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b) oddział przedszkolny przy publicznej szkole podsta-
wowej;

2) rodzicach - należy przez to rozumieć także opiekunów 
prawnych dziecka.

§ 2

  Ustala się czas przeznaczony na realizację bezpłatnego 
nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach w wy-
miarze 5 godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od 
poniedziałku do piątku, w godzinach od 800do 1300.

§ 3

1. Za zajęcia świadczone przez przedszkole ponad czas 
przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, 
wychowania i opieki, a obejmujące:
1) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój 

psychofi zyczny, emocjonalny i społeczny dziecka,
2) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fi zycz-

ny dziecka,
3) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne i inne 

rozwijające zdolności dzieci oraz zaspakajające ich 
zainteresowania,

4) zajęcia i zabawy przygotowujące dzieci do udziału w 
przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach i 
uroczystościach,

5) opiekę w czasie odpoczynku dzieci,
6) zajęcia związane z realizacją programów, projektów 

autorskich i innowacyjnych poszerzających podsta-
wę programową wychowania przedszkolnego,

7) opiekę nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, 
indywidualnych zabaw na powietrzu,

8) pracę kompensacyjną umożliwiającą dziecku osiąg-
nięcie gotowości szkolnej
— ustala się stawkę opłaty w wysokości 0,15% 

minimalnego wynagrodzenia określonego 
w odrębnych przepisach za 1 godzinę realizacji 
tych zajęć.

2. Stawkę opłaty, o której mowa w ust. 1, nalicza się 
za każdą rozpoczętą, zadeklarowaną godzinę pobytu 
dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na 
realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 
w godzinach pracy przedszkola.

3. Miesięczna wysokość opłaty za świadczenia udzielane 

przez przedszkole ustalana jest jako iloczyn stawki, o 
której mowa w ust. 1 i zadeklarowanej przez rodziców 
dziecka dziennej liczby godzin pobytu dziecka w przed-
szkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłat-
nego nauczania, wychowania i opieki oraz liczby dni 
roboczych w danym miesiącu.

4. Opłata, o której mowa w ust. 3, nie obejmuje opłat za 
korzystanie z wyżywienia w przedszkolu oraz kosztów 
zajęć dodatkowych, prowadzonych na życzenie rodzi-
ców przez inne niż przedszkole podmioty.

5. Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w przed-
szkolu ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z 
Wójtem Gminy Stary Dzierzgoń.

6. Liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad 
czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, 
wychowania i opieki, zakres świadczeń, zasady pobie-
rania miesięcznych opłat, o których mowa w ust. 3 i 5 
określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy 
dyrektorem przedszkola, a rodzicami dziecka.

7. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opła-
ta o której mowa w ust. 3, uiszczana jest proporcjonalnie 
do czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

8. Zwrot opłat następuje w formie odpisu od należności 
za korzystanie z przedszkola w następnym miesiącu.

§ 4

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary 
Dzierzgoń.

§ 5

  Traci moc uchwała Nr II/11/09 Rady Gminy Stary Dzierz-
goń z dnia 24 marca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości 
odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

§ 6

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 września 
2011 r.

Przewodniczący
Rady Gminy

Marian Maślanka

Poz. 2440, 2441

2441

 UCHWAŁA Nr VIII/58/2011
Rady Gminy Sztutowo
 z dnia 31 maja 2011 r.

 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XXXII/292/2010 z dnia 11 lutego 2010 r. 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591. ze zm.) oraz art. 20 ust. 1, art. 
29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

  W uchwale Nr XXXII/292/2010 Rady Gminy Sztutowo z 
dnia 11 lutego 2010r. ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego Nr 77 poz 1367 z 28 maja 
2010r., dokonuje się sprostowania oczywistej omyłki pi-

sarskiej w ustaleniach ogólnych, w następujący sposób:
w § 7 Ustalenia dotyczące komunikacji pkt 2 f zapis:  
  dla budynków wielorodzinnych – 1 miejsce parkingowe 
na 0,75 mieszkania
  zamienia się na treść
  dla budynków wielorodzinnych – 0,75 miejsca parkin-
gowego na 1 mieszkanie

§ 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztu-
towo.

§ 3
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  Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy

Bogdan Pniewski

Poz. 2441, 2442
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 UCHWAŁA Nr VIII/62/2011
Rady Gminy Sztutowo
 z dnia 31 maja 2011 r.

