury 
technicznej nalec>cych do zadaM własnych gminy.

Poz. 2200, 2201

2201

UCHWAŁA Nr XXIII/281/2009
Rady Gminy Choczewo
z dnia 9 czerwca 2009 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Choczewo stanowi>cego zał>cznik do uchwały Nr IV-43/2003
 Rady Gminy Choczewo z dnia 8 kwietnia 2003 r.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>dzie gminnym (t.jedn. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póan.zm.) Rada Gminy 
Choczewo uchwala, co nastCpuje:

§ 1

1. Zmienia siC Statut Gminy Choczewo stanowi>cy zał>cznik 
do uchwały Nr IV- 43/2003 Rady Gminy Choczewo z dnia 
8 kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Choczewo w 
sposób nastCpuj>cy:
- w § 20 ust. 2 pkt 3 skreWla siC „oraz sekretarza gminy”
- rozdział V otrzymuje brzmienie:
„Pracownicy samorz>dowi”

§ 49

Status prawny pracowników samorz>dowych, ich prawa i 
obowi>zki okreWla odrCbna ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorz>dowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458).

§ 50

  Pracownikami samorz>dowymi zatrudnionymi w UrzCdzie 
Gminy oraz jednostkach organizacyjnych Gminy s> osoby 
zatrudnione w ramach stosunku pracy na podstawie:

1) wyboru - Wójt
2) powołania - ZastCpca Wójta, Skarbnik Gminy
3) umowy o pracC - pozostali pracownicy samorz>dowi

§ 51

CzynnoWci w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuj>:
1) Wobec Wójta zwi>zane z nawi>zaniem i rozwi>zaniem 

stosunku pracy, wykonuje Przewodnicz>cy Rady Gminy, 

a pozostałe czynnoWci – wyznaczona przez Wójta osoba 
zastCpuj>ca lub sekretarz gminy, z tym, ce wynagrodze-
nie wójta ustala Rada Gminy, w drodze uchwały,

2) Wobec pozostałych pracowników UrzCdu oraz kierow-
ników jednostek organizacyjnych – Wójt.

§ 52

1. Wójt, ZastCpca Wójta, Skarbnik Gminy, Sekretarz, Kierow-
nicy jednostek organizacyjnych gminy, osoba zarz>dzaj>ca 
i członek organu zarz>dzaj>cego gminna osob> prawn> 
oraz osoby wydaj>ce decyzje administracyjne w imieniu 
Wójta obowi>zani s> do złocenia oWwiadczenia o swoim 
stanie maj>tkowym i małconka, jeceli istnieje wspólnota 
maj>tkowa, zgodnie z przepisami ustawy.

2. Informacje zawarte w oWwiadczeniu maj>tkowym s> jawne, 
z wył>czeniem informacji o adresie zamieszkania składa-
j>cego oWwiadczenie oraz o miejscu połocenia nierucho-
moWci.

3. Na c>danie osoby upowacnionej do dokonywania czynnoWci 
w sprawach z zakresu prawa pracy, pracownik samorz>-
dowy zatrudniony na stanowisku urzCdniczym, w tym na 
kierowniczym stanowisku urzCdniczym, jest zobowi>zany 
złocyć oWwiadczenie o stanie maj>tkowym”.

§ 2

  Uchwała wchodzi w cycie po upływie 14 dni od daty ogło-
szenia w Dzienniku UrzCdowym Województwa Pomorskie-
go.

Przewodnicz>cy 
Rady Gminy Choczewo

Henryk Domaros