 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. l ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmiana-
mi) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2003 r. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada 
Gminy Sztutowo, po stwierdzeniu zgodności ze studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Sztutowo przyjętego uchwałą nr XXII/139/97 
Rady Gminy Sztutowo z dnia 26 lutego 1997 r. zmienio-
nego uchwałą nr XXII/144/2004 Rady Gminy Sztutowo z 
dnia 30 listopada 2004 r. oraz w związku z podjętą w dniu 
25 września 2008 roku Uchwałą nr XVII/155/08 o zmianie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Sztutowo uchwalonego przez Radę Gminy Sztutowo 
na mocy Uchwały nr V/26/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r. 
uchwala, co następuje:

USTALENIA OGÓLNE

§ 1

1. Zmiana planu obejmuje tereny określone w Uchwale nr 
XVII/155/08 Rady Gminy Sztutowo z dnia 25 września 
2008 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego wsi Sztutowo określonych 
w kartach terenu D.1-27RM i D.1-25R.

2. Granice zmiany planu oznaczone są na rysunku pla-
nu.

§ 2

  Integralną cześć uchwały stanowią:
1. Rysunki planu – należy przez to rozumieć rysunek sta-

nowiący Załącznik grafi czny nr 1 do niniejszej uchwały 
w skali 1:2000 obejmujący teren objęty zmianą.

2. Załącznik nr 2 rozstrzygniecie Rady Gminy Sztutowo w 
sprawie rozpatrzenia uwag do zmiany planu.

3. Załącznik nr 3 rozstrzygniecie Rady Gminy Sztutowo 
w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, należącej do zadań własnych 
gminy.

§ 3

  Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest 
mowa o:
1. Obszarze planu - należy przez to rozumieć obszar zmiany 

planu w granicach określonych Uchwałą nr XVII/155/08 
z dnia 25 września 2008 r.

2. Akcencie architektonicznym – oznacza to wyróżnienie 
wskazanego miejsca w odniesieniu do wysokości bryły 
budynku oraz kompozycji elewacji czy odmiennego 
materiału itp.

3. Architekturze regionalnej - rozumie się przez to archi-
tekturę tego terenu charakteryzującą się: zabudową o 

konstrukcji ryglowej lub murowanej, z zastosowaniem 
ściany kolankowej, facjatek, loggii, ganków, werand, 
których kalenica ustawiona jest prostopadle do kalenicy 
głównej oraz elementami dekoracyjnymi zwieńczenia 
dachu widocznymi w szczycie budynku (sterczynki, 
rzeźbione gzymsy, wycinane w drewnie koronki tzw. 
laubzekin), ozdobnymi obramieniami okiennymi i 
drzwiowymi.

4. Dachu dwuspadowym - należy przez to rozumieć dach 
o dwóch głównych połaciach dachowych symetrycz-
nych względem siebie o nachyleniu 30-45 stopni z 
możliwością realizacji okien połaciowych, wystawek i 
z dopuszczeniem realizacji ścianki kolankowej o max 
wysokości do 1,2 m.

5. Dachu wielospadowym - należy przez to rozumieć dach 
o wielu połaciach dachowych o nachyleniu od 30–45 
stopni z wyznaczoną kalenicą główną z prawem wyko-
nania okien połaciowych, wystawek z dopuszczeniem 
realizacji ścianki kolankowej o max wysokości 1,20 m.

6. Działce budowlanej – rozumie się przez to nierucho-
mość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, 
cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz 
wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej 
spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych 
wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miej-
scowego.

7. Elewacji prestiżowej – oznacza to, że projekt i wykonanie 
wskazanej w planie elewacji winno posiadać wysokie 
walory architektoniczne i estetyczne.

8. Froncie działki – należy przez to rozumieć część działki 
budowlanej która przylega do drogi, z której odbywa 
się główny wjazd lub wyjście na teren.

9. Intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć ilo-
raz powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych 
do powierzchni działki budowlanej, liczonych w m².

10. Funkcjach mieszkaniowych - należy przez to rozu-
mieć:
a) zabudowę zagrodową - budynki mieszkalne jedno-

rodzinne budynki gospodarcze lub inwentarskie ro-
dzinnych gospodarstwach rolnych lub rybackich,

b) zabudowę gospodarczą – przeznaczoną do przecho-
wywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz 
płodów rolnych.

11. Kondygnacji – należy przez to rozumieć poziomą 
nadziemną lub podziemną część budynku, zawartą 
pomiędzy powierzchnią posadzki na stropie lub naj-
wyżej położonej warstwy podłogowej na gruncie, a 
powierzchnią posadzki na stropie, bądź warstwy osła-
niającej izolacje cieplna stropu, znajdującego się nad 
tą częścią budynku, przy czym za kondygnacje uważa 
się poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na 
pobyt ludzi oraz pozioma cześć budynku stanowiącą 
przestrzeń na urządzenia techniczne, mającą średnią 


